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TERMO DE ABERTURA 

Processo Licitatário N° 001/2020 

Pregão Presencial N° 001/2020 

441 
Tatiane Otto 

Assistente Administrativa. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS — PR 

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins 

Considerando o vencimento do contrato  relativo a prestação de serviço de 
internet ao Poder Legislativo Municipal; 

Considerando que o mesmo é serviço essencial, e mais, que as atividades 
licitatórias estão sendo realizadas, desde que tomados os devidos cuidados; 

vem respeitosamente requerer: 

"A abertura de processo de Licitação para a contratação de empresa 
especializada na "Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações 
provendo serviço de instalação de fibra ótica e fornecimento de conexão (link) de 
Internet dedicado com 100% de banda larga, com IP dedicado e disponibilização dos 
equipamentos que se fizerem necessários em regime de comodato" 

Termos em que pede deferimento. 

Inácio Martins, 22 de junho de 2020 

DO VIER 
Pr sidente 

limos. Srs 
Membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Câmara Municipal 
INÁCIO MARTINS - PR 
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DESPACHO 

AUTUE-SE o presente e encaminhe-se para a COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
do Poder Legislativo Municipal para que dê prosseguimento ao feito. 

DMUNJJO VIER 
PRE DENTE 



TERMO DE AUTUAÇÃO 

Certifico para os devidos fins a abertura do presente VOLUME, autuando-o 
COMO 

"PROCEDIMENTO LICITATORIO 01/2020". 

Inácio Martins, 23 de junho de 2020 

ichneyncia 	deflp Syrtt-) 
AMANDA APARECIDA DOS SANTOS 

Assessora das Comissões Permanentes 

O4 



Gilnelso 
Presi 

es de Oliveira 
issão Permanente de Licitação 
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS 

MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Ao primeiro dia do mês de julho de 2020 reuniram-se os membros da 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVÉIS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, senhores Gilnelson José Gomes 
de Oliveira, Sandra Aparecida Daniel e Tatiane Otto, para análise do pedido de 
contratação de empresa para "A abertura de processo de Licitação para a 
contratação de empresa especializada na "Prestação de serviços de 
engenharia de telecomunicações provendo serviço de instalação de fibra ótica 
e fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado com 100% de banda 
larga, com IP dedicado e disponibilização dos equipamentos que se fizerem 
necessários em regime de comodato". Primeiramente decidiram pela 
modalidade pregão, independentemente do valor a ser contratado. 
Considerando a ausência de Pregoeira e equipe de Pregão no âmbito do Poder 
Legislativo Municipal, entenderam por, como já realizado anteriormente, 
solicitar ao Poder Executivo a cessão de sua equipe para realização do 
Procedimento em apoio ao Poder Legislativo. O Presidente da Comissão 
responsabilizou-se em, pessoalmente, buscar a cessão junto ao Poder 
Executivo. Determinaram então, a elaboração do edital de licitação na 
modalidade de Pregão — Menor Preço Global.  De imediato ainda decidiram 
pela busca de orçamento a fim de instruir a abertura do edital. Sem mais foi 
encerrada. 

Sa dra pa 	niel 
Membro da Co são Permanente de Licitação 

ekratt) 
Tatiane Otto 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

Oficio n.° 024/2020 

Inácio Martins, 01 de julh 

Excelentíssimo Senhor 

Através do presente vimos diante de Vossa Excelência para expor e requere 

segue. 

006 

de 2020. 

quanto 

O Poder Legislativo Municipal tem necessidade em dar inicio a procediment licitatório 

visando Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Tráfego d Internet 

por Fibra Óptica. 

Ocorre que, a modalidade que melhor se apresenta é o Pregão Presencial, n entanto, 

quadro de servidores do Poder Legislativo é restrito e impede que seja nomeado Prego iro desta 

casa, especialmente porque grande parte dos servidores são impedidos de ocupar tal fun.:o já que 

emitem pareceres em tais procedimentos. 

Assim, havendo entendimento inclusive atual do TCE — PR (Acórdão 2298/1 ) de que 

não havendo servidores suficientes para compor a Comissão de Licitação, o Poder Legisl tivo deve 

solicitar a Comissão do Poder Executivo, vimos requerer seja, novamente, a Pre • oeira a . ui .e de 

Pre • ão do Poder Executivo cedida ao Poder Le • islativ 	ara • ue auxiliem nosroce' mentos 

licitatórios necessários. 

Desta forma, certos de que seremos em nossa solicitação, aproveitamos para renov r nossos 

protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

EDMU DO VIER 
Presidente da Câmara Municipal 

Exmo. Sr 

EDEMÉTRIO BENATO JÚNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 

INÁCIO MARTINS- PR  



Inácio Martins 2 de julho de 20 

ETRIO BENA O JÚNIOR 

Prefeito M nicipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS  
ESTADO DO PARANÁ 

RUA 7 DE SETEMBRO, 332— CENTRO - CEP 85.155-000 
Fone: (42) 3667 8000 

im 
ZZezcztlIt:ali 

PUBLICAD 
JORNAL HOJE CENTS 

Edicão NQ'  ...  1.2 3c,   Pagin 

Data' 

o 
SUL 

10  
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DECRETO N° 146/2020 

SÚMULA: Coloca à disposição •o 
Poder Legislativo Municipal, Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, nomeada pela Porta ia 
n.° 034/2020 de 13 de janeiro de 202 e 
dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso das atribuiçõ s 
legais que lhe são conferidas por Lei, considerando a falta de profissional no Quad o 
de Pessoal da Câmara Municipal de Inácio Martins devido ao pequeno quadro 
servidores e a impossibilidade de alguns deles comporem comissões em razão 
emitirem pareceres nos processos licitatórios e considerando o ofício 024 de 01 ee 
julho de 2020, expedido pela presidência da Câmara Municipal de Inácio Martin 
solicitando a Pregoeira e equipe de apoio, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica à disposição do Poder Legislativo do Município de Inácio Martin 
Estado do Paraná, a Pregoeira, bem como sua Equipe de Apoio, nomeada pe 
Portaria n.° 034/2020, até a conclusão do processo licitatório visando a contrataçã 
de empresa para prestação de serviços de tráfego de internet por fibra óptica. 

Parágrafo Único — A disposição do caput ocorrerá sem ônus para o Podar 
Legislativo. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor nesta data. 

e 

e 
e 
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CENTRO Sul  

PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 
PORTARIA N. I2351 

ON00003MmumpalJeInimoMulm1,,1000.1(...0ntsodae00tb0eli111  
moelloesionomoteridarposLairoleaeordocomoAn DOI dilmidamicipeJ 91193. 

RESOLVE 
Art. 1,  Concedei Licença Mainnielook. IX...ADRIANA !MAMES 
CEMO0001- Maniata 1012•L00000 dutaimiel ciou NAUXIIIARIN 
SERLICOS GERAIS. lotado no DEPARTAMENTO 120 0232344) E (3(2013-
M1,NIAÇI'SCO[ÀR.OlIhel!lde 101A1120 • 1111220LrIg0mem 

confoossAteubdoM2.01.0010.1`010E 
Are r Este Porune ened em num. 33135001 17000020. goreo200  as 
Amolieues non cotio 

Ganindo doPreledu,30 Ineltude2(4.0 

EDEMETRIO BENATOJUNTOR 
Prdelou Munkipul 

PORTARIAN=7a= 

011020oMmeed 
.t3130.2!013030d0000li.0,e de sooer000dodeeoo a eeodooeleOOde 
implido IV, liesSo 

RESOLVE 
Complementa 11000 opeemi 	IDA01/1:01 ATIRASANII0- 
MIRINS A197-1 ocupes. 0.010.0.00•17100100S001. 
Mcompol &Soda no retecdoile 30.5 7.0,3 a 00102020...61...e000(e 

000Meho amua., de penudo de 2002014 umlorme eliquenmenou 
Leu Retoma 010o 104 neste d. remisso. as Jap.0.04 

10100 doD1321030 de n.o de 31111 

EDEMETRIO RENA/00010R 
Prefeito M.M." 

PORTARIA I11221021120 

Obeiniou Mune01.1.0 	 De moino leu dm mrdelienes 
que lhe slei.doldeepoi LI,! de conforomdmle co. mareies IN o 113. do 
Capiudo1V, Seção I. lie Iro Nedental 00701 91. de 29 de Novernilio de 103.  

RESOLVE 
Clbeeed. teemse Espoai] Se (eco: doo 11003 IN OLIVEIRA 0404I10 - 
WsTRICIILA 197-1 tieuruniciloeurpoodetsuderieeeill.luaduaaSevietan• 
Munimpal de Saude.mo penudo de 31 010100 lli 112I01-00 
au quenga. ...imo do peno. de 2U14 2111u amilurmeninummentu 
F......mtto em reme nesta diau ~Iam deP01070e. 00010  

(milincie tho 011.0111....2031 

EDEMETRIO RENATO MODE 
Prelo. Moolnpal 

PORTARIA N.12902020 

DeleteMuniumil 0100 MNIN I sudoehiPannambusulmilnbuRiks 
qu• lhe 120: 	pE.  

RESOLVE 
Compiementel krom da ND.. CIAI OEA MIM ANTINNS VRTR.A-
mn'rowanA 11n.-1. 00100 copo de Age. ole Combata rade.. 
ISF-INPRIMIUDIES ICO.lotadet milluryirlanienili de Fdoca0o 
e 

 
300100:0 Moi., no peno. de101072020 e 174 ,7:031 - os (2IAS). 

oramo penudo deequoiN, 	IIHRINIONIoNNamenN 
Iola Ind., mimem vrOm omte Mudem.. 0 diepolivs. coninmo 

olahneli do Punam lit deffunie: de IMO 

EDEMETRIO BENATOJUNIOR 
Prefeito Munlelied 

PORTARIA N17310020 
/PmfdluMerweipal &Tokio Márldis,04oedodo100000M.0 autásalsobtusste 

que lhe sin conten0 por II, 

RESOLVE 
Calcula Fendeu senDure CLAUDIA ELOS .0201710002 30/3135- MAIRS 
CIES KM-I toompuniu 04 easu Je Amone ele Gond. a lindemos Loi - 
IIMPE1001001103 Inlida co I1epurumeniode lid000do SomumaeM. 
Nina Sanou. nusen. de 1 d1l7 210, 1400021300s (011/M0 rodomente 
pertodo de aq.orlei 2010 200 ton.,0 requeomemi 

haiumaanou em tope nodadbel resmadooe se 40400(0020 em ilistiom 

Gahnelt 01300.30 de mio do 2020 

!DEMITO° BENATOMNIOR 
Mionlelpul 

PORTARIA (1.231:20211. 

Dere1e40Mwdeigu35el0300MmlinsTruliblentrund5330e120443l.nes 
quelhesSriconfundmporIece deconnitm.de  comida Mundo. 01 9103, 
de 19 de Nuvem., de I993. 

RESOLVE 
Cume. (doas eu sendo( MASCAREM MINON-MATEICITA 7001, 
00panied00e41erenderni70EMARALIo000unDep0010tenuoleSensue 
Málieos (310011.1:olet mime. no peno. de lelO 2010c 230 2020 (30 
do.,), 11100010:00 petiodoomuilimu de 01102020 eonoomm ie~tomii, 

Isent Podaria entril .SSOf irelet.0 • 2410,2020.1.0eles obilino(nes 
meneie-anu 

Gabonme do Podado 30 de Indo de 2030 

EDEMETRIO RENATORNOR 
Pr.li, Mun..,  

PORTARIA 00230202(0 

OPrefunoMunms.Jdelosuutdoutes Inindodo Punes oeeoode,00hooçdjoo 
yue 110 áo wolendom puta. 

RESOLVE 
Art 11.010340  de stus 00090e0.100000 dc0d012020.•0ervidma SANDRA 
AIMEE0IDA/2AN111..117-1,011e01um01100101130.912509.71.0e000 
as eugenumtbs (.1!! Flutio.e c de nonlínrriod. comei Ari 110.1 rol da 
da Munia pal n.  91 VOTA Comp4ementai- 04 -Re... 21 0913100. 01103 
eionnam JUDO eletfle 1033 amer. Mtuncrues d.e suou 

ema 1..3 ema com tegm nesiu das. remogadm lis deP.S. 00004300 

Oullincie du heleno, 01 de nolhode 2020 

EDEMETRAO BENATOJUNIOR 
Prefeito Muelelpd 

PORTARIA NI 2.20/1020. 

0 Mel 
	DM de Ind. Menne, Enodo de Poliu. @O 	das 

.dribuNi] 	e dm monloodoe por Leo, ode confonnid:ide 	&Lei 
0.0.4° 29 de Nusemluu de 1990. 

Ganin. do Prete.. 01de IL. de 2020 

EDEMETRIO RENATO JUNIOR 
00.001 

ATA 13E REGISTROU. 0REÇOSREFERENTRAOPREGA0 
ELETRÔNICO 03 000011 

Aeoepocoed000de més Lie jooje ele uou de 0320. nri sak de Prereortuo Mum-
copal de Inauti M400.2'R.10014 roo 02419 Nd o 11.70 1711.0190001-21 
momo. aPrep.oraDfisaliumamenie com e Fmuipe de Apoio. olcougnoilos 

peie Poliam n(03120204. puem. a.vis da Ru... IngitAs o Podei 
da NI J. rion 000.0 60920 130004000 rd OMINE 1, elo oro 040:119100 (00 
lote, 90 objete] e Rque Ia. de Pines 0000 4.000(04 de tune neawndee µum 

Semeiam Mmtompel de Sdide Seta abe para 0.03 de preços da empem 
OohhLode SaguemsollermalmtoneasordcomeneWriaminwoJamwddiedimenr 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90 031011100:  m,,,widad. Med. 
Deo.. od 002020 Ohiew Remoo de Peoçto Pelo oo3çSd de ror03  
mitremelv par• a Semeiam Moleiros], de Saude Contr.. hirto Madline 
Delulon 

 
21I01 da Contratante n" 76 17d02:0110100 Conmatada Samuel 

Novuedelioar.110.erbluseN111d4Cm0.4•012.7 03111011-114  V.or 
Empaliado RS 595 SI anne mil quiefingoacilliVe. e conomouesmiet. 
momo.) itfereek do do n Lhe! 00 reLlimmliti 

R.. do :Micto 00:0103 de NT. para et 010100011000 da Mio. de 
AsuliEnelaStocialdomumeipttuldmiooluladonoutemdendinaDeilhem. 
M1036020211,relerente4.uRecurwI004000311(P1 10,00100010: 
Menor Preito. Lar, Rembimenin Mis Pior.. 41 as 09 4511 do che 
20 0:200. A.D. doo PrePeelwe :Rh,. do SONo dedoMpuia doto 
Preços as 10 004 do doa 299720120: 1401 dc Acedso e Pulou pmIn, 
umv., Mdmlidor, O Edital de 10.00 commira-m AsPdmd 113 1113  
0000 tioalomanine lir soube Demais infuerndoN0 	dioNtioteos olie 
sede da Welcome, ou poderão RJ inlicOdai peba eentadr lictiacomits 
inuciumai 	pr.gur lu ou liensues inecoomoutne(dgmail cum 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITALMC 066121120 

PREGÃO ELETRÔNICO 00 4032020 

Situem do obtem Amuais. de 4041111000303 EM Tipo A. Simples 
101090o Sum. Jestumild à Secretarie Mounapal de Saúde, Tipo MI.- 
Lm. Mensto Deo pio 10110,R3eedime010 	 ele os 13.414 
olo 	ln 2772:121703041. doe Propostie Iniem dá Sem. da Dispute 

ois 14 to. do dm -o) 042121.1.. 	ceido e at meras o 

01 
 tg 	0 114.1 Je Idedaulto montra. dispoinIvel no eilc 

marnos po pie dr Demais infornimbee csido dispenivem na 
eleitor,. pio.. em embeitudote.I. esmanir 

pr 000 kr uu losiumees 	 oeeel000  

AVISO DE CONTRATACAO POR DISPENSA DE IJCITAÇÁO 

Prece. !demova 029:2020 DOÍ.'!! Con.M. . 7701701  
Imole pma lonweimento de Sen.'. pura Geom. em Soiúde. d0000de 

Neetetado Municipal de &ode Contruianie PreeedUre Municipel Je 
(Mela Mulles MD de l$3000010010 74 17/4  020 2001-20 Contratada 
1)1 DISINATILVIMENI O DI. 00107004(1, E 4001300013 LTDA. 
CNP] d•Conultad• OS 90 2310 130:11.00 Volordmonaude 1314 772.30 
Nas ND. Sem... e Sede. e 1). Ream Cinquenta Centomond 
D.o de 0ee0u(iii7Vigenata MI Dom Fundetrado Lesai Ice 1.1.1 
n EISS91. co M.me, IV 

E.D... 0.11010 IAM. 
Nele. Município' 

TERMO ADITIVO 0101106 ePRORROGAÇÃO DO CONTRATO NI  
ISIMAIIIModalidsde Tonsdade01e03en100572010 Objeto Contestas 
II miquesa cepeetalizada pra limem. de Amphae. onnfoune Temm 
de Adesolu n 14E2018 O 0E03-1712 relernivi CUM Meteihes mó.. 
da Ilmdade Rdeleu de Salde do 00eo M.a/ Contratote Prefeitura 
Munompal Je Inivio Momo,- CNN de Cm... n.70 1701(39110111-
20 Coniraia. VIS Doins 1011101 Assesemon Topográfica. Floorlital e 
Ambiental 110011- 0401 da Cordrainda 	3.345.051 000147. Objeto. 
10101.11:X0 Prorropaeào eentraleei pee 	yd,  leeueffiel 	eeede 
O proo de enemiesu 000dde de 07:00/000 e piou de 007. Oco 
data de 1 I Mor :1120 confirme lislicitap. Joi empreso, Pluma Ticnoco 
da Isgenharm e delertmento do l'atimer Atraem nue iernms JuArt 37. 
110 :,, II.del.e0413e!010 8,00441, A mmottord 1194162020 

CONTRATOWN700200ndelodade PromessoOmpem44Ç12912020 
Conitate4Oe de emprese cepeciabmila para lumutimento 

Sunwire pote g.tOo em saúde, dedinado 030001004 Municipal de 
Saúde Cunhamos fremo Meti. Prefeitura NAU da COnliallirele 

7G 178.02003II-I01 ComoratiMu: 	IImiconolvimentu de Softwate  

Amena Lide - CNN Ja Contraia. 0 OS MD 700.001400 V.or 
Conteateal RS 772,50 iro. mil, momentos e sele. e dom mame dom 

pume de 00000. 3106.2020 e27.0.21120... de 
9A000 3030 2070 a 2770,2E20 d.e/Maleta Idldife202,1 

TERMO/0110'0N.= -REMDSTEDEVALORESAATADEREGIS• 
TRO DE PREÇOSIC1152019. Modelidade Prtgilorteremieln.02119, 

Olneee  reqdeee de peço,  pólo 3e401314) de letnenal Málko 110•40sid 
dedo:dosa Semeiam 010.0 de Solde Coulr.o. Podam Munam) 
de Inácio Mermoss CNP/ da Comutai. o0S17002.0111-20,ConbaJa, 
Mundomp Ceniened de PmalusaHouptiodwes IMA - CNN de Cuim.. 
3.7 421 011001-212 0100 de termo udoloso Remate de 01000(0 nort Cine 
aluno relmemothis 

Nestuidouvalts adulo 0.0001 1021120 woloomeliimumatidoloo.mdta 
de 	Imo., noa termacdo01 17,:0 %SINA Cm. 

hado• loNderel INMAN SS 	I má V e 26 I e 2" enol itS os Salmo 
"d" e §§e'e .103 da I In 	n131.60 Wkw dirloo 11100.71 
Neeeernius colemmen mus e sete. e tom 000300:1 Assoa.. 01 10 2020 

AVISOS DE 
LICITAÇÃO 

.e4e..ele•eeeeeedeleeeeral0e00I40 die 0000nde 040000 -0elsd114  
So.n.d ebm.,pd kende 

00e00eatetilladleel0e010 

-04 - 

009110.00.0401! .ecoemegedo eep0(10,,Ree.ee coe 24025130200000000  

Zeee 	000,  01:24 
Reettureedap~s uld.keel dl do 2 veenengehteenm &.d, wadede 

Im.1 07A1.00AM 

delFGE0301Iell02111.1100 RI 
01001I10ereirte0l 

RESOLVE 
Cminplem00 Limem Eme.' do servidor 24300 C4111.00 01414014- 	mcm 111.. €11  
MATROCA TA 701 ocummtedoesignet0.0deRIOQINMICalmado 
ou Ide pai :ameno de Serviço. Mein. Dioutolinfermagent no penedo 
de 20 0•120211 25.0112(120 -CO] doam reinei. mi Quinquina,  u4Lie 
ui,. de 2013,201Z, wmiceinceoqueremenle, e os 	dna. ruleniey melo 
niseedes Distutermenle. 0Mairne dele.1100 
(-d.C! ~ene emeo em vigor tetromot o s301:021121e..ev00gedes os dispo. 
,10e,  ore ersidiáno 

lemeedel,e2eedoeM4000lL311.142000ti29.116=1  Aseinniura ?MG 2(10 	

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AVISO DE LICITAÇÃO 	 IRATI 

EDITAL PP 00/1020 
PREGÃO ELETRÔNICO N°04902424 

EXCLUSIVO A MICROEMPRESAS E EPIN 

DECRETO TO 11605020 

SÚMULA: Colotmadmposie.010. 71000001110111  
c InimpedzApsito nomeado mda Portmia :10 2010 
de 2020 e oi• intim rrovidennas 
() Dein. 0011.1 de Inamo Marfins, IA.. do 1.0.1, (0 011, dm 
ainImeneks legais que Ne 0301condeddee len Leis uvemdemodu e Inlia de 
poofieutinal no Duddrode Pedi., de CâniereMenimplil de InaciuMadony 
devido ao penue. ut.len de sem Worm e impossibiltdadc 30 .0000! 
Jelescompommeormusneeenit.dode.itirempumerestimmweemus 
li', intimes e concideiando o oiimo 024 de 01 dedulku tle 20211. expedido 
pelo 0 esidInue de Cirnam Munimpal de Inácio mi.. selim.. • 
Presumia equipe de apoio. 

DECRETA: 
Ari 17 17. ido...onde do Podet Legodalrell do Munias. de Inkm 
Mal., Emas.. Paru, d Inc001. bem Dinin moa E.M. 0  APino. 
nomeadamelelhodarm 004 02000 conelouliodu 	I. 00. 
metido • ertaltiotaçâo de emprcou rum 100030  Jc 0043. dc  11“105 
de intemd poi 	dpi. 
PerIstodu 	- A Momos. doce. oemoctri sem Mui pede o Puilet 
Leguelmmu 
Are. 1.  • IAD DeeTelo enom 	stSor (044 doc 

Inicui Menne. 02 do 1e04e, de 2020 

EDEMETRIO EINIAT130111NIOR 
Prefeito Monldpool 
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CERTIDÃO 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, que o pedido de orçamento para 
abertura de edital de licitação foi encaminhado aos seguintes emails e nas 
datas que indicam, tendo sido oportunizado o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de orçamento: 

edsatadiavsat.com.br  (Encaminhado em 03/07/2020 as 15 horas e 05 min.) 

speednetinmaqmail.com  (Encaminhado em 03/07/2020 as 15 horas e 07 
min.) 

trifibras.telecomunicacoesaqmail.com  (Encaminhado em 03/07/2020 as 15 
horas e 09 min.) 

Inácio Martins, 03 de julho de 2020. 

Inikkk 
Ta lane lí toe  

Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 
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Re: Solicitação de Cotação de Preço 

Edsat macio Martins <edsat@digysat.com.br> 
Sex 03/07/2020 15:33 

Para: Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com> 

Boa tarde! ok recebimento 

LOJA EDSAT - INÁCIO MARTINS - PR 

Contatos: 
(42) 36671483 
(42) 91271241 

Em sex., 3 de jul. de 2020 às 15:05, Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com> 

escreveu: 
Boa tarde! 

Sr. fornecedor, solicitamos-lhe cotação para o fornecimento do 
bem que descrito em documento anexo, o qual se pretende adquirir 
por meio de procedimento licitatório. Favor confirmar o recebimento 
deste. 

Atenciosamente, 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 
CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATMOMDAAM... 03/07/2020 
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Solicitação de Pedido de Cotação de Preço 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com> 
Sex, 03/07/2020 15:07 

Para: speednet mm <speednetinm@gmail.com> 

@,1 1 anexos ;765 KB) 

Pedido de orçamento INTERNET.docx; 

Boa tarde! 

Sr. fornecedor, solicitamos-lhe cotação para o fornecimento do 
bem que descrito em documento anexo, o qual se pretende adquirir 
por meio de procedimento licitatório. Favor confirmar o recebimento 
deste. 

Atenciosamente, 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

https://outlook.live.com/mail/O/sentitems/id/AQMkADAwATMOMDA... 07/07/2020 
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Solicitação de Cotação de Preço 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com> 
Sex, 03/07/2020 15:09 

Para: trifibras.telecomunicacoes@gmail.com  <trifibras.telecomunicacoes@gmail.com> 

a 1 anexos (765 KB) 

Pedido de orçamento INTERNET.docx; 

Boa tarde! 

Sr. fornecedor, solicitamos-lhe cotação para o fornecimento do 
bem que descrito em documento anexo, o qual se pretende adquirir 
por meio de procedimento licitatório. Favor confirmar o recebimento 
deste. 

Atenciosamente, 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 
CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

https://outlook.live.com/mail/O/sentitems/id/AQMkADAwATMOMDA... 07/0 2020 
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Re: Solicitação de Cotação de Preço 

Brenda Izidoro de Lima Brenda 

<trifibras.telecomunicacoes@gmail.com > 
Ter, 07/07/2020 14:53 

Para: Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com > 

it 1 anexos (703 KB) 

Pedido de orçamento INTERNET (1).docx; 

Boa tarde! 

Email recebido, em anexo estou enviando arquivo preenchido, deixei um arquivo 

impresso, preenchido e assinado agora a pouco na câmara tambem. 

Qualquer dúvida fico a disposição. 

Desde já agradeço! 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com > escreveu no dia sexta, 3/07/2020 

à(s) 15:09: 
Boa tarde! 

Sr. fornecedor, solicitamos-lhe cotação para o fornecimento do 
bem que descrito em documento anexo, o qual se pretende adquirir 
por meio de procedimento licitatório. Favor confirmar o recebimento 
deste. 

Atenciosamente, 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMIcADAwATMOMDAAM... 08/07/2020 
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 

Sr. fornecedor, solicitamos-lhe cotação para o fornecimento do bem que 

descrito abaixo segue, o qual se pretende adquirir por meio de procedimento licitatório, 

seguindo-se as especificações indicadas como "Objeto", em obediência à legislação 

federal atinente referente a Licitações e outras que se apliquem ao caso. 

A busca de cotações é indispensável para que possa ser formulado o edita 

licitatório, cujo valor máximo será norteado pela média dos orçamentos colacionados. 

O prazo para apresentação de formulário conforme modelo abaixo, e o que 

segue anexo para preenchimento, assinado e carimbado, por via postal (correios) ou 

digitalizado (anexo a e-mail), é de 03 (três) dias corridos a contar de seu 

recebimento, 

1. Dados da Empresa Fornecedora da Cotação 

Nome Fantasia: 	TRIFIBRAS 

Razão Social: 	TRIFIBRAS Telecomunicações Ltda 

CNPJ: 	32.270.163/0002-61 	 Telefone: 42 92000-2057 

E-mail: 	trifibras.telecomunicacoes@gmail.com  

Endereço: 	Rua Visconde de Guarapuava, 420 

Complemento: Loja 	 Bairro: Centro 

Cidade/UF: 	Inácio Martins - PR 	 CEP: 85155-000 

2. Objeto 

DESCRIÇÃO: 
Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo serviço de 

instalação de fibra ótica e fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado  

com 100% de banda garantida na velocidade de 100 Mbps. A Prestadora deve 

garantir durante o período de contratação urna velocidade instantânea de 

conexão, tanto no download quanto no upload, de no mínimo em noventa e 

cinco por cento. 

O fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado com 100% de banda 
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garantida nas velocidades de: 

100 Mbps (mega bits por segundo), a ser instalada na sede do Poder 

Legislativo Municipal com endereço a Rua Sete de Setembro, n.° 368, centro; 

(Os equipamentos que se fizerem necessários serão disponibilizados as custas do 

contratado, em regime de comodato com o contratante). 

Os serviços compreenderão o provimento de solução para conectividade à 

rede mundial de computadores (internet) com opções de velocidade e com 

100% de banda garantida na velocidade de 100 Mbps (mega bits por segundo) 

com possibilidade de alargamento da banda no decorrer do contrato, com as 

seguintes características: 

O acesso deverá ser ativado em fibra ótica com 100% de banda garantida 

na velocidade descriminada acima de 100 Mbps em seus respectivos pontos 

Internet irrestrita (sem filtros) aceitando servidores WEB, e-mail, VOIP e outros; 

C) Entrega via fibra ótica; 

A máscara da rede será com endereço IP dedicado 

Serviços de DNS (para consulta) e Registro Secundário; 

Internet irrestrita (sem filtros) aceitando servidores WEB, e-mail, VOIP e 

outros 

QUANTIDADE: 01 

VALOR UNITÁRIO/MÊS: R$ 	1.20000 	  

VALOR TOTAL (12 MESES): R$ 	 14.400,00 	  

3. Validade desta cotação 

Para ser válido, este orçamento deve ser preenchido nos seguintes termos: 

se o produto possuir qualquer característica distinta, esta deverá ser consignada no 

orçamento; 

nos preços unitários propostos (Valor Unitário — R$) deverão estar inclusos todos os 

custos referentes ao objeto de orçamento, tais como impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado; 
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elaborado de maneira independente, sem que seu conteúdo seja, no todo ou parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial da licitação, por qualquer meio ou pessoa, bem como com 

qualquer integrante do Poder Legislativo de Inácio Martins. 

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com Setor Administrativo do Poder 

Legislativo de Inácio Martins, Paraná — (42) 3667-1336 — Email: 

camaraim@outlook.com  

Sem mais, externamos protesto de consideração. 

Inácio Martins, 03 de julho de 2020. 

Tatiane Otto 

Membro da Comissão de Licitação e Avaliação de Bens Móveis e Imóveis da Câmara 

Municipal de Inácio Martins 

32,2 163/0002-60-11  
TRIFIBRAS 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

R. Visconde de Guarapuava, 420, Fundos 
Centro - CEP 85.155-000 
Inicio Menina - Paraná .11 



Página 1 

1 7 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO SPEED NET 

speednet mm <speednetinm@gmail.com > 
Qua, 08/07/2020 17:07 

Para: aj-bonato@hotmail.com  <aj-bonato@hotmail.com  Camara Inácio Martins PR 

<camaraim@outlook.com > 

RJ 3 anexos (240 KB) 

COTAÇÃO SPEED Oljpg; COTAÇÃO SPEED 02jpg; COTAÇÃO SPEED 03jpg; 

Boa tarde,tudo bem? 

Estou enviando em anexo documento da solicitação de orçamento,se faltar algo ou 

estiver incompleto favor entrar em contato,para correção. 

Desde já agradeço, 

Atenciosamente 

Eliane Freire 

e 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATMOMDAAM... 09/07/ 020 
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Fwd: CAMARA DE VEREADORES 

Edsat Inacio Martins <edsat@digysat.com.br> 

Qui, 09/07/2020 11:30 

Para: Camara Inácio Martins PR <camaraim@outiook.com > 

1 anexos (771 KB) 

Pedido de orçamento INTERNET.docx; 

Orçamento Internet 

LOJA EDSAT - INÁCIO MARTINS - PR 

Contatos: 
(42) 36671483 

(42) 91271241 

	 Forwarded message 	 

De: Caio Schamber <caio@dioysat.combr>  

Date: ter., 7 de jul. de 2020 às 16:26 

Subject: CAMARA DE VEREADORES 

To: Edsat macio Martins <edsat@dioysat.com.br>  

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATMOMDAAM... 09/07 2020 
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 

Sr. fornecedor, solicitamos-lhe cotação para o fornecimento do bem que 

descrito abaixo segue, o qual se pretende adquirir por meio de procedimento licitatório, 

seguindo-se as especificações indicadas como "Objeto", em obediência à legislação 

federal atinente referente a Licitações e outras que se apliquem ao caso. 

A busca de cotações é indispensável para que possa ser formulado o edital 

licitatório, cujo valor máximo será norteado pela média dos orçamentos colacionados. 

O prazo para apresentação de formulário conforme modelo abaixo, e o que 

segue anexo para preenchimento, assinado e carimbado, por via postal (correios) ou 

digitalizado (anexo a e-mail), é de 03 (três) dias corridos a contar de seu 

recebimento, 

Dados da Empresa Fornecedora da Cotação 

Nome Fantasia: 	DIGYSAT INTERNET 

Razão Social: 	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO ME 

CNPJ: 	05.212.283/0001-59 	 Telefone: 	(42) 9 9143 3293 

E-mail: 	caioadicivsat.com.br  

Endereço: 	RUA XV DE NOVEMBRO 126 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade/UF: 	TEIXEIRA SOARES 	 CEP: 84530-000 

Objeto 

DESCRIÇÃO: 

1. Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo serviço de 

instalação de fibra ótica e fornecimento de conexão (link) de Internet 

dedicadocom 100% de banda garantida na velocidade de 100Mbps. A 

Prestadora deve garantir durante o período de contratação uma velocidade 

instantânea de conexão, tanto no download quanto no upload, de no mínimo 

em noventa e cinco por cento. 

2 O fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado com 100% de banda 
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garantida nas velocidades de: 

100Mbps (mega bits por segundo), a ser instalada na sede do Poder 

Legislativo Municipal com endereço a Rua Sete de Setembro, n.° 368, 

centrodOs equipamentos que se fizerem necessários serão disponibilizados as custas 

do contratado, em regime de comodato com o contratante). 

Os serviços compreenderão o provimento de solução para conectividade à 

rede mundial de computadores (internet) com opções de velocidade e com 

100% de banda garantida na velocidade de 100Mbps (mega bits por segundo) 

com possibilidade de alargamento da banda no decorrer do contrato, com as 

seguintes características: 

O acesso deverá ser ativado em fibra ótica com 100% de banda garantida 

na velocidade descriminada acima de 100 Mbps em seus respectivos pontos 

Internet irrestrita (sem filtros) aceitando servidores WEB, e-mail, VOIP e outros; 

C) Entrega via fibra ótica; 

A máscara da redeserácom endereço IP dedicado 

Serviços de DNS (para consulta) e Registro Secundário; 

Internet irrestrita (sem filtros) aceitando servidores WEB, e-mail, VOIP e 

outros 

QUANTIDADE: 01 

VALOR UNITÁRIO/MÊS: R$ 580,00 (Quinhentos e Oitenta Reais) 

VALOR TOTAL (12 MESES): R$ 6960,00 (Seis mil e novecentos e sessenta 

reais) 

3. Validade desta cotação 

Para ser válido, este orçamento deve ser preenchido nos seguintes termos: 

11  se o produto possuir qualquer característica distinta, esta deverá ser consignada no 

orçamento; 

nos preços unitários propostos (Valor Unitário — R$) deverão estar inclusos todos os 

custos referentes ao objeto de orçamento, tais como impostos, encargos 

trabalhistas,previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer 

outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado; 
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elaborado de maneira independente, sem que seu conteúdo seja, no todo ou 

parte,direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial da licitação, por qualquer meio ou pessoa, bem como com 

qualquer integrante do Poder Legislativo de Inácio Martins. 

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com Setor Administrativo do Poder 

Legislativo de Inácio Martins, Paraná — (42) 3667-1336— Email: 

camaraimaoutlook.com   

Sem mais, externamos protesto de consideração. 

Inácio Martins, 03 de julho de 2020. 

Tatiane Otto 

Membro da Comissão de Licitação e Avaliação de Bens Móveis e Imóveis da Câmara 

Municipal de Inácio Martins 
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CONTRATO N° 06412019- Pregão n° 029/2019 

CONTRATANTE: Município de Inácio Martins, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público int rno, com 

sede à Rua Sete de Setembro, n ° 332, nesta cidade de Inácio Martins/PR, inscrito no CN J/MF n ° 

76.178.029/0001-20, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercic o de seu 

mandato e funções, Sr. Edemetrio Benato Junior, residente e domiciliado à Rua Itapará, n°. 100, p rtador da 

Cédula de Identidade RG n°. 4.299.310-7-PR e do CPF/MF sob n°. 667.186.009-20, e 

CONTRATADA:CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO, pessoa jurídica de direito privado, ..m sede 

à<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,Teixeira Soares/PR, inscrita no C PJ n ° 

05.212.283/0001-59, neste ato devidamente representada pelo seu(ua) , o(a) Sr.(a) CRISTI 	MARY 

HILGEMBERG BUENO, residente e domiciliado àSOUZA NAVES, 356 CASA - CEP: 84530000 - BAI RO: VILA 

NOVA, Teixeira Soares/PRresolvem à vista do resultado da Licitação na modalidade Pregao n°29/20 9, regido 

Pela Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei n. 8.666 de 21 de junho d 1993, e 

demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem assim, com fundamento no Decreto de Ho ologação 

do Prefeito Municipal contido nos autos, firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condiçõe a seguir 

enumeradas, as quais mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PREÇO REGISTRADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 O presente instrumento tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de 

tráfego de Internet por Fibra óptica, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais, obedecendo as 

especificações constantes do Edital supramencionado e proposta final firmada pela proponente, que faz parte 

integrante deste contrato. 

1.2 O valor global para o fornecimento do objeto é de R$ 51.600,00 (Cinquenta e Um Mil e Seiscenbs Reais), 

daqui por diante denominado " VALOR CONTRATUAL" , proveniente dos referidos valores Lnitários e 

uantidades: 

ITENS 
Lote Item Código do 

produto/serviço 
Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 
Unidade de 
medida 

Quantidade Preço 
total 

Preço 
unitário 

LOTE: 
001 - 
Lote 001 

1 16818 LINK CORPORATIVO DEDICADO 
FIBRA ÓPTICA 100 MBPS - PAÇO 
MUNICIPAL COM INSTALAÇÃO E 
ATIVAÇÃO DA REDE DE INTERNET. 

DIGY SAT MÊS 12,00 1.500,00 18,000,00 

LOTE: 
001 - 
Lote 001 

2 16819 LINK CORPORATIVO DEDICADO 
FIBRA ÓPTICA 20 MBPS - PRONTO 
ATENDIMENTO COM INSTALAÇÃO 
E ATIVAÇÃO DA REDE DE 
INTERNET. 

DIGY SAT MÊS 12,00 600,00 7.200,00 

LOTE: 
001 - 
Lote 001 

3 16820 LINK CORPORATIVO DEDICADO 
FIBRA ÓPTICA 30 MBPS - 
MARCAÇÃO CONSULTAS COM 
INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DA 
REDE DE INTERNET. 

DIGY SAT MÊS 12,00 800,00 9.600,00 

LOTE: 
001 - 
Lote 001 

4 16821 LINK CORPORATIVO DEDICADO 
FIBRA ÓPTICA 30 MBPS - POSTO 
SAÚDE COM INSTALAÇÃO E 
ATIVAÇÃO DA REDE DE INTERNET. 

DIGY SAT MÊS 1200, 800,00 9.600,00 

LOTE: 
001 - 
Lote 001 

5 16822 LINK CORPORATIVO DEDICADO 
FIBRA ÓPTICA 20 MBPS - UBS 
CENTRAL COM INSTALAÇÃO E 

DIGY SAT MÊS 12,00 600,00 7.200,00 

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS/PR 

Rua Sete de Setembro, 332 - Centro - CEP: 85.155-000 

Telefone: (42) 3667-8000/ (42) 3667-8011 
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51.600,00 

1.3 Os recursos necessários à aquisição ora licitada correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias. 

DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupg da fonte 

2019 310 03.002.04.121.0402.2008 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2019 1740 06.002.10.301.1001.2040 495 3.3.90.39.00.00 Do • xercício 

2019 1850 06.002.10.301.1001.2042 494 3.3.90.39.00.00 Do :xercício 

2019 1851 06.002.10.301.1001.2042 495 3.3.90.39.00.00 Do : xercício 

2019 1852 06.002.10.301.1001.2042 493 3.3.90.39.00.00 Do " xercício 

2019 2030 06.002.10.301.1001.2043 000 3.3.90.39.00.00 Do - xercício 

2019 2040 06.002.10.301.1001.2043 303 3.3.90.39.00.00 Do " xercício 

2019 2050 06.002.10.301.1001.2043 510 3.3.90.39.00.00 Do xercício 

2019 2060 06.002.10.301.1001.2043 511 3.3.90.39.00.00 Do : xercício 

2019 2210 06.003.10.305.1001.2046 497 3.3.90.39.00.00 Do xercício 

2019 2360 06.003.10.305.1001.2047 000 3.3.90.39.00.00 Do :xercício 

2019 2370 06.003.10.305.1001.2047 494 3.3.90.39.00.00 Do • xercício 

2019 2470 06.004.10.302.1001.2048 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2019 2480 06.004.10.302.1001.2048 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2019 2490 06.004.10.302.1001.2048 496 3.3.90.39.00.00 Do E xercício 

2 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

2.1 Os prazos de validade referente ao processo de Pregão são os seguintes: 

DO EDITAL DO PREGÃO 

2.1.1 	O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado or até 60 

  

(sessenta) meses, se houver comum acordo entre as partes, e existindo disponibilidade orçam ntária e 

quantitativa de retirada. 

2.2 A instalação da fibra óptica e fornecimento do link de internet deverá ser concluída no prazo de 30 (tinta) dias 

após a emissão de Ordem de Serviço pela Prefeitura Municipal. O prazo previsto nesta clausula p dera ser 

prorrogado uma vez, a critério da Administração, mediante solicitação devidamente justificada da cont atada. 

2.3 A instalação deverá ser efetuada nos endereços indicados no termo de referência e deverá ser gendada 

antecipadamente junto a Prefeitura Municipal, pelo telefone (42) 3667-8011. 

2.4 A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto licitado, quando solicitado, sendo o pedido efet ado com 

requisição, empenho ou ordem de fornecimento. 

2.5 O objeto contratado deve ser de boa qualidade e de conformidade com as especificações previstas n Edital e 

com as normas legais aplicadas pela legislação, reservando ao município o direito de não aceitar o esmo se 

estiver fora das especificações ou de má qualidade. 

2.6 A proponente vencedora deverá reparar, corrigir, remover, construir ou substituir às suas expensas n total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da xecução 

ou de má qualidade e aplicação dos materiais empregados na instalação da fibra óptica, sendo certo ue o ato 

do recebimento não importará na aceitação. 

2.7 Todo material ou serviço deve estar em quantidade e dentro das características solicitadas, sob pena de 

devolução sem pagamento da Nota Fiscal correspondente. 

2.8 A empresa deverá atender a todas as exigências estabelecidas em Edital, bem como assu ir inteira 

TOTAL 

2 
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responsabilidade pela quantidade e qualidade dos materiais ofertados, comprometendo-se a substitu r aqueles 

que não atenderem as especificações, sem qualquer ônus para o município. 

2.9 A empresa vencedora compromete-se com a garantia dos serviços dentro das condições determin das pela 

legislação aplicável a cada serviço, cabendo o direito à Prefeitura Municipal de solicitar, a qualquer omento, 

análise do produto entregue, com direito a aplicação de sanções e multas cabíveis conforme det rminação 

deste Contrato de Fornecimento. 

2.10Eventuais serviços de manutenção/reparação que tenham que interromper o fornecimento dos serviços, 

deverão ser comunicados antecipadamente a Administração e se possível, ser realizados fora •o horário 

comercial da Prefeitura Municipal. 

2.11Fica assegurado à Prefeitura o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desa o  rdo com 

as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora o rigada a 

substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo estipulado pela Prefeitura de 01 (um) dia útil. 

3 	CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 Os pagamentos serão efetuados até o dia 15 do mês subseqüente ao do fornecimento do objeto or licitado, 

atendendo sempre aos preços ofertados em proposta de preços e contrato firmado, mediante a apr sentação 

das respectivas notas fiscais. 

3.2 Os pagamentos estarão condicionados à apresentação, juntamente com a Nota Fiscal, das eguintes 

certidões: 

Certidão Negativa de Débitos e de Dívida Ativa Estadual; 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

Certidão Negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 

- Certificado de Regularidade do FGTS; 

- Certidão Negativa de Débitos Municipais 

As Notas Fiscais serão emitidas para o(s) seguinte(s) CNPJs: 76.178.029/0001-20 - Município de lnáci Martins, 

ou 09.532.702/0001-90 - Fundo Municipal de Saúde, conforme indicação constante da requisição de co pra. 

4 	CLÁUSULA QUARTA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

4.1 Os preços contratados não serão reajustados durante a execução do contrato. 

4.2 Na formalização de eventuais termos aditivos, após a expiração do prazo inicial de vigência, será p rmitida a 

correção do valor unitário dos itens cotados com aplicação da variação do INPC - índice Nacional de reços ao 

Consumidor ou de outros índices oficiais que vierem a substitui-los, sobre o saldo quantitativo contratual xistente. 

5 	CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

5.1 O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente, pelo Município, quando. 

5.1.1 	For necessária a modificação da amplitude contratual, decorrente de acréscimo ou supressão q antitativa 

de seu objeto, observando-se, neste caso, o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

5.2 O presente contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, quando. 

3 



MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS/PR 

Rua Sete de Setembro, 332 - Centro - CEP: 85.155-000 

Telefone: (42) 3667-8000/ (42) 3667-8011 

028 

5.2.1 
	

For conveniente a substituição da garantia de sua execução ou do bem. 

5.2.2 	For necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância supe eniente, 

mantidos o valor e as condições de pagamento iniciais. 

5.2.3 For necessária a modificação do regime de execução ou do prazo de execução ou de forneci ento, em 

face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

5.2.4 	For necessário restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato 

e a retribuição da Administração, para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do inicial 

equilíbrio econômico e financeiro; 

5.2.5 	Por motivos de força maior 

6 	CLÁUSULA QUINTA - DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS 

5.1 A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para c tratação 

ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87, da Lei Federal n° 8.666/93, com as altera ões nela 

introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, a critério da Administração. 

5.2 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a CONTRATADA fic rá sujeita 

às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a " Prefeitura por 

prazo de até 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade. 

5.3 A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarrete prejuízo 

de monta ao interesse do serviço contratado. 

5.4 Por atraso da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito à multa de 0,5% (meio por cento) por dia e atraso, 

incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o dia estabelecido para entrega até o efetivo 

cumprimento da obrigação, limitado a 30 dias 

I - Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada mult de 10% 

(dez por cento) calculada sobre o valor do contrato; 

II - Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerad 

rescindido o Contrato, e aplicado à multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobr o valor 

da contratação; 

III - A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 

IV - As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas e/ou • - ais, 

previstas na Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal n° 8.883/94. 

V - As penalidades acima descritas quando de sua aplicação serão cumulativas, ou seja, a aplicação de uma não 

exclui as aplicadas anteriormente. 

5.5 Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de entrega prevista. 

5.6 A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas garantias •u ainda 

diretamente da CONTRATADA. 

4 
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5.7 No caso de cobrança de multa diretamente da contratada, esta deverá ser recolhida dentro do • azo de 03 

(três) dias úteis a contar da correspondente notificação. 

5.8 A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a " Prefeitura" , pelo prazo de a é 02 (dois) 

anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à " P efeitura. 

I - reincidência em descumprimento de prazo contratual; 

II - descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual; 

III - rescisão do contrato. 

5.9 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta à CONTRATADA que descumpri 

parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos " Prefeitura" .. 

5.10As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar com a " Prefeitura" e de de 

inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva 

de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou 

5.11As penalidades de impedimento temporário para licitar e contratar com a " Prefeitura" e a de de 

inidoneidade serão aplicadas por competente autoridade, após a instrução do respectivo processo, 

assegurada a ampla defesa da CONTRATADA. 

6 	CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

6.1 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelaçã judicial ou 

extrajudicial: 

I - o descumprimento total e parcial pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigações/ responsabilida es 

contratuais; 

II - a transferência total ou parcial do contrato, sem prévio consentimento da " Prefeitura" ; 

III - a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA; 

IV - a dissolução da sociedade; 

V - o atraso injustificado nos fornecimentos; 

VI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da e ecução do 

contrato; 

VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determ nadas pela 

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a Prefeitura Municipal de In cio Martins 

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

VIII - outras causas relacionadas ao edital e seus anexos, que indiquem conduta desab nadora da 

CONTRATADA. 

6.2 O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que desabone ou •ue afete a 

idoneidade ou capacidade técnica ou financeira da empresa, implicará necessariamente na rescisão c ntratual. 

6.3 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada r lativas aos 

serviços prestados. Estes, no estado em que se encontrarem, serão entregues à Prefeitura Municipal de Inácio 

Martins, que os executará, por si mesma ou por terceiros, independentemente de qualquer procedimento judicial 

ou extrajudicial: 

ou cumprir 

laração de 

por prática 

rafiscais. 

laração de 

o qual fica 
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6.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, ass gurados o 

contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA. 

7 	DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1 O Contrato será fiscalizado na sua forma total, legalmente, qualitativamente e quantitativamente, p lo(a) titular 

da Pasta Sr. Ismael Cesar Padilha ou por outro representante da CONTRATANTE, devidamente desi nado para 

este fim, permitida a assistência de terceiros. A Administração reserva-se o direito de exercer a m is ampla e 

completa fiscalização sobre os itens objeto deste contrato. 

7.2 Caberá, também, a Fiscalização da Administração Municipal: 

7.2.1 	Notificará Contratada quanto às irregularidades encontradas na execução do contrato. 

7.2.2 	Fiscalizar para que a Contratada se mantenha regularizada ante as obrigações assumidas, es ecialmente 

quanto à habilitação. 

7.2.3 	Indicar fiscal substituto para eventual necessidade, repassando àquele todas as condições contratuais 

pactuadas. 

7.2.4 	O fiscal será responsável por encaminhar a Administração Municipal as informações para p • edimentos 

administrativos relativos à aplicação das sanções administrativas pertinentes à advertênci e multas, 

sendo garantido à empresa o prazo de, até 05 (cinco) dias úteis, para o exercício d direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

7.2.5 A advertência será anotada em registro próprio, com a devida assinatura da empresa e in ormada no 

processo respectivo. 

7.2.6 	Sendo ainda cabível a aplicação das multas, a Administração deverá iniciar processo a ministrativo 

pertinente, notificando expressamente à Contratada, iniciando-se prazo para o exercício d • direito ao 

contraditório e à ampla defesa, após o que será encaminhado para análise jurídica. 

8 	CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1.1 	O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante assinatura do contrato. 

8.1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que de es poderão 

advir, ficando-lhe facultada, nos termos do § 40  do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93 alterações 

posteriores, a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 'ssegurado 

ao detentor do contrato preferência em igualdade de condições. 

8.1.3 	A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de vigência d ata, ainda 

que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o término de sua vigência. 

8.1.4 As especificações do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obedecer às normas 

técnicas pertinentes. 

8.1.5 	Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata, é competente, por força de lei o Foro do 

Município de kat/PR. 

6 
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MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS/PR 

Rua Sete de Setembro, 332 — Centro — CEP: 85.155-000 

Telefone: (42) 3667-8000/ (42) 3667-8011 

Inácio Martins, treze dias de m-io de 2019. 

CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUE O 

CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUE O 

FORNECEDOR 

Edemetrio Benato Junior 

Prefeitura Municipal de Inácio Martins 

Prefeito Municipal 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

TESTEMUNHAS: 

Nome 

RG 

Nome 

RG 
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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO 

CERTIFICAMOS  para os devidos fins, que com a finalidade de obter orçamentos 

referente a "Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo serviço 

de instalação de fibra ótica e fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado com 

100% de banda larga, com IP dedicado e disponibilização dos equipamentos que se 

fizerem necessários em regime de comodato", buscamos orçamentos diretamente com 

fornecedores, consulta de contrato junto ao Poder Executivo Municipal e junto a sites de 

fornecedores. Os valores a que se obteve acesso seguem anexo: 

TRIFIBRAS Telecomunicações Ltda - R$ 14.400,00 /12 Meses 

SPEEDNET TELECOM - R$ 14.760,00 / 12 Meses 

DIGYSAT INTERNET - R$ 6.960,00 / 12 Meses 

CONTRATO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - R$ 18.000,00 / 12 Meses 

VIVO - R$ 20.388,00 /12 Meses 

Inácio Marfins, 10 de julho de 2020 

<0-41'OrrIt 
Tatiane Otto 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 



p rec a aniel 

sé Go• es de Oliveira 
Comissão Permanente de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

  

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Aos treze dias do mês de julho de 2020 reuniram-se os membros da 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVÉIS D 
CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, senhores Gilnelson José Gome 
de Oliveira, Sandra Aparecida Daniel e Tatiane Otto, para dar continuidade a 
procedimento de Licitação para a contratação de empresa especializada na 
"Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo serviç 
de instalação de fibra ótica e fornecimento de conexão (link) de Interne 
dedicado com 100% de banda larga, com IP dedicado e disponibilização do 
equipamentos que se fizerem necessários em regime de comodato" 
Requisitados foram obtidos os seguintes orçamentos: TRIFIBRA 
Telecomunicações Ltda — R$ 14.400,00 /12 Meses; SPEEDNET TELECOM 
R$ 14.760,00 / 12 Meses; DIGYSAT INTERNET - R$ 6.960,00 / 12 Meses;. 
fim de buscar-se mais parâmetros tomou-se ciente do Contrato N° 064/2019 d 
Poder Executivo Municipal o qual fixou o valor de R$ 1.500,00/mês para 
prestação de serviço semelhante ao que se pretende. Ainda, buscou-se junt.  
ao  site www.vivo.com.br  valores para serviço semelhante e obteve-se o valo 
de R$ 1.699,00/mês, conforme documento anexo. 
Visando a fixação do valor máximo do procedimento, realizou-se, conform 
tabela anexa, a análise dos preços obtidos, tendo sido desconsiderados 20°/ 
(vinte por cento) dos maiores orçamentos, ou seja, de um total de 05 fo 
desconsiderado o maior orçamento (1), e após foi realizada média aritmétic 
entre os 04 (quatro) menores orçamentos. Fixado o valor máximo da licitaçã 
em R$ 1.100,00/mês, foi finalizado o edital que segue anexo a essa ata par 
ser encaminhado para parecer jurídico, contábil e análise do Controle Interno 
Em sendo pela regularidade do mesmo, retorne para fixação da data d 
procedi e o 	ara que então sejam colhidas assinaturas e proceda-se 
pu 	 legal. Sem mais encerraram a presente. 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

Tatiane Otto 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS 

MOVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Tabela de fixação de valor máximo para procedimento licitatório. 

EMPRESA Prestação de serviços de 
engenharia 	de 
telecomunicações 
provendo 	serviço 	de 
instalação de fibra ótica e 
fornecimento de conexão 
(link) 	de 	Internet 
dedicado com 100% de 
banda 	larga, 	com 	IP 
dedicado 

ORÇAMENTO/ 
GLOBAL 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

TRIFIBRAS 
Telecomunicações 

Ltda 

R$ 14.400,00 E-mail 

SPEEDNET 

TELECOM 
R$ 14.760,00 E-mail 

DIGYSAT 
INTERNET 

R$ 6.960,00 E-mail 

CONTRATO 
PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL 

R$ 18.000,00 Prefeitura 
Municipal 

VIVO R$ 20.388,00 Site 
 

VALOR TOTAL R$ 74.508,00 
DESCONSIDERAÇÃO 
DOS 20% (VINTE POR 
CENTO) — (1) MAIOR 
ORÇAMENTO - 

RS 54,120,00 

, 

MEDIA ARITMÉTICA RS 13.530,00 
DOS 	MENORES 
VALORES 

Membro da Comissao Permanente de Licitação 

Tatiane Otto 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Comissão de Licitação e Avaliação de Bens Móveis e Imóveis da Câmara 
Municipal de Inácio Martins 

Comissão Permanente de Licitação e Avaliação de Bens Móveis e 
Imóveis da Cámara Municipal de Inácio Martins-PR. 
Contratação de empresa para "Prestação de serviços de 
engenharia de telecomunicaçães provendo serviço de instalação de 
fibra ótica e fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado 
com 100% de banda larga, com IP dedicado e disponibilização dos 
equipamentos que se fizerem necessários em regime de comodato". 
Edital de licitação na modalidade Pregão — Menor Preço Global. 
Regularidade do Instrumento. 

Houve requisição da Presidência dessa Casa de Leis no sentido de 

que se realizasse a contratação de empresa para "Prestação de serviços de 

engenharia de telecomunicações provendo serviço de instalação de fibra ótica e 

fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado com 100% de banda 

larga, com IP dedicado e disponibilização dos equipamentos que se fizerem 

necessários em regime de comodato". 

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as 

obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão 

precedidas de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação para a dispensa 

ou inexigibilidade da mesma. 

A licitação visa garantir a Administração Pública a seleção da 

proposta mais vantajosa, e deve seguir não apenas a lei, mas também os 

princípios 	estabelecidos 	na 	Constituição 	Federal 	na 	legislação 

infraconstitucional. No entanto, sempre que essa for dispensável, da mesma 

forma se deve comprovar o cumprimento da lei e dos princípios que regem o 

agir da Administração. No presente caso, o entendimento dessa procuradoria é 

no sentido de que poderia ter a Comissão analisado a possibilidade de dispensa  

de procedimento licitatório considerando o valor hoje pago pelo Poder 

Legislativo pelo serviço que se busca contratar. A indicar pelos orçamentos 

colhidos, a busca pela manutenção do contrato atual, mediante dispensa 

licitatória, poderia socorrer de melhor forma o interesse público, diante do valor 

mensal pago ser muito inferior às propostas colhidas. Ademais, o valor mensal 
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atualmente praticado, ainda que pensado para um prazo de 24 (vinte e quatro) 

meses, geraria um contrato com valor total abaixo do valor máximo permitido 

para as dispensa licitatórias, indicando que o permissivo legal estaria sendo 

cumprido, e a vantagem seria evidente pelo preço hoje pago e os orçamentos 

colhidos, que ao final geraram o edital a ser lançado com preço máximo de R$ 

1.100,00. 

Ademais, 	no 	entendimento 	do 	TCU 

(https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24  

D6E86A4014D71A8CEA96335) se dá no seguinte sentido: 

"b. Realização de licitação nas hipóteses em que é permitida a 

contratação direta Configurada a permissão legislativa de se contratar 

diretamente, não cabe ao gestor a livre escolha de se realizar ou não o 

certame licitatário. Ainda que se justifique que a licitação seria o meio 

mais adequado a resguardar a isonomia e impessoalidade na contratação, 

cumpre ressalvar que, apesar de viável, o processo licitai-6Mo possui um 

alto custo administrativo (até por ser conhecidamente mais demorado)  

sendo improvável que a economia a ser obtida seja suficiente para 

cobri-lo, além de ser um procedimento mais demorado.  

Por fim, aprofundando-se a análise, não constitui a licitação um fim em 

si mesmo, de forma que o dever de licitar precisa ser aplicado em 

consonância com os demais princípios aplicáveis à Administração, tais 

como a economicidade, a eficiência, a proporcionalidade e a 

razoabilidade. Portanto, para que não afronte outros princípios 

aplicáveis à gestão pública, deve o administrador, nas hipóteses de 

dispensa de licitação, selecionar a melhor proposta utilizando-se de 

outras formas capazes de resguardar a isonomia e a impessoalidade da 

contratação, tal como a realização de cotação eletrOnica, que é uma 

espécie de pregão eletrtnico simplificado. No âmbito do TCU, nas 

dispensas de baixo valor, com fundamento no inciso II do art. 24, será 
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adotada preferencialmente a compra por cote° eletrônica, conforme 

dispãe a Portaria-TCU n.°  215/2005" (grifamos) 

No entanto, considerando a opção da Comissão pelo procedimento 

licitatário na modalidade Pregão passo a analilsar. 

No que se refere a modalidade licitatária escolhida pela Comissão 

de Licitações a Lei 10.520/2002 dispõe: 

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada 
a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins 
e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado. 

Analisando o edital, observa-se que o mesmo seguiu todas as 

cautelas recomendadas pela Lei 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 

8.666/93, como: 

I - Definição do objeto de forma clara e sucinta; 

II - Local a ser retirado o edital; 

III - Local, data e horário para abertura da sessão; 

IV - Condições para participação; 

V - Critérios para julgamento; 

VI - Condições de pagamento; 

VII - Prazo e condições para assinatura do contrato; 

VIII - Sanções para o caso de inadimplemento; 

IX - Especificações e peculiaridades da licitação. 

Quanto a cessão do Pregoeiro e equipe do Poder Executivo ao 

Legislativo para auxiliar nos trabalhos, deve-se atentar para algumas 
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especificidades. O Poder Legislativo em questão tem um número muito 

reduzido de servidores, alguns deles são responsáveis pela emissão de 

pareceres técnicos no certamente, de forma que, entendo que são impedidos 

de participar da comissão de licitação ou de equipe de pregão. Assim, entendo 

que existe a possibilidade de que referida cessão da equipe de Pregão do Poder 

Executivo ocorra para conduzir o procedimento. 

No mesmo sentido já entendeu o TCE do Tocantins: 

"(...) Responder a consulta formulada, no sentido de que os procedimentos 

licitatórios da Câmara Municipal, poderão, excepcionalmente, ser realizado 

por um servidor efetivo do Poder Executivo cedido ao Legislativo, no caso de 

convite, conforme estabelece o § 1° do artigo 51 da Lei Federal n° 8.666/93 
e que, eventualmente, nos casos de pregão, tomada de contas, concorrência e 

leilão, seja promovida pela Comissão de Licitação da Prefeitura, ante a 

carência de pessoal em seu próprio quadro de servidores, desde que 

regularmente regulamentado em lei municipal especifica (...)" 

"(...) Sim. A Câmara pode usar a comissão de licitação da prefeitura, ainda 

mais porque existem apenas dois servidores na Câmara e de acordo com a Lei 

8.666/93, que institui normas para licitaçães e contratos da Administração 
Pública, a Comissão de Licitaçães deve ser formada por, no mínimo, três 

membros. Em busca de solução para as aquisiçães de materiais, bens e 

serviços que requeiram um procedimento licitatório, recomenda-se que o 

Presidente da Câmara solicite os préstimos do Prefeito Municipal para firmar 

uma parceria com o objetivo de utilizar os serviços da Comissão de Licitação 

da Prefeitura, até que a Câmara providencie a realização de concurso público 

para contratação de servidores necessários ao funcionamento de su 

administração, quais sejam, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
TOCANTINS 4 seus procedimentos administrativos, incluindo-se aqui 
Comissão de Licitaçaes e também necessários ao perfeito funcionamento do 

órgão de Controle Interno. O requerimento ora recomendado deve ter seu 

tramites legais dentro da Câmara e levado ao conhecimento dos vereador 
para votação e aprovação em Sessão, como de praxe. (...) Concluindo, não no 

parece plausível inviabilizar o procedimento licitatório das Câmaras d 

Vereadores que não disponham de pessoal suficiente e qualificado para 

efetivação da comissão de licitação, sendo possível a utilização da estrutur 
de pessoal da Prefeitura Municipal. Acreditamos que tal procediment 

assegura o interesse público. Considerando e deixando claro que, naquel 

Câmaras de Vereadores onde existe quadro de pessoal para a efetivação d 

comissão de licitação, é indevida a delegação de atribuiçães para a comissã 

de licitação da prefeitura municipal, nos termos do prejulgado n°  1805 d 

TCE/SC e da Lei n°  8.666/93." 8.5. Por sua vez, o Ministério Público Especial 
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por meio do Parecer n°  00115/2009, aduz que: "Diante do exposto, o 

Ministério Público não vê reparo algum a fazer nas laboriosas e criteriosas 
consideraçães do Representante do Corpo de Auditores deste Tribunal. 

Aderindo a tudo que foi dito, é favorável que o TCE responda à consulente 

evidenciado cópia integral do Parecer de Auditoria n°  3216/2008, 

autenticado pelo Auditor Fernando César Benevenuto Malafaia, fls. 21/22." 
(RESOLUÇÃO No 139/2009 - TCE - Pleno 1. Processo no: 05624/2008 2. 
Classe de Assunto: Consulta 3. Origem: Câmara Municipal de Lizarda - TO 
4. Responsável: Raimundo Monteiro Sirqueira - Presidente 5. Relator: 
Conselheiro José Jamil Fernandes Martins 6. Representante do MP: 
Procurador de Contas Oziel Pereira dos Santos 7. Advogado: Nara Radiana 
Rodrigues da Silva) 

Feitas as observações cabíveis, concluímos que, sob análise 

jurídica,  até o presente momento, conforme consta dos autos não há óbice à 

viabilização do Processo Licitatório pretendido. 

Assim, o parecer é favorável à realização do procedimento 

licitatório conforme documentação que foi apresentada para análise jurídica, 

S.M.J. ficando, evidentemente, submetido à apreciação do Presidente da 

Câmara Municipal para considerações relativas inclusive ao mérito. 

DESTACO  a necessidade de parecer contábil que ateste a 

regularidade da despesa, a fonte pagadora e outras informações que lhe são 

pertinentes e devem estar corretamente apostas no edital. Ainda, oriento que o 

processo seja submetido a conhecimento do Setor de Controle Interno. 

Sendo o que tinha para analisar no momento. 

É o parecer. 

Inácio Martins, 13 de julho de 2020 

Vane 	ueiroz 
OAB/PR 35.246 
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Dept.° de Contabilidade 

Inácio Martins, 13 de julho de 2020 

De: Departamento de Contabilidade 

Para: Presidente da Comissão de Licitação 

Em cumprimento a solicitação de Vossa Senhoria, cumpre informar que há 

previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações 

decorrentes da Contratação de Empresa Especializada na "Prestação de serviços de 

engenharia de telecomunicações provendo serviço de instalação de fibra ótica e 

fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado com 100% de banda larga, com IP 

dedicado e disponibilização dos equipamentos que se fizerem necessários em regime de 

comodato", sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária 

seguinte: 

01.001.01.031.01.01.2-001 

33.90.40.00.00 

Cordialmente, 



u 42 

Dept.° de Contabilidade 
Inácio Martins, 13 de julho de 2020 

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

Considerando a submissão do presente procedimento de licitação 01/2020 — 

Pregão Presencial 01/2020 — Tipo Técnica e Preço a análise desta Contabilidade, o 

qual objetiva a contratação de empresa para "Prestação de serviços de engenharia 

de telecomunicações provendo serviço de instalação de fibra ótica e fornecimento 

de conexão (link) de Internet dedicado com 100% de banda larga, com IP 

dedicado e disponibilização dos equipamentos que se fizerem necessários em 

regime de comodato", entendemos pela regularidade contábil do mesmo, inclusive 

quanto a aplicabilidade dos recursos a serem empregados em tal procedimento e 

futura contratação conforme minuta de contrato. 

É o parecer. 

JOA W  A APA CIDA DOS SANTOS 
CRC-PR 034989/0-0 
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DESPACHO 

Considerando os pareceres acerca do Edital, encaminhe-se para 
publicação. 

CUMPRA-SE, dando ciência. 

NDO VIER 
Presidente 
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Fone: (42) 3667-1336 

camaraim@outlook.com  

EDITAL DE LICITAÇÃO N.° 001/2020 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico 

http://www. ca  marai na ciomartins. pr.qov.bro Edital de Licitação referente ao PEGÃO 

PRESENCIAL N.° 001/2020.OBJETO:Contratação de Empresa Especializada em presta áo de 

serviços de tráfego de Internet por Fibra Óptica, visando atender as necessidades di Poder 

Legislativo Municipal. Destaca-se que a contratação se refere exclusivamente ao fornecim nto de 

acesso a Internet, sendo que eventuais equipamentos que se fizerem necessário serão 

disponibilizados as custas do contratado, em regime de comodato com o contratante. 

Nome da Empresa: 	  

CNPJ N° 	  

Endereço: 	  

Bairro: 	  Cidade: 	  

Telefone ( 	) 	  

E-mail: 	  

Contato: 	  

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO (DATILOGRAFAD• OU 

DIGITADO) E ENVIADO ATRAVÉS DO E-MAIL: camaraim@outlook.com.A  Câmara Muni ipal de 

Inácio Martins não se responsabilizará pelo não envio de informações, tais como: 

esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensã de 

julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e trans 'ta as 

informações acima descritas. 
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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N.° 001/2020 

EMISSÃO: 15/07/2020 

ABERTURA: 31/07/2019 às 09:00HORAS 

1. 	PREÂMBULO 

A Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ s b n.° 

77.778.827/0001-55, através do Presidente do Poder Legislativo de Inácio Martins e da Pr goeira 

e Equipe do Poder Executivo Municipal, nomeados através da Portaria n.° 034/2020, cedida 

através do Decreto n.° 146/2020, apoiada pela Comissão Permanente ,de Licitações n meada 

através da Portaria n.° 004/2020, do Poder Legislativo, observadas às disposições contida na Lei 

Federal n.° 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal n.° 3.555, de 08/08/2000, e suas alfr ações, 

aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.° 8.666, de 21/06/1993, co 	suas 

alterações, e Lei Complementar n.° 123/2006, TORNA PÚBLICO a realização de licitaç o para 

"Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de tráfego de Inter et por 

Fibra Óptica, visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal". (Destaca -s-que a 

contratação se refere exclusivamente ao fornecimento de acesso a Internet, sendo que eventuais 

equipamentos que se fizerem necessários serão disponibillZados às custas do contrata o, em 

regime de comodato com o contratante), no dia31/07/2020 às 09:00 horas,horário of iai de 

Brasília/DF, no Auditório da Prefeitura Munici al de Inácio Martins, no endere o Rua ete de 

Setembro, 332- Centro, na modalidade Pregão, na forma Presencial, sendo a presente li itação 

do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

1.1 	O recebimento dos envelopes dar-se-á até as 09:00 horas do dia 31/07/ 020no 

De artamento de Licita ões e Com ras da Prefeitura Munici al de Inácio Martins, no end re o 

Rua Sete de Setembro, 332, Centro, Inácio Martins, Paraná. Após esse horário n nhum 

documento será recebido pela Comissão. 

1.2 Poderão participar da referida licitação todas as empresas que se enquadrem nos rem uisitos 

do edital, não sendo exclusivo para micro empresas, com base no artigo 49, ma Lei 

Complementar 123/2006: aillt 49. Não se aplica o disposto nos atts. 47 e 48 de ta Lei 

Complementar quando: "111—o tratamento diferenciado e simplificado para as microemp esas e 

empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou repr sentar 

prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado': Não foram localizadas Micro 

Empresas e Empresas de Pequeno Porte com vistas a efetiva e ampla competição, • que 

2 
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certamente coloca em risco o interesse público em contratar objeto com preços menos 

vantajosos a Administração Pública. Dessa maneira, a inexistência desse número de e presas 

dessa categoria demandará a substituição do regime de licitação comum, com a particip ção de 

todos os tipos de empresas que atendam aos requisitos do edital, para que seja mais va tajoso 

para este Poder Legislativo Municipal. 

1.3 Eventuais prorrogações da data de abertura, alterações ou revogação do Edita serão 

publicadas 	no 	Site 	Oficial 	da 	Câmara 	Municipal 	de 	Inácio 	artins 

(http://www.camarainaciomartins.prgov.br), 	Diário 	Oficial 	dos 	Mu icípios 

(www.diariomunicipal.com.br/amp), 	Diário 	Oficial 	do 	Estado 	do 	Paraná 

(www.documentos.dioe.pr.qov.br), Jornal Hoje Centro Sul, e no Mural de Licitações do ribunal 

de 	 Contas 	 do 	 Estado 	 do 	 Paraná 

(servicostce.prgov.br/TCEPR/Municipal/AML/ConsultarProcessoCompraWeb.aspx), 	sen o de 

responsabilidade das empresas proponentes a consulta aos referidos meios. 

As consultas e informações complementares referentes a presente licitação deverão se feitas 

por escrito à Pregoeira Oficial, ou solicitadas por meio eletrônico, pelo -mail: 

camaraim@outlook.com.  Nenhum tipo de informação será respondida via telefone. 

	

2. 	DO OBJETO E VALOR MÁXIMO 

	

2.1 	O objeto do presente pregão é a "Contratação de Empresa Especializada em presta ão de 

serviços de tráfego de Internet por Fibra óptica, visando atender as necessidades do Poder 

Legislativo Municipal" conforme especificações constantes no Termo de Referência - A exo I. 

Destaca-se que a contratação se refere exclusivamente ao fornecimento de acesso a Internet 

sendo que eventuais equipamentos que se fizerem necessários serão disponibilizados as custas 

do contratado, em regime de comodato com o contratante. 

	

2.2 	O Valor Global estimado para a contratação do objeto deste edital é de R$ 13.00,00 

(treze mil e duzentos reais). 

	

2.3 	O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, poden o ser 

prorrogado por até 60 (sessenta) meses, se houver comum acordo entre as partes, e ex stindo 

disponibilidade orçamentária e quantitativa de retirada. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3 
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3.1 	Os recursos financeiros para fazer frente às despesas públicas decorrentes deste c ntrato 

correrão à conta do Orçamento da Câmara Municipal, em rubrica especifica: 3.3.90.4 .00.00-

Serviços de Tecnologia da Informação 

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS E IMPUGNAÇÃO 

	

4.1 	Possíveis pedidos de esclarecimentos e impugnações poderão ser feitas pelo e-mail: 

camaraim@outlook.comaté 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública. 

	

4.2 	A decisão sobre o pedido de informações e esclarecimentos, bem como, de impus nação 

será proferida pela pregoeira no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento do sedido, 

sendo que as respostas serão disponibilizadas a todas as proponentes, sem iden 'ificar a 

proponente que deu origem à consulta. 

	

4.3 	Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a reatiz ção do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulaç o das 

propostas. 

	

4.4 	Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularid des, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão 

pública do pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

	

4.5 	A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o p esente 

Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condiçõ s nele 

estabelecidas. 

	

4.6 	A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de partici.ar do 

processo licitatório. 

	

4.7 	A impugnação feita intempestivamente será juntada ao processo para arquivamen o, sem 

julgamento do mérito. 

DO TIPO DA LICITAÇÃO 

5.1 	O presente Pregão, na forma Presencial, rege-se pelo MENOR PREÇO GLOBAL 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 	Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou soci dades, 

regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeti desta 

licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste ditai e 

4 



set CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS - PARANÁ 

Rua 7 de Setembro, 368— Centro —CEP 85.155-000 

Fone: (42) 3667-1336 
ca ma ra im@outlook.com  

649 

    

     

seus Anexos. 

6.2 	Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o isposto 

nos respectivos atos constitutivos: 

6.2.1 Não poderão participar da presente licitação. 

6.2.2 Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV da artigo 

87 da Lei n° 8.666/93. 

6.2.3 Empresas cujo objeto social não seja pertinente e nem compatível com o objet deste 

procedimento licitatório. 

6.2.4 Empresas que estejam sob falência, concordata, concurso de credores, dis lução, 

liquidação ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder pú lico no 

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entida es da 

administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e imped das de 

contratar com o Poder Público. 

6.2.5 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aque as que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem repres ntando 

interesse econômico em comum. 

6.2.6 Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiári s entre 

sim. 

6.2.7 Empresas que possuam em seu quadro societário servidor público da at a, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

6.2.8 A simples participação da empresa licitante significa que a mesma não inco re nas 

vedações do Artigo 9° da Lei 8666/93. 

	

6.3 	Não poderão participar desta licitação os proprietários, sócios, cotistas e/ou dir entes, 

que possuem grau de parentesco consangüíneo ou por afinidade até terceiro g au, de 

ocupantes de cargos públicos conforme estabelece o entendimento contido no Acórdão 745/10 

— TCE/PR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado ni AOTC 

229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante13 do Supremo Tribunal Federal qu versa 

sobre o nepotismo. 

	

6.4 	A participação da licitante no presente certame indica que ela concorda com t das as 

condições estabelecidas no presente Edital. 

	

6.5 	Os documentos necessários tanto ao credenciamento, habilitação e proposta dev rao ser 

apresentados por meio de cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor público, 
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cuja exceto quanto a documentos originais que possam ficar arquivados no processo, ou 

autenticidade possa ser verificada por meio de sitio da internet. 

	

6.6 	É aceita a autenticação de documentos por meio digital. 

	

7. 	DO CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ENQUADRAMENTO COMO 

"MICROEMPRESA" OU "EMPRESA DE PEQUENO PORTE" 

	

7.1 	As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por 01 um) 

representante legal para cada empresa, devendo o mesmo credenciar-se por uma das segu ntes 

opções: 

71.1 Tratando-se do representante legal da empresa: Através de cóeia autenticada or 

tabelião úblico, autenticada di italmente ou Ori inal acom anhada de coe a 'ara autentic ao 

pela CPL do Ato Constitutivo da empresa, provando ser proprietário, administrador ou , cio 

administrador da empresa proponente; 

7.1.2 A AUTENTICAÇÃO REALIZADA PELA CPL DEVERÁ SER ANTES DA ABERTURA DO 

CERTAME PARA EVITAR TRANSTORNOS DURANTE A SESSÃO DO PREGÃO. NÃO ERÁ 

REALIZADA AUTENTICAÇÃO DURANTE O CERTAME. 

7.1.3 Tratando-se de terceiros ou sócio não-administrador: Através de PROCURAÇÃ ou 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (Modelo Anexo II), outorgado pelo representante lega da 

empresa, COM FIRMA RECONHECIDA do assinante, com apresentação de cópia autenticada por 

Tabelião Público do Ato Constitutivo da empresa, que comprove a representação lega do 

outorgante, atribuindo poderes expressos para o seu representante formular ofertas e lance de 

preços na sessão, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo o credenciado apreszntar 

documento oficial de identificação com foto para comprovação do credenciamento. 

7.2 	Não poderá ser aberto o envelope de Habilitação para comprovação de podere de 

credenciamento. 

7.3 	Será admitido apenas 01 (um) representante ou procurador para cada licit nte 

credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa credenciad 

7.4 	Serão aceitas Propostas e Documentações encaminhadas por meros portadores que não 

estejam munidos dos documentos mencionados nos itens 7.1.1 ou 7.12 (credenciament 	A 

"formulação de lances" somente poderá ser feita pelo representante "credenciado" conform as 

condições impostas no item 7.1, devendo este estar presente na data, horário e local de inicie do 

processo sem qualquer tipo de atraso, não havendo qualquer justificativa para a prorrogaçã e do 
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prazo de início por atraso de qualquer um dos representantes. 

	

7.5 	Deverá ser apresentada ainda, OBRIGATORIAMENTE, no ato de Credenciamen o e 

juntamente com os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação, MAS DE FORMA AV LSA, 

sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes: 

7.5.1 Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Modelo no Anexo III), 

nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.° 10.520, de 17/07/2002, sendo que ocorrendo a não 

apresentação da Declaração prevista neste subitem implicará na desclassificação imediat do 

licitante. 

	

7.6 	Para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte em 

conformidade com a Lei Complementar Federal 123/2006 deverá apresentar. 

A Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou Cartório do Registro Civi das 

Pessoas Jurídicas, original ou cópia autenticada por Tabelião Público ou pela equip do 

pregão. Se na referida certidão houver prazo de verificação de autenticidade de 30 d s, a 

certidão será válida nesse prazo. Se não houver prazo de autenticidade será conside ado 

90 dias; 

Declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempre ou 

empresa de pequeno porte, constituída na forma da Lei Complementar n° 123/ 006, 

conforme modelo constante do Anexo IV do presente Edital; 

	

7.7 	Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incl ir a 

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Port , no 

Envelope 1 - Proposta de Preço. 

	

7.8 	O Micro Empreendedor Individual que quiser participar do certame nos termos d Lei 

Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e deste edital, deverá comprovar sua inc ição 

no Simples Nacional, através de consula de inscrição realizada no site da Receita Federal. 

	

8. 	DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS 

	

8.1 	A participação da licitante no presente certame indica que ela concorda com tod s as 

condições estabelecidas no presente Edital. 

	

8.2 	No local, data e hora fixados no preâmbulo deste Edital, apresentarão os licitantes suas 

propostas e documentação de habilitação em 02 (dois) envelopes lacrados, constando na arte 

externa de cada um deles as seguintes indicações: 

7 
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ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, N° 001/2020 

PROPONENTE: 

CNN: 

ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 001/2020 

PROPONENTE: 

CNN: 

8.3 	O Pen drive com os dados da Proposta deverá estar inserido juntamente com a proposta 

escrita no Envelope N°01, sob pena de julgamento da aceitação da proposta por conta da 

Comissão de Licitações. Para o seu preenchimento a licitante deverá possuir software 

"esproposta" em sua última versão, desenvolvido pela empresa Equiplano obtido através do Site: 

http://www.equiplano.com.br; ou requerido no Setor de Licitações.  

8.4 	Os arquivos para formulação da proposta no Sistema Equiplano serão fornecidos pelo 

setor de licitações da Câmara Municipal de Inácio Martins, através de solicitação no e -nail: 

camaraim@outlook.com. 

8.5 	O licitante deverá preencher os dados, utilizando-se do software citado no item anterior, 

informando o preço global, sendo que no seu preenchimento não poderá ser ultrapassado o 

preço máximo previsto; 

8.6 	Depois de preenchidos os valores no software, a licitante deverá imprimir sua proposta, 

através da opção do software, a qual deverá ser assinada e introduzida no envelope n.° 01 — 

Proposta de Preços. 

8.7 	A cotação de preços deverá ser feita com até 02 (duas) casas decimais, qualquer alor 

constante a partir da terceira casa decimal será desconsiderada. 

8.8 	Ocorrendo discrepância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, s rão 

considerados estes últimos. Ocorrendo discrepância entre o valor unitário e total para o o jeto 

do Edital, será considerado o primeiro; 

8.9 	Dados Bancários: A proponente deverá indicar na Proposta de Preços seus d dos 

bancários, contendo no mínimo as seguintes informações: 1 — Nome e Código do Banco Ex.: 

BANCO DO BRASIL COD. 000 2 — Nome e Número da Agencia: EX.: AGENCIA DE . . 	N° 

AGENCIA 00000 3 — Localidade (cidade e estado) da Agencia: EX.: INÁCIO MARTINS/PR 4 — 

Número da Conta Bancária da Proponente: EX.: 00000-0 5 — Nome completo do Favore ido; 

(Obs.: a conta deverá estar em nome da proponente licitante). EX.: FULANO DE TAL. 

8.10 A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto, bem com os 

respectivos custos diretos e indiretos, tributos, seguros, despesas fiscais e financeiras, mã -de-

obra, encargos sociais, transportes, equipamentos, ferramentas, instalações, impostos, ta as e 
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todo ônus direto e indireto, enfim, quaisquer outras necessárias ao cumprimento do oojeto 

desta Licitação. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de pr ços 

será considerada. 

8.11 	O objeto deste Edital deverá ser entregue respeitando-se os prazos previstos no ite 13 

do presente Edital. 

8.12 A Proposta de Preços terá validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

8.13 Prazo de entrega: durante 12 (doze) meses. 

A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de q e a 

proponente: 

Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e o eve 

do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tare de 

reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas po erá 

tirar dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação ntes 

da sessão marcada para a licitação. 

Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma pro sta 

totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 

Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que s ndo 

vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecim nto 

do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 

	

9. 	PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

	

9.1 	No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparec r os 

licitantes, com a declaração mencionada no item 7 e com os envelopes N.° 01 e N. 02, 

apresentados na forma anteriormente definida. 

	

9.2 	Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no item 7, a pregoeira 

procederá à abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a conformidad das 

propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, com a consecp nte 

divulgação dos preços cotados pelos licitantes. 

	

9.3 	Serão classificados pela pregoeira o autor da proposta de menor preço e todos os de ais 

licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 

(dez por cento) à de menor preço. 

	

9.4 	Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item ant rior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos la ces 

9 
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verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os valores oferecidos. 

9.5 	Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio dr lances 

verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da 	oposta 

classificada de maior preço. 

9.6 	Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem de oferta dos lances. 

9.7 	A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, na forma dos ite s 9.3 e 

9.4, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada d maior 

preço, seguida dos demais, em ordem decrescente de valor. 

9.8 	A pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para a ase de 

formulação de lances verbais, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa me ção na 

ata da sessão. 

9.9 	Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 

9.10 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, infe iores à 

proposta de menor preço. 

9.11 	Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele sue for 

recebido em primeiro lugar. 

9.12 A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, im e licará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apre entado 

pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. 

9.13 A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades previstas no item 

15 do edital. 

9.14 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela pregoeira, os 

licitantes classificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

9.15 Caso não se realizem lances verbais, será verificada pela pregoeira a conformidade entre 

as propostas escritas de maior desconto e o valor global orçado pelo Poder Legislativo 

Municipal, conforme apresentado no item 2. 

9.16 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, A PREGOEIRA SOLICIT4Á AOS 

PARTICIPANTES QUE AS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICRO-EMPRESAS ( E) OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) APRESENTEM A DECLARAÇÃO DE ENQUAD MENTO 

CONFORME MODELO EM ANEXO. Havendo a manifestação de empresas enqu dradas 

conforme a determinação da Lei Complementar 123/2006, a Pregoeira irá classificar as e presas 

que estejam no limite de 5% do maior para o menor percentual de desconto apresent4do para 

10 
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que, dentro desse limite, as empresas enquadradas como ME ou EPP apresentem, na or em de 

classificação, oferta inferior a melhor oferta classificada. Sendo o primeiro classificado 'á uma 

empresa enquadrada como ME ou EPP, decai o direito das demais ofertarem lances. Nã sendo 

a primeira classificada enquadrada como ME ou EPP, será aberto o lance obedecendo a ordem 

de classificação das ME ou EPP's, sendo encerrada a fase de lances com a primeira e presa 

enquadrada que apresente lance. 

9.17 Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelie pe N.° 

02 contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições de habilitação: 

9.18 Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no Edital, a pr goeira 

declarará o licitante vencedor; 

9.19 Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de habiliGção, a 

pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando, con orme o 

caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até mue um 

licitante cumpra as condições fixadas neste Edital. 

9.20 A pregoeira poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja obtido 

melhor preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada em ata 

9.21 	Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as oco rências 

relevantes, e, ao final, será assinada pela pregoeira e demais membros da Comissão, be como 

pelos licitantes presentes. 

	

10. 	DA HABILITAÇÃO 

	

10.1 	Os licitantes deverão apresentar, sob pena de inabilitação, os seguintes docume tos de 

habilitação, na forma original (para os documentos que possam ficar disponíveis no p °cesso, 

não podendo fazer a retirada dos mesmos) ou por fotocópia autenticada por Tabelião Público 

ou por servidor público, sendo permitida a autenticação de documentos por meio digi I, para 

participar do presente certame: 

10.2 Ato Constitutivo, Estatuto Social, Contrato Social ou Declaração de Firma lndivi ual em 

vigor, devidamente registrado no órgão competente, acompanhado de documento de eleição 

de sua diretoria em exercício, COMPROVANDO O OBJETO SOCIAL DA LICITAN E SER 

COMPATÍVEL COM O DESTA LICITAÇÃO. 

10.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedi o pelo 

11 
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órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Os documentos de habilitação jurídica são os mesmos apresentados para o credenciame to, não 

sendo necessária sua apresentação novamente. 

HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos r lativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Esta ual da 

sede da licitante; 

Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda M nicipal 

da sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do FGTS; 

O Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, de tro do 

prazo de validade, conforme Lei n.° 12.440/2011 (CNDT); 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor a sede 

da pessoa jurídica, CONTRA A EMPRESA LICITANTE, emitida com antecedência áxima 

de 90 dias a contar da data de abertura da licitação; 

a1) No caso da licitante estar em processo de recuperação judicial, deverá a 	esma 

apresentar Plano de Recuperação já homologado pelo juizo competente e e pleno 

vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econ mico-

financeira estabelecidos no Edital. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido em nome da proponente, forneci o por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, o qual comprove(m) aptidão ara o 

fornecimento ou para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação. 

OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

a) Declaração do licitante (Modelo no Anexo V) de que não possui em seu quadro fu cional 

nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou in alubre 

e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de apre diz, na 
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forma do artigo 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

Declaração da licitante (Modelo no Anexo VII) que inexiste qualquer fato impeditivo à ua 

participação na presente licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de 

contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar co a 

Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

Declaração para fins do disposto no Prejulgado 09 do TCE/PR e ACORDÃO 2745/10 — CE 

/PR (modelo Anexo VIII). 

10.4 Certidões positivas COM EFEITO DE NEGATIVA serão aceitas e terão a mesma valid de 

das Certidões Negativas de Débitos elencadas nos itens anteriores. 

10.5 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo esse prazo, reputar se-

ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

10.6 Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em n me 

da matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial que vai 

executar o contrato, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, fo em 

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todoS os 

estabelecimentos da empresa. 

10.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substitu ção 

aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

10.8 Os documentos apresentados e aceitos por ocasião do credenciamento e tão 

dispensados de nova apresentação, juntamente com os documentos da habilitação. 

10.9 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.10 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegura 'o o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em q e o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critéri» do 

Poder Legislativo Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeit de 

certidão negativa. 

1011 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implica na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da L i n.° 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licit ntes 

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

13 
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DOS RECURSOS 

11.1 	Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pela pregoeira, qualquer licita te 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da 

síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração, c•m 

poderes específicos para tal. Os licitantes poderão interpor recurso no prazo de 03 (três) ias 

úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no 

mesmo prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-I es 

assegurada vista imediata dos autos. 

11.2 	A não apresentação de razões escritas acarretará como consequência a análise do rec rso 

apenas pela síntese das razões orais. 

11.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 

direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pela pregoeira à licitante vencedo a e 

no encaminhamento do processo ao Chefe do Poder Legislativo para sua Homologação. 

11.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.5 	Os recursos serão dirigidos a Pregoeira do Município de Inácio Martins. Reconsidera do 

ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará a Pregoeira o recurso ao 

Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Legislativo de Inácio Martins, que a ratificará ou não de 

forma fundamentada. 

DA ADJUDICAÇÃO 

12.1 	Não havendo intenção de recursos, a adjudicação será feita considerando a totalidad do 

objeto, conforme especificado neste Edital, a critério da pregoeira. 

DOS PRAZOS EDA FORMA DE EXECUÇÃO 

13.1 	Os prazos de validade referente ao processo de Pregão são os seguintes: 

DO EDITAL DO PREGÃO 

13.1.1 O prazo de validade das propostas para o ato de julgamento do Pregão é d 60 

(sessenta) dias. 

13.1.2 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por até 60 (sessenta) meses, se houver comum acordo entre as partes, e exis lindo 

disponibilidade orçamentária e quantitativa de retirada. 

14 
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13.2 Os serviços uma vez solicitados deverão ser executados pela contratada por profissio ais 

capacitados e com supervisão de técnico responsável devidamente inscrito no respectivo or ão 

de classe e com formação de acordo com a legislação em vigor; com início dos serviços no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a emissão da Ordem de Serviço pelo Po er 

Legislativo, sendo que ao contratado desta licitação cabe a total responsabilidade quanto ao 

correto atendimento, no tocante as especificações, condições, obrigações e responsabilida es 

previstas no Edital. 

13.3 A execução dos Serviços deverá ser de acordo com o Termo de Referência — Ane 

deste edital. 

14. 	DA FORMA DE PAGAMENTO 

14.1 Os pagamentos serão efetuados até o dia 15 do mês subseqüente ao do fornecimento do 

objeto ora licitado, atendendo sempre aos preços ofertados em proposta de preços e contr to 

firmado, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais. 

14.2 Os pagamentos estarão condicionados à apresentação, juntamente com a Nota Fiscal, as 

seguintes certidões: 

Certidão Negativa de Débitos e de Dívida Ativa Estadual; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

Certidão Negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 

Certificado de Regularidade do FGTS; 

Certidão Negativa de Débitos Municipais. 

14.3 As Notas Fiscais serão emitidas para o seguinte CNPJ: 77.778.827/0001-55- Cá ara 

Municipal de Inácio Martins, conforme indicação constante da requisição de compra. 

14.4 Eventuais correções monetárias em decorrência de atrasos de pagamentos, não poderão ser 

realizadas por discricionariedade administrativa do Poder Legislativo, devendo a emp esa 

fornecedora pleitear a correção por via judicial. 

15. 	DAS PENALIDADES 

15 
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15.1 	Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às penalida es 

previstas no art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93 e no art. 7.°, da Lei n.° 10.520/2002, assegurad. o 

contraditório e a ampla defesa. 

15.1.1 O art. 7.° da Lei n.° 10.520/2002 cita: "Quem, convocado dentro do prazo de validao' da 

sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação .' Isa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiv r a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Fed ral 

ou Municípios e, será descredenáada do 57C81, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4.° desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) a os, 

sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais." 

15.2 Quanto a Inadimplência. 

15.21 MULTA. 

15.2.11 Por atraso da entrega dos serviços, fica o fornecedor sujeito à multa de 0,5% (meio sor 

cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do Contrato a ser calculado desde o di de 

atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado há trinta dias; 

15.2.1.2 Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser 

aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do Contrato; 

15.2.1.3 Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empe ho, 

será considerado rescindido o Contrato, e aplicado à multa de 15% (quinze por cento) •or 

inexecução total, calculada sobre o valor da contratação; 

15.2.1.4 A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratas o e 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração; 

15.2.2 As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanyes 

administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93, com as alterações ela 

introduzidas pela Lei Federal n.° 8.883/94. 

	

16. 	DO CRITERIO DE REAJUSTE 

	

16.1 	Os preços contratados não serão reajustados durante a execução do contrato. 

16.2 Na formalização de eventuais termos aditivos, após a expiração do prazo inicial de 

vigência, será permitida a correção do valor com aplicação da variação do INPC - ín ice 

Nacional de Preços ao Consumidor ou de outros índices oficiais que vierem a substituí-los, se bre 

o saldo quantitativo contratual existente. 
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DAS ALTERAÇÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

17.1 	O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo Poder Legislativo, qua do 

for necessária a modificação da amplitude contratual, decorrente de acréscimo ou supres ão 

quantitativa de seu objeto, observando-se, neste caso, o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

17.2 O presente contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, quando: 

17.2.1 For conveniente a substituição da garantia de sua execução ou do bem; 

17.2.2 For necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâ cia 

superveniente, mantidos o valor e as condições de pagamento iniciais; 

17.2.3 For necessária a modificação do regime de execução ou do prazo de execução ou de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contrat ais 

originários; 

17.2.4 For necessário restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contrato e a retribuição da Administração, para a justa remuneração do 

fornecimento, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro; 

17.2.5 Por motivos de força maior; 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 	É facultada a pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitaçà 	a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do proce so, 

vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariame te 

na proposta. 

18.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalid e 

de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer direit a 

reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com a Lei Federal n.° 8.666/93. 

18.3 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme prev to 

no art. 65, §§ 1.0  e 2.°, da Lei n.° 8.666/93. 

18.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incl ir- 

se-á o do vencimento. 

18.5 As normas que regem o presente certame serão interpretadas sempre em favor da 

ampliação da disputa, respeitando—se a igualdade de oportunidade entre as licitantes e de.de 

que não afrontem o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

o 
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18.6 No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de cu pridas 

todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a uarda 

da Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão 

marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

18.7 A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais licitant s até a 

entrega total do material pelo(s) adjudicatário(s), devendo os licitantes retirá-los até 05 (cinco) 

dias após este fato, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos. 

18.8 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

18.9 Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, com auxílio da Comissão Per anente 

de Licitação, à luz da legislação vigente. 

18.10 O foro da Comarca de lrati, Estado do Paraná, é designado como o competen e para 

dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e e cução 

dela decorrentes. 

Inácio Martins, 15 de julho 

Edmundo Vier 

Presidente do Poder Legislativo Mu icipal 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 001/2020 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. 	OBJETO 

Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de tráfego de Inter et por 

Fibra óptica, visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal, com inst lação e 

ativação da rede da internet. 

Destaca-se que a contratação se refere exclusivamente ao fornecimento de acesso a i temet, 
sendo que eventuais equipamentos que se fizerem necessários serão disponibiliza os as 
custas do contratado, em regime de comodato com o contratante. 

Preço máximo Unitário R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)/mês 

Preço máximo Total R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)/ano, a ser fornecido por 1 • (doze) 

meses 

2. DOS SERVIÇOS 
18 
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2.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade a contratação de empresa para a 

prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo serviço de instai ção de 

fibra ótica e fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado com 100% de banda g rantida 

na velocidade de 100Mbps.A Prestadora deve garantir durante o período de contrataç o uma 

velocidade instantânea de conexão, tanto no download quanto no upload, de no mini o em 

noventa e cinco por cento. 

2.2 O fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado com 100% de banda garant da nas 

velocidades de: 

- 100 Mbps (mega bits por segundo) para dowload/upload, a ser instalada na sede di Poder 

Legislativo Municipal com endereço a Rua Sete de Setembro, n.° 368, centro; 

2.3 Os equipamentos que se fizerem necessários serão disponibilizados as custas do con ratado, 

em regime de comodato com o contratante. 

2.4 Os serviços compreenderão o provimento de solução para conectividade à rede mu dial de 

computadores (internet) com opções de velocidade e com 100% de banda garan ida na 

velocidade de 100Mbps (mega bits por segundo) com possibilidade de alargamento da banda 

no decorrer do contrato, com as seguintes características: 

O acesso deverá ser ativado em fibra ótica com 100% de banda garantida na velocidade 

discriminada de 100 Mbps; 

Entrega via fibra ótica 

A máscara da rede será 255.255.255.252 (/30) contendo 01 (endereço) endereço IP. 

Deverá ser fornecido 01 (um) endereço de IP válido possibilitando a criação de servidor róprio 

para hospedagem de "web site", criação de servidor de e-mail e outros conforme neces idades 

da administração; 

Serviços de DNS (para consulta) e Registro Secundário; 

O Internet irrestrita (sem filtros) aceitando servidores WEB, e-mail, VOIP e outros; 

3. DA FISCALIZAÇÃO 

3.1 Unidade Responsável pelo Termo de Referência e pela Fiscalização 

Setor Administrativo — Adalberto Jorge Bonato 

19 
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(Papel Timbrado da Empresa) 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 001/2020 

ANEXO II 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

À Pregoeira do Poder Executivo Municipal apoiada pela Comissão de Licitação da ámara 

Municipal de Inácio Martins: 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr (a) 	 . portador (a) da Cé ula de 

Identidade sob n° 	  e CPF sob n° 	  a partici ar do 

/2020, 

, na qualidade de representante legal da 

procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO, na forma Presencial, n° O 

instaurado por esta Câmara Municipal. 

Eu, 	  

e 

empresa 	  inscrita no CNPJ/MF sob o no 

	  outorgo ao acima credenciado, dentre outros poderes o de 

representar a empresa na formulação de lances e o de renunciar ao direito de interpos ção de 

Recurso. 

	  em 	de 	 de 2020. 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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(Papel Timbrado da Empresa) 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 001/2020 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO 

A signatária da presente empresa 	  inscrita n 

CNRUMF sob o n° 	  estabelecida à Rua 

	  pela presente DECLARA para todos os fins 	lei e 

direitos que se encontra em plenas condições de dar cumprimento aos requisitos de habil tação, 

nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002. 

	 , em 	de 	 de 2020. 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 

Nome do Representante Legal 
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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, N° 001/2020 

ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PJ: 	 ftindmeçdor 

te  

Abitildpityde baldo "%MN 
Premida' VAU 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS SERVIÇOS 
(St 

deledoned 	 f ate 	 Celan' 

(MODELO) teleront repte...at 

Ceeis 	 Data de gdwIlkalit 

ttd• Viald  
5w 	attatruc ot IA. Nattnt.te 	 d. tt. 

'ES1OZZEKÉSOMENIF41.41GDELO;A RELKATYDE ITENS CONSTA NO ANEX01 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

A proposta de preços deverá ser preenchida através do software EQUIPLANO 

PROGRAMA GERADOR DE PROPOSTA ELETRÔNICA - V1138, impressa, rubricada em todas as 

vias e assinada por seu representante legal. 

Juntamente com a Proposta impressa, deverá ser apresentado, OBRIGATORIAMENTE, o 

"arquivo eletrônico" de proposta (extensão ".es1") através de CD, DVD ou pendrive, preenchidas 

todas as informações da empresa, dos sócios, constando os tens, marcas e valores propostos. 

O arquivo de geração de propostas foi disponibilizado juntamente com o Edital. 

O programa para leitura/digitação/gravação da proposta está disponível no site 

http://www.equiplano.com.br. 

O CD, DVD ou pendrive será devolvido ao credenciado da empresa após a leitura das 

propostas. 

Em virtude de ausência de local especifico no Programa Gerador de Propostzs, para 

inclusão de demais informações, a simples apresentação da proposta, indica que a icitante 

cumpre com as condições do Edital, concorda com os prazos de fornecimento e condições de 
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pagamento, e que a proposta de preços tem validade de 60 (sessenta) dias, independente de 

qualquer outra menção. 

Para fins de padronização, solicitamos que todos os campos, sejam digitados om a 

Primeira letra em maiúsculo e demais minúsculas. 

(Papel Timbrado da Empresa) 
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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 001/2020 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE 

A (razão social da empresa) 	 , inscrita no CNPJ n° 

  

, situada a Rua 

 

, telefone n° 	 por intermédio de seu representant legal, 

	, portador (a) da Carteira de Identidade RG: 	 e Sr.(a) 

  

   

do CPF n° 	 , DECLARA que: 

Para todos os fins de direito que não emprega menor de dezoito anos em trabalho n turno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, sim ou nã 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

(local e data). 

(Assinatura(s) do(s) representante(s) legal da empresa proponente) 
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(Papel Timbrado da Empresa) 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, N° 001/2020 

ANEXO VI 

[MODELO DEJDECLARAÇÂO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO 

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Na Hipótese do Licitante ser uma ME ou EPP). 

sob o 

sente 

o na 

sa de 

006. 

A signatária da presente empresa 	  inscrita no CNPJ/MF 

n° 	  estabelecida à Rua 	  pela pr 

DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para participação de licita 

modalidade de pregão, que estou (amos) sob o regime de microempresa ou empr 

pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

1. 

	 , em 	de 	 de 2020. 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 

Razão Social da Proponente: 	  

CNPJ: 	  

Endereço da empresa: 	  

Fone: ( 	) 	  

Nome do representante legal da empresa proponente: 	  

(Papel Timbrado da Empresa) 
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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 001/2020 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N° (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as pen s da 

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

	  em 	de 	 de 2020. 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e/ou 

carimbada com o número do CNPJ e Razão Social. 

(Papel Timbrado da Empresa) 
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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 001/2020 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO PREJULGADO 09 DO TCE/PR E ACORDÃO 2745/10 

— TCE/PR 

A (razão social da empresa) 	 , inscrita no CNPJ n° 	  

	, situada a Rua 	, telefone n° 	 por intermédio de seu representante legal, 

Sr. (a) 	 , portador (a) da Carteira de Identidade RG: 	 e 

do CPF n° 	 , DECLARA que: Que não possui sócios, cotistas e/ou dirig ntes, 

que possuam grau de parentesco consangüíneo ou por afinidade até terceiro gra de 

ocupantes de cargos públicos conforme estabelece o entendimento contido no Acórdão 27 5/10 

— TCE/PR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no 'OTC 

229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante13 do Supremo. 

	 , em 	de 	 de 2020. 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, N° 001/2020 

ANEXO IX 
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MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° <NUMEROCONTRATO>i<EXERCICIOLICITACAO> - <NOMETIPOLICITA AO> 

n° <NUMEROLICITACAO>i<EXERCICIOLICITACAO> 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Martins, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede à Rua Sete de Setembro, n.°368, nesta cidade de Inácio Mart ns/PR, 

inscrita no CNPJ/MF n° 77.778.827/0001-55, neste ato devidamente representad pelo 

Presidente, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr.Edmundo Vier, residente e 

domiciliado na localidade de Rio Claro, portador da Cédula de Identidade RG n.°. 6.922.80-2 — 

PR, e do CPF/MF sob n.° 016.781.319-2. 

CONTRATADA:<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privad e com 

sede 

à<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,<FORNECEDOR.CONTRATO#T CIDA 

DEUF>, inscrita no CNPJ n° <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, neste ato devida ente 

representada pelo seu(ua) <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CARGOREPRESENTANTE>, o(a) Sr.(a) 

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, 	residente 	e 	domiciliado 

à < FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOM PLETOREPRESENTANTE>, 

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUFREPRESENTANTE>resolvem à vista do resulta io da 

Licitação 	 na 	 modalidade 	 <NOMETIPOLICITAI AO> 

n°<NUMEROLICITACAO>/<EXERCICIOLICITACAO>, regido Pela Lei 10.520 de 17 de jul o de 

2002, com aplicação subsidiária da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais dispo ições 

legais e regulamentares aplicáveis, bem assim, com fundamento no Decreto de Homolo ação 

do Prefeito Municipal contido nos autos, firmar o presente contrato, mediante as cláus las e 

condições a seguir enumeradas, as quais mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PREÇO REGISTRADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 	O presente instrumento tem por objeto a Contratação de Empresa Especializad 

prestação de serviços de tráfego de Internet por Fibra óptica, visando atender as necessi 

do Poder Legislativo Municipal, obedecendo às especificações constantes do 

supramencionado e proposta final firmada pela proponente, que faz parte integrante 

contrato. 

e 

em 

des 

ditai 

este 
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1.2 	O valor global para o fornecimento do objeto é de R$ <VALORCONT ATO> 

(<VALORCONTRATO#E>), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL", prov niente 

dos referidos valores unitários e quantidades: 

<ITENS.CONTRATO#T>. 

1.3 Os recursos financeiros para fazer frente às despesas públicas decorrentes deste c ntrato 

correrão à conta do Orçamento da Câmara Municipal, em rubrica especifica: 3.3.90.40 00.00-

Serviços de Tecnologia da Informação 

2 CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

2.1 Os prazos de validade referente ao processo de Pregão são os seguintes: 

DO EDITAL DO PREGÃO 

2.1.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, poden o ser 

prorrogado por até 60 (sessenta) meses, se houver comum acordo entre as partes, e exi tindo 

disponibilidade orçamentária e quantitativa de retirada. 

	

2.2 	A instalação da fibra óptica e fornecimento do link de internet deverá ser conclufea no 

prazo de 30 (trinta) dias após a emissão de Ordem de Serviço pela Câmara Municipal. O «azo 

previsto nesta clausula poderá ser prorrogado uma vez, a critério da Administração, me iante 

solicitação devidamente justificada da contratada. 

	

2.3 	A instalação deverá ser efetuada nos endereços indicados no Termo de Referê cia e 

deverá ser agendada antecipadamente junto a Câmara Municipal, pelo telefone (42) 3667-1 36. 

	

2.4 	A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto licitado, quando solicitado, sen o o 

pedido efetuado com requisição, empenho ou ordem de fornecimento. 

	

2.5 	O objeto contratado deve ser de boa qualidade e de conformidade com as especific ções 

previstas no Edital e com as normas legais aplicadas pela legislação, reservando ao munick o o 

direito de não aceitar o mesmo se estiver fora das especificações ou de má qualidade. 

	

2.6 	A proponente vencedora deverá reparar, corrigir, remover, construir ou substituir às suas 

expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeit s ou 

incorreções, resultantes da execução ou de má qualidade e aplicação dos materiais empreg dos 

na instalação da fibra óptica, sendo certo que o ato do recebimento não importará na aceita ão. 

	

2.7 	Todo material ou serviço deve estar em quantidade e dentro das caracterís icas 

solicitadas, sob pena de devolução sem pagamento da Nota Fiscal correspondente. 

	

2.8 	A empresa deverá atender a todas as exigências estabelecidas em Edital, bem c mo 
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assumir inteira responsabilidade pela quantidade e qualidade dos materiais of rtados, 

comprometendo-se a substituir aqueles que não atenderem as especificações, sem q alquer 

ônus para o município. 

	

2.9 	A empresa vencedora compromete-se com a garantia dos serviços dentro das co dições 

determinadas pela legislação aplicável a cada serviço, cabendo o direito à Câmara Munic pai de 

solicitar, a qualquer momento, análise do produto entregue, com direito a aplicação de s nções 

e multas cabíveis conforme determinação deste Contrato de Fornecimento. 

2.10 Eventuais serviços de manutenção/reparação que tenham que interromper o forneci ento 

dos serviços, deverão ser comunicados antecipadamente a Administração e se poss I, ser 

realizados fora do horário comercial da Câmara Municipal. 

	

2.11 	Fica assegurado à Câmara Municipal o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o bjeto 

entregue em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, fica do a 

empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo 

estipulado pela Câmara Municipal de 01 (um) dia útil. 

3 	CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 	Os pagamentos serão efetuados até o dia 15 do mês subseqüente ao do fornecime to do 

objeto ora licitado, atendendo sempre aos preços ofertados em proposta de preços e co trato 

firmado, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais. 

3.2 	Os pagamentos estarão condicionados à apresentação, juntamente com a Nota Fisc I das 

seguintes certidões: 

Certidão Negativa de Débitos e de Dívida Ativa Estadual; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

Certidão Negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 

Certificado de Regularidade do FGTS; 

Certidão Negativa de Débitos Municipais 

As Notas Fiscais serão emitidas para o(s) seguinte(s) CNPJ: 77.778.827/0001-55- Câmara 

Municipal de Inácio Martins. 

4 CLÁUSULA QUARTA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

4.1 	Os preços contratados não serão reajustados durante a execução do contrato. 
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4.2 	Na formalização de eventuais termos aditivos, após a expiração do prazo iniial de 

vigência, será permitida a correção do valor com aplicação da variação do INPC - índice 

Nacional de Preços ao Consumidor ou de outros índices oficiais que vierem a substituí-los, sobre 

o saldo quantitativo contratual existente. 

5 CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

5.1 	O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente, pelo Poder Legislativo, qua do. 

5.1.1 For necessária a modificação da amplitude contratual, decorrente de acrésci 	ou 

supressão quantitativa de seu objeto, observando-se, neste caso, o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento). 

5.2 	O presente contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, quando. 

5.2.1 For conveniente a substituição da garantia de sua execução ou do bem. 

5.2.2 For necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunst ncia 

superveniente, mantidos o valor e as condições de pagamento iniciais. 

5.2.3 For necessária a modificação do regime de execução ou do prazo de execução o de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contra uais 

originários; 

5.2.4 For necessário restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entr os 

encargos do contrato e a retribuição da Administração, para a justa remuneraçã do 

fornecimento, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro; 

5.2.5 Por motivos de força maior 

6 	CLÁUSULA QUINTA - DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS 

5.1 	A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indic das 

para contratação ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87, da Lei Feder .l n° 

8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, a critério da 

Administração. 

5.2 	Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defes a 

CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominaiies 

aplicáveis: 

I - advertência; 

II - multa; 
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III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

"Câmara Municipal" por prazo de até 02 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade. 

	

5.3 	A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas q e não 

acarretem prejuízo de monta ao interesse do serviço contratado. 

	

5.4 	Por atraso da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito à multa de 0,5% (m-io por 

cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desd o dia 

estabelecido para entrega até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 dias 

I - Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá s r 

aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato; 

II - Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, erá 

considerado rescindido o Contrato, e aplicado à multa de 15% (quinze por cento) por inex cução 

total, calculada sobre o valor da contratação; 

III - A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratadi e 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 

IV - As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, adminis rativas 

e/ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Le 

Federal n° 8.883/94. 

V - As penalidades acima descritas quando de sua aplicação serão cumulativas, ou seja, a 

aplicação de uma não exclui as aplicadas anteriormente. 

	

5.5 	Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de entrega prevista. 

	

5.6 	A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das fatura s, nas 

garantias ou ainda diretamente da CONTRATADA. 

	

5.7 	No caso de cobrança de multa diretamente da contratada, esta deverá ser re olhida 

dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação. 

	

5.8 	A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a "Câmara Mu icipal", 

pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses 

fatos não resultem prejuízos à "Câmara Municipal." 

I - reincidência em descumprimento de prazo contratual; 

II - descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual; 

III - rescisão do contrato. 
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5.9 	A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta à CONTRATAI0A que 

descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos r sultem 

prejuízos à "Câmara Municipal". 

5.10 As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar com a "Câmara Mu icipal" 

e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à CONTRATADA qu tenha 

sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer t ibutos, 

ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais. 

	

5.11 	As penalidades de impedimento temporário para licitar e contratar com a 	âmara 

Municipal" e a de declaração de inidoneidade serão aplicadas por competente autoridad , após 

a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATA DA. 

6 	CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

6.1 	Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notifica ão ou 

interpelação judicial ou extrajudicial: 

I — o descumprimento total e parcial pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigações/ 

responsabilidades contratuais; 

II — a transferência total ou parcial do contrato, sem prévio consentimento da "Câmara 

Municipal"; 

III — a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA; 

IV — a dissolução da sociedade; 

V - o atraso injustificado nos fornecimentos; 

VI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impedi iva da 

execução do contrato; 

VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justific das e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a amara 

Municipal de Inácio Martins exaradas no processo administrativo a que se refere o contrat 

VIII - outras causas relacionadas ao edital e seus anexos, que indiquem conduta desabo adora 

da CONTRATADA. 

6.2 	O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância supervenien e que 

desabone ou que afete a idoneidade ou capacidade técnica ou financeira da empresa, i plicará 

necessariamente na rescisão contratual. 

o 
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6.3 	Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da 

contratada relativas aos serviços prestados. Estes, no estado em que se encontrarem serão 

entregues à Câmara Municipal de Inácio Martins, que os executará, por si mesma •u por 

terceiros, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial: 

	

6.4 	Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do pr.cesso, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA. 

7 	DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1 	O Contrato será fiscalizado na sua forma total, legalmente, qualitativam nte e 

quantitativamente, pelo Setor Administrativo - Sr. Adalberto Jorge Bonato ou po outro 

representante da CONTRATANTE, devidamente designado para este fim, permitida a ass stência 

de terceiros. A Câmara Municipal reserva-se o direito de exercer a mais ampla e c mpleta 

fiscalização sobre os itens objeto deste contrato. 

7.2 Caberá, também, à Fiscalização da Câmara Municipal: 

7.2.1 Notificar à Contratada quanto às irregularidades encontradas na execução do cont to 

7.2.2 Fiscalizar para que a Contratada se mantenha regularizada ante as obrigações ass midas, 

especialmente quanto à habilitação. 

7.2.3 Indicar fiscal substituto para eventual necessidade, repassando àquele todas as co dições 

contratuais pactuadas. 

7.2.4 O fiscal será responsável por encaminhar ao Chefe do Poder Legislativo as infor ações 

para procedimentos administrativos relativos à aplicação das sanções adminis rativas 

pertinentes à advertência e multas, sendo garantido à empresa o prazo de, até 05 (cinco) 

dias úteis, para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 

7.2.5 A advertência será anotada em registro próprio, com a devida assinatura da em oresa e 

informada no processo respectivo. 

7.2.6 Sendo ainda cabível a aplicação das multas, o Poder Legislativo deverá iniciar p cesso 

administrativo pertinente, notificando expressamente à Contratada, iniciando-se prazo 

para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, após o qu será 

encaminhado para análise jurídica. 

8 	CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante assinatura do c ntrato. 
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8.1.2 A existência de preços registrados não obriga o Poder Legislativo a firmar contr 

que deles poderão advir, ficando-lhe facultada, nos termos do § 4° do artigo 15 da Lei Fe 

8.666/93 e alterações posteriores, a utilização de outros meios, respeitada a legislação rel 

licitações, sendo assegurado ao detentor do contrato preferência em igualdade de condiç 

8.1.3 A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de 

vigência da ata, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o tér ino de 

sua vigência. 

8.1.4 As especificações do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obed cer às 

normas técnicas pertinentes. 

8.1.5 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata, é competente, por força d lei, o 

Foro do Município de lrati/PR. 

Inácio Martins, <DATAINICIOVIGENC A#E>. 

Edmundo Vier 

Presidente do Poder Legislativo de Inácio 

Martins 

TESTEMUNHAS:  

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRES 

ENTANTE> 

Nome/RG 	 Nome/RG 
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CERTIFICO que procedi a Numeração do Edital da Licitação como 001/2020 
MODALIDADE: PREGÃO MENOR PREÇO EDITAL N.° 001/2020. Certifiquei a 
designação de pregoeira e equipe de pregão, bem como decreto de 
disponibilização da equipe do Poder Executivo ao Legislativo. Encaminhei para 
publicação o aviso de licitação e o edital para disponibilização. 

Inácio Martins, 15 de julho de 2020 

CÁ orneei 
TATIANE • • 

Assistente Administrativa 



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL N° 001/2020 

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL N.° 001/2020 

Nos termos da Lei Federal n.° 10.520/2002, Decreto Federal n.° 3.555/2000, e 

suas alterações, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n.° 

8.666/1993, com suas alterações, a Pregoeira Oficial da do Município de Inácio 

Martins, apoiada pela Comissão Permanente de Licitações do Poder Legislativo 

Municipal, TORNA PÚBLICO que fará realizar às 09:00 horas do dia 31/07/2020, 

na sede da Prefeitura Municipal — Rua Sete de Setembro, n.° 332 Pregão 

Presencial, Tipo Preço Global. Objeto: Prestação de serviços de engenharia de 

telecomunicações provendo serviço de instalação de fibra ótica e 

fornecimento de conexão (link) de Internet com 100 % de banda larga, com IP 

dedicado. O Edital de Licitação encontra-se disponível no site 

www.camarainaciomartins.prgov.br. Demais informações estão disponíveis na 

sede da Câmara Municipal de Inácio Martins/PR, Rua Sete de Setembro n.° 368, 

Centro, Inácio Martins/PR, OU poderão ser solicitadas pelo e-mail: 

camaraimoutlook.com. 
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uidereco ou e-mail acima mencionados - Telefone 45-3232-1162 

Guaraniaçu, 15 de julho de 2020. 

Cremado der Lima Portela 
Prefeito. 

61662/2020 

1 Ibiporã 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Tomo público o resultado do julgamento do Processo Administrativo n° 60/2020 
- PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2020 - PMI, referente â aquisição de ces-
tas básicas para distribuição, em caráter excepcional durante o período de 
emergência ou calamidade pública camada pela COVID-19, às famílias dos 
alunos atendidos na rede municipal de ensino e para a assistência social, com 
fundamento no disposto no inciso VI, do art, 43, da Lei Federal N° 8.666/93, 
HOMOLOGO o procedimento licitatóric supracitado, incluindo o ato de ADJU-
DICAÇÃO da empresa NEW COMPANY LICITAÇÕES -EIRELI, vencedora 
dos lotes 01 e 02, com valor unitário de RS 79,99 em cada cesta, no valor total de 
RS 1.039.870,00. Ibiporã, 15 de julho de 2020. JOÃO TOLEDO COLONIEZI 
- Prefeito Municipal. 

61978/2020 

1 	/gut/ tu 

SEC.ADM-LICITAÇÕES E COMPRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico 001/2020 

Registro De Preços N°. 022/2020 

Objeto: Constitui o presente objeto o Registro de Preços para contrautção de empresa 
visando a aquisição I GPS esportivo e 10 tablets, para uso da Secretaria de Saúde 
do Município de !paru. Aquisição obedecendo à rolado uunexo  observadas as 
especificações ali estabelecidos, visando aquisições futuras. 
Data da sessão de abertura: 28/07/2020 
Horário da sessão de abertura: 0911130min 
Valor estimado: RS 15.846,30 (Quinze mil oitocentos e quarenta e seis reais e 
trinta centavos). 
Informações: (45)3248-1159 
Edital disponivel no sue: wwwiguatu.pr.gov.br  e www.comprasgovernamentais. 

gov.br  ou por e-mail: licitacaogiguanitrigov.br  
!gueto, 15 de julho de 2020. 

Viademir Antonio Barella 
Prefeito Municipal 

1 Inácio Martins 

ANISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL N° 068/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2020 

Nos termos da Lei Federal n" 10.520/2002, Decreto Federal n°3.555/2000. e suas 
alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com 
suas alterações, a Pregoeira Oficial do Municipio de Inácio Martins torna público 
que fará realizar ás 09:00h, do dia 30/07/2020, na sede da Prefeitura Municipal 
- Rua Sete de Setembro. n° 332 - Pregão Presencial, tipo Menor Preço por Item. 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e Instalação de 90 mi 
de parede divisória naval simplificada, em Enoitei, com painéis de 35 rem, 
revestido com cucaplac 3mm, com 7 portas (0.80x2,10) cora definir. Montada 
sobre perfis de aço galvanizado com pintura epóxi para a reestruturação do 
ambiente de trabalho do equipamento CREAS, Central Bolsa familia e alta 
complexidade, tendo em vista adequação dos espaços, para atendimento ao 
público, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. O Edital de Licitação 
encontra-se disponível no site www.inaciomartins.pngov.br. Demais informações 

estão disponíveis na sede da Prefeitura, ou poderão ser solicitadas pelos e-mails: 
licitacoeságinneiomartins.pr.gov.br  ou lieltacoes.inaciomartins@gmail.com  

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL N° 069/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Ni° 063/2020 

Nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/2000, e 
suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8,666/1993, 
com suas alterações, a Pregoeira Oficial do Municipio de Inácio Martins toma 
público que fará realizar ás 14:00h, do dia 30/07/2020, na sede da Prefeitura 
Municipal - Rua Sete de Setembro. n°332 -Pregão Presencial, tipo Menor Preço 
por Irem. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de etanol, com abas- 

ferimento direto no tanque dos veículos que compõem a frota Muni ipal. 
O Edital de Licitação encontra-se disponivel no site www.inaciomartins. .gov. 
br. Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura, ou p erão 
MT solicitadas pelos c-mails: licitacoestráinaciomartins.pegov.br  ou líeis: coes. 
inaciomartins@gmailcom 

61947 020 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL Ne 1101/2020 

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL N." 001/2020 

Nos termos da Lei Federal nf 10.520/2002, Decreto Federal n."3.555/2000, suas 
alterações, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n." 8.66 1993, 
com suas alterações, a Pregoeira Oficial da do Município de Início M nina, 
apoiada pela Comissão Permanente de Licitações do Poder Legislativo Mun cipal, 
TORNA PÚBLICO que fará realizar às 09:00 horas do dia 31/07/2020, n sede 
da Prefeitura Municipal - Rua Sete de Setembro, n." 332 Pregão Presencial Tipo 
Preço Global. Objeto: Pregaçao de serosos de engenharia de telecomum cões 
provendo serviço de htstalação de fibra Oda, e fornecimento de ramudo 'nk) 
de Internet cone 100 % de banda larga, com IP dedicado. O Edital de Lie tação 
encontra-se disponível no cite www.camarainaciomartins.m.gov.be  Demais 'safou'-
mações estio disponíveis na sede da Cámara Municipal de Inácio Martins/P 
Sete de Setembro n.° 368, Centro, Inácio Martins/PR, ou poderão ser sob 
pelo e-mail: camaraim@outlook.cona  

61 

CONTRATO N°084/2020. Modalidade: Pregão Eletrônico n°051/2020. a jeto: 
Aquisição de óleo diesel do tipo SIO, conforme convênio n° 165/2020 - 
com fornecimento de tanque em forma de Comodato. Contratante: Imitei Mar- 
tins Prefeitura - CNP! da Contratante n' 76.178.029/0001-20. Contratada: 	as- 

co Diesel Lida - CNPJ da Contratada n° 02.578.240/0001-01. Valor Con tual: 
RS 528.100,90 (Quinhentos e vinte e oito mil, cem reais e noventa cen vos). 
Prazo de Execução: 09/07/2020 a 08/07/2021. Prazo de Vigência: 09/07/-i20 a 
08/08/2021. Assinatura: 09/07/2020. 

61950 020 

TERMO ADITIVO N°001 - SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRA 
065/2020. Modalidade: Tomada de Preços n° 002/2020. Objeto: Paviment 
Vias Urbanas, conforme Contrato de Repasse tf 896272/2019/MDR/C 
grama Planejamento Urbano. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio 
- CNPJ da Contratante n°76.178.029/000I-20. Contratada: Consnutora T 
Ltda - CNPJ da Contratada n° 04.345.893/0001-68. Objeto do termo adiei 
pressão no valor de RS 66.824,89 (Sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e 
reais, oitenta e nove centavos), conforme solicitação no Parecer Técnico de 
nharia e deferimento do Parecer huldico. Assinatura: 16/07/2020. 

61951 
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6194 2020 

1 Irati 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PARANÁ 
CNPJ: 75.654.574/0001-82 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão, na forma eletrônica n' 070/2020. 

Processo Administrativo n° 189/2020-1' RETIFICADOR 

A Autoridade Competente do Município, :orna pública a retificação do ed em 
virtude de impugnação recebida. 
Devem ser consideradas as seguintes alterações: 1-Anexo 01 (termo de refe mia) 
e 2-nova data de abertura e julgamento. 
Objeto: Aquisição de blocos para estacionamento regulamentado e nolifies ões a 
serem utilizados pelo Departamento de Transito de bati. 
Tipo: Menor Preço Unitário 
Recebimento das propostas: 081100min do dia 17/07/2020 as 09110Ornin o dia 
30/07/2020. 
Abertura das propostas: Das 09h0 I min as 101100min do dia 30/07/2020. 
Inicio da sessão pública e disputa de preços: Das I OhOlminas 10h06min do dia 
30/07/2020, acrescido do período aleatório. 
Local de acesso e participação: vAvvabll.org.br  
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 051/2020 

O Prefeito Municipal de Inicio Martins/PR, no uso das atribuições qu 
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Fedi  
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, a vista do parec 

61939/2020 	clusivo exarado pela Comissão Permanente de Licitação, resolve: 1-10 
GAR apresente Licitação nestes termos: Processo de Licitação na moda idade 
de Pregão Eletrônico n° 051/2020. Objeto: Aquisição de óleo diesel 	tipo 

SIO, conforme convênio n° 165/2020 - SEAB, com fornecimento de tan cem 
forma de Comodato. Proponente declarada vencedora: Ravato Diesel Ida - 
CNPJ da Contratada n° 02.578.240/0001-01. Valor Contratual: R$ 528. 0.90 
(Quinhentos e vinte e oito mil, cem reais e noventa centavos). Prazo de xecu-
ção: 09/07/2020 a 08/07/2021. Prazo de Vigência: 09/07/2020 a 08/08 2021. 
Assinatura: 09/07/2020. 
Edemetrio Benet° Junior - Prefeito Municipal 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

GOVERNO MUNICIPAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL N° 001/2020 
PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL N.° 001/2020 
Nos termos da Lei Federal n.° 10.520/2002, Decreto Federal n.° 
3.555/2000, e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couber, a Lei n.° 8.666/1993, com suas alterações, a 
Pregoeira Oficial da do Município de Inácio Martins, apoiada 
pela Comissão Permanente de Licitações do Poder Legislativo 
Municipal, TORNA PÚBLICO que fará realizar às 09:00 
horas do dia 31/07/2020, na sede da Prefeitura Municipal — 
Rua Sete de Setembro, n.° 332 Pregão Presencial, Tipo Preço 
Global. Objeto: Prestação de serviços de engenharia de 
telecomunicações provendo serviço de instalação de fibra 
ótica e fornecimento de conexão (link) de Internet com 100 % 
de banda larga, com IP dedicado. O Edital de Licitação 
encontra-se 	disponível 	no 	site 
www.camarainaciomartins.pr.gov.br. Demais informações estão 
disponíveis na sede da Câmara Municipal de Inácio 
Martins/PR, Rua Sete de Setembro n.° 368, Centro, Inácio 
Martins/PR, ou poderão ser solicitadas pelo e-mail: 
camaraim@outlook.com.  

Publicado por: 
Eliane Paidosz 

Código Identificador:D1E0AE3D 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 17/07/2020. Edição 2054 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariommicipal.corn.br/amp/  

www.diariomunicipaLcom.briamp/mateda/D1E0AE3D/03AGdBq27gH9OFpGmBZw7XgvD6pLrWzIFMyeB711QmstxLByapN"EVRFc1hv BzOg ... 1/1 



Detalhes processo licitatório 
Informava e G 	aia  

Entidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Ano* [2020 

No licitação/dispensa/inexIgibilidade* 1 

Recama preveni 	 da organismos intarnaclonalaimultIlaterala da crédito 
Instituição Financeira 

Contrato de Empréstimo 

Modalidade* pregão  

Número edital/processo* 01 

Descrição Resumida do Objeto* contratação de Empresa Especializada 

Internet por Fibra óptica, 

Municipal. 

em prestação de serviços de tráfego de 

visando atender as necessidades do Poder Legislativo 

Forma de Avaliçâo Menor Preço v 

Dotação Orçamentária* 0100101031010120013390400000 

Preço máximo/Referência de preço - 13200,00 

R$*  

Data de Lançamento do Edital 15/07/2020 

Data Abertura 
_ 

31/07/2020 Data Registro 	 20/07/2020 , _1 

NOVA Data Abertura 	 1 	Data Registro da Retificação 20/07/2020 I 

Data Cancelamento I 	Data Registro do Cancelamento 
I 

Há itens exclusivos para EPP/ME? 	 v 

Há cota de participação para EPP/ME? 	 v 	Percentual de participação: 0,00 	1 

	

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? 	 v 

	

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? 	 v 

Atenção: o TCE-PR não possui cópia dos arquivos dos editais. Eles devem ser obtidos exclusivamente junto aos municípios/entidades. 

Para maiores informações, consulte o site da entidade: btto://vvww.camarainaciomartins pliguld. 

086 

ilk TaCCCOMI40011,IMEKWARANA 

TCE PR 



Câmara Municipal de Inácio Martins 	 Página 1 de 1 

087 
ft 

Ornava 1Ufl:riCQfl de 

 

r•-• clnn 

Licitações 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL N°00112020 

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL N.° 001/2020 

Nos termos da Lei Federal n." 10.520/2002, Decreto Federal n.° 3.555/2000. e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n.5 8 666/1993, com suas 

alterações. a Pregoeira Oficial da do Município de Inácio Martins, apoiada pela Comissão Permanente de Licitações do Poder Legislativo Municipal. TORNA PÚBLICO que tara real 

as 09:00 horas do dia 31/07/2020. na sede da Prefeitura Municipal — Rua Sete de Setembro, n.° 332 Pregão Presencial. Tipo Preço Global. Objeto Prestação de serviços de 

engenharia de telecomunicações provendo serviço de Instalação de fibra Ótica o fornecimento de conexão (línk)de Internet com 100% cio banda larga, com IP dedicado. 

Edital de Licitação encontra-se disponível no cite www.camarainacromartinspr.goçbr. Demais informações estão disponíveis na sede da Camara Muniapal de Macio Martins/PR, RU 

Sete de Setembro n.°368, Centro. lnáao Martins/PR. ou poderão ser solicitadas pelo e-mail: cameraimeoUticok.com. 

Câmara Municipal de Inácio Martins 

9 Rua Sete de Setembro. 368— Centro Inácio Martins/Pr - CEP 85.155-000 

(42 i 3667-1336/[42) 3667-1213 

camarairn(gyutiook.corn 

O 08h às 1211/1311 as 11h 

http://www.camarainaciomartins.pr.gov.br/aviso_licitacoes.php 	31/07/2120 



CERTIDÃO 

CERTIFICO que foi encaminhado o Edital da Licitação 001/2020 
MODALIDADE: PREGÃO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N.° 001/2020 
para publicação no Diário Oficial do Município, no Diário Oficial do Estado do 
Paraná, no site do Poder Legislativo Municipal e no site do TCE-PR (Mural de 
Licitação) e no Jornal Hoje Centro Sul. 

Inácio Martins, 16 de julho de 2020 

atC" 
TATIANE CrTO 

Assistente Administrativa 
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RE: EDITAL DE LICITAÇÃO 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outiook.com> 

Ter, 21/07/2020 16:17 

Para: Escritorio Contabil Vitoriano <vitoriano280@hotmail.com > 

11 3 anexos (717 KB) 

EDITAL 01-2020 PREGÃO 01-2020 INTERNET.pdf; Pregão 001 2020 - link.docx; Pregao 1-2020.es1; 

Boa tarde 

Conforme solicitado seque em anexo o Edital, Link de Acesso e Arquivo de Proposta ref. 

ao  Pregão Presencial 001/2020. 

Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

De: Escritorio Contabil Vitoriano <vitoriano280@hotmail.com> 

Enviado: terça-feira, 21 de julho de 2020 11:29 

Para: camaraim@outiook.com  <camaraim@outiook.com> 

Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO 

Bom dia! 

Peço por gentileza Edital e Arquivo da Proposta da Licitação 001/2020, Contratação de 

Empresa Especializada em prestação de serviços de tráfego de Internet por Fibra. 

Fico no aguardo! 

Att 
Latyne Renata 
Escritório Contábil Vitoriano 
Rua Barão do Rio Branco - n°280 - Centro 

Inácio Marfins - PR 
Te!: (92) 3667-1946 

https://outlook.live.com/mail/O/sentitems/id/AQMkADAwATMOMDA... 22/07 2020 
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030 

Licitação 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outiook.com > 
Qua, 22/07/2020 13:42 

Para: Edsat macio Martins <edsat@digysat.com.br> 

3 anexos (717 KB) 

EDITAL 01-2020 PREGÃO 01-2020 INTERNET.pdf; Pregão 001 2020 - link.docx; Pregao 1-2020.esi; 

Boa tarde 

Segue em anexo o Edital, Link de Acesso e Arquivo de Proposta ref. ao  Pregão Presencial 

001/2020. 

Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368 - Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

https://outlook.live.com/mail/O/sentitems/id/AQMkADAwATMOMDA... 22/07/2020 
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Licitação 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outiook.com > 

Qua, 22/07/2020 13:42 

Para: speednet mm <speednetinm@gmail.com > 

anexos (717 KB) 

EDITAL 01-2020 PREGÃO 01-2020 INTERNET pdf, Pregão 001 2020 - link.docx, Pregao 1-2020.esl, 

Boa tarde 

Segue em anexo o Edital, Link de Acesso e Arquivo de Proposta ref. ao  Pregão Presencial 

001/2020. 

Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

https://outlook.live.com/mail/O/sentitems/id/AQMkADAwATMOMDA... 22/07/2020 
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Licitação 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outiook.com> 
Qua, 22/07/2020 13:43 

Para: Brenda Izidoro de Lima Brenda <trifibras.telecomunicacoes@gmail.com> 

it 3 anexos (717 KB) 

EDITAL 01-2020 PREGÃO 01-2020 INTERNET.pdt Pregão 001 2020 - link.docx; Pregao 1-2020.esi; 

Boa tarde 

Segue em anexo o Edital, Link de Acesso e Arquivo de Proposta ref. ao  Pregão Presencial 

001/2020. 

Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Marfins - Paraná 

https://outlook.live.com/mail/O/sentitems/id/AQMkADAwATMOMDA... 22/07/2020 
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2020 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico 

http://~camarainaciomartins.prgov.br  o Edital de Licitação referente ao PREGÃO 

PRESENCIAL N°. 001/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de tráfego de Internet por fibra óptica, visando atender as necessidades do Poder 

Legislativo Municipal. Destaca-se que a contratação refere-se exclusivamente ao fornecimento de 

acesso à Internet, sendo que eventuais equipamentos que se fizerem necessários serão 

disponibilizados às custas do contratado, em regime de comodato com o contratante. 

Nome da empresa: Copel Telecomunicações S/A 

CNPJ n°.: 04.368.865/0001-66 

Endereço: Rua José Izidoro Biazetto, 158 

Bairro: Mossunguê 

Cidade: Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3331-3336 

E-mail: carlos.bettiogcopel.com   

Contato: Carlos Alberto Bettio 

Curitiba, 21 de julho de 2020. 

49Li 
Carlos Alberto Bettio 

Analista Comercial de Negócios 
carlos.bettioacooel.com   

tel: 41 3331-3336 
RG 3.815.949-6 SSP/PR 

CPF 589.389.589-49 
Copel Telecomunicações S.A. 
CNPJ n°04.368.865/0001-66 

R. José lzidoro Biazetto, 158- Bloco A - Curitiba — PR 

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
Rua José lzidoro Biazetto, 158 - Bloco A — Mossungué — Curitiba — PR — CEP 81200-240 

CNPJ n°04.368.865/0001-66 1 tel: (41)3331-3000 1 fax: (41)3331-31001 e-mail: corporativo.cte@copel.com  



TRI FIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
Rua Visconde de Guarapuava, 420— Centro, Inácio Martins — PR 

CNPJ: 32.270.163/0002-61 
Telefone: (42) 92000-2057 

trifibras.telecomunicacoes@gmail.com  

0 9 4 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônic 
www.inaciomartins.pr.qm.br  o EDITAL de Licitação referente ao PREGÃO (PRESENCIAL) 
O  001/2020. 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de tráfeg 
de Internet por fibra Optica, visando atender as necessidades do Poder Legislativ 
Municipal. Destaca-se que a contratação se refere exclusivamente ao fornecimento d 
acesso à internet, sendo que eventuais equipamentos que se fizerem necessários serã 
disponibilizados as custas do contratado, em regime de comodato com a contratante. 

Nome da Empresa: Trifibras Telecomunicações Ltda 
CNPJ: 32.270.163/0002-61 

Endereço: Rua Visconde de Guarapuava, 420 
Bairro: Centro Cidade: Inácio Martins/PR 

Telefone: (42) 92000-2057 
E-mail: trifibras.telecomunicacoesQqmail.com   

Contato: Brenda Lima / Francisco Soter 



Página 1 de 

Pregão Presencial n° 001/2020 - Solicitação dos arquivos para formulação 

da proposta. 

Carlos Alberto Bettio <carlos.bettio@copel.com> 

Ter. 28/07/2020 09.05 

Para: camaraim@outlook.com  <camarairn@outlook.com> 

Prezados, bom dia! 

Favor enviar os arquivos para a formulação da proposta no Sistema Equiplano, referente 

ao Pregão Presencial n° 001/2020. 

Obrigado! 

Carlos Alberto Bettio 
Departamento de Vendas • Atendimento ao Setor Público e Copel 

carlos.bettio@copel.com  

+55 41 3331-3336 
Rua José Izidoro Biazetto, 158 • Bloco A • Sala 34 

CEP 81200-240 

Curitiba • Paraná • Brasil 

Confiança é o que liga a gente 

lt,w 11 COPEL 
7r a Telecom 

95 
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RE: Pregão Presencial n° 001/2020 - Solicitação dos arquivos para 

formulação da proposta. 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com> 
Ter, 28/07/2020 11:46 

Para: Carlos Alberto Bettio <carlos.bettio@copel.com> 

ã 2 anexos (11 KB) 

Pregão 001 2020 - link.docx; Pregao 1-2020.esk 

Bom dia! 

Conforme solicitado, segue anexo os arquivos para a formulação da proposta no Sistema 

Equiplano, referente ao Pregão Presencial n° 001/2020. 

Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

De: Carlos Alberto Bettio <carlos.bettio@copel.com> 

Enviado: terça-feira, 28 de julho de 2020 09:05 

Para: camaraim@outlook.com  <camaraim@outlook.com> 

Assunto: Pregão Presencial n° 001/2020 - Solicitação dos arquivos para formulação da proposta. 

Prezados, bom dia! 

Favor enviar os arquivos para a formulação da proposta no Sistema Equiplano, referente 

ao Pregão Presencial n° 001/2020. 

Obrigado! 

Carlos Alberto Bettio 
Departamento de Vendas • Atendimento ao Setor Público e Copel 

carlos.bettio@copel.com  

+55 41 3331-3336 
Rua José lzidoro Biazetto, 158 • Bloco A • Sala 34 

CEP 81200-240 

Curitiba • Paraná • Brasil 

Confiança é o que liga a gente 

121 COPEL 
"Br 	Telecom 

https://outlook.live.com/mail/O/sentitems/id/AQM1cADAwATMOMDA... 28/07/202 



CERTIDÃO 

Certifico para os devidos fins que foram desentranhados os documentos de fls. 

1)411-  a tis tria  referente a documentos da(s) empresa(s) participante(s) do 
procedimento licitatório, passando a compor o volume designado "Processo de 
Licitação 001/2020 — Pregão Presencial 001/2020 — 2a  parte". 

a lane Otto 
Assistente Administrativa 



Câmara Municipal de Inácio Martins 	 Página 1 

Pregão Presencial 1/2020 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 
CNPJ: 32270.163/0002-61 	Fornecedor: TRIFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA 

	
E-mail: trifibras telecomunicacoes@gmail.com  

Endereço: RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA 420- CENTRO - Inácio Martins/FR - CEP 85155-000 
	

Telefone: 42920002057 	Fax: 	 Celular: 42920002057 
Inscrição Estadual: 258923334 	 Contador: Valdemar Ares do Prado 

	
Telefone contador: 35226794 

Representante: FRANCISCO SOTER 	 CPF: 072.029.509-28 
	

Ra 96973071 

Endereço representante: ROD PR 364 SN ROD FR 364- RIO PEQUENO - Inácio Martins/FR - CEP 85155-000 	 Telefone representante: 42991329343 
E-mail representante: trifibras.telecomunicacoes@gmail.com  

Banco: 748- BANSICREDI 	 Agência: 719- SICREDI CENTRO SUL - bacio Martins/PR 	 Conta: 21988-3 	 Data de abertura: 17/12/2019 

Fornecedor enquadrado como m lcroem presa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei com plementar n° 123/2006). 
Lote: 001 	Lote 001 

N° Item Descrição do Produto / Serviço 	 Qtde. 	Unir!. 	Preço Máximo Marca 
001 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRÁFEGO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA 

	
12,00 UN 	 1.100,00 TRIFIBRAS 

Validade da proposta: 120 dias 

Prazo de entrega: 30 dias eutmict.  6reno, 

  

TRIFIBRAS TELECOMUNICACOES LIDA 
CNPJ: 32.270.163/0002-61 

Modelo 	 Preço Unitário Preço Total 
LINK - FIBRA OPTICA 	 950,00 11.400,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE: 11.403,00 

TOTAL DA PROPOSTA : 11.400,00 

âhr 	11- 
30,g7/202315:4153 esPreposta - Versão: 1.1.5.1 



1-04 368 86510001-66 
COPEL TELECOMUNICAÇÕES SIA 

Rua Jose Izidoro Biazetto, 158 Bloco A 

Mossunguê - CEP 81200-240 
Curitiba - PR 

CorWYst44) - 	ALBWR 

b 
". 5° 	Rua Emillano Perneta. 160 - Cu tlba - PR - CEP  ( /,. .41,5  *entonam 41 3232-21091 www.6notas£orn. ri  contato@áno 
tO 	""'" 	 Tabelião. Marcia Mac ado Teixeira mako 

(s 

Em testemunho 	 d verdad 
CURITIBA, 28 de Julho de 2020 
127-CARLA GUIRRO ROQUE-ESCRE 	E 
Valide esse selo em: http://fun 	n com.br 	 lii 

NARFEN - SELO DIGIT 
	

mE. vRyeG . truFY - RRapW . Ca/Wel 

44;4 

   

ir:1)28/07120211  
O 

   

esProposta - V 
l„ 
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Pregão Presencial 1/2020 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 
CNPJ: 04.368.865/0001-66 	Fornecedor: Copel Telecomunicações SÃ. 	 E-mail: corporativo.cte@copetcom  

Endereço: Rua José tidoro Biazetto 158- Mossungué - Curitiba/PR - CEP 81200-240 	 Telefone: (41) 3331-3336 Fax: 	 Celular: 

Inscrição Estadual: 90.233.099-28 	 Contador: 	 Telefone contador: 

Representante: Carlos Alberto Betão 	 CPF: 589.389.589-49 
	

RG: 3.815,949-6 PR 

Endereço representante: 	Rua José kidoro Biazetto 158- Massunguê - Curitiba/PR- CEP 81200-240 

E-mail representante: carlos.bettio©copelcom 

Banco: 1 - BB 	 Agência: 3064-3 - - Curitiba/PR 	 Conta: 11600-9 

Telefone representante: (41) 3331-3336 

Data de abertura: 

Lote: 	001 	Lote 001 

Ir Item Descrição do Produto (Serviço 	 Qtde. Unid. 	Preço Máximo Marca 	 Modelo Preço Unitário Preço Total 

001 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAFEGO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA 	12,00 

Vaidade da proposta: 60 dias 

Prazo de entrega: 12 meses 	
ItiONTo 

Pg (Firk 

UN 1.100,00 Copel Telecom 	 rila 1.000,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE: 

TOTAL DA PROPOSTA: 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

Copel Telecomunicações SÃ. 
CNPJ: 04.368.865/0001-66 
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Pregão Presencial 1/2020 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS! SERVIÇOS 
CNPJ: 05.212283/0001-59 	Fornecedor: CRBT1AN MARY HILGEMBERG BUENO ME 

	
E-mail: caio©digysat.combr 

Endereço: RUA XV DE NOVBVBRO 126 - CENTRO - Teixeira/PB - CEP84530-000 
	

Telefone: 4234601329 	Fax: 4234601329 	Ce lu la r: 42991433293 
Inscrição Estadual: 90264778-30 	 Contador: FtAFAELA CAROLINA DE FREITAS 

	
Telefone contador: 4298222129 

Representante: CRS-MN MARY HILGBYBERG BUENO 	 CPF: 897.564.289-53 

Endereço representante: RUA XV DE NOVEMBRO 126 - CENTRO - Teixeira Soares/PR- CEP 84530-000 

E-mail representante: cris@digysat.comlar 

Banco: 748- BANSCREDI 
	

Agência: 719- - BANCO SICREDI- Teixeira Soares/PR 

RG: 51496395 

Telefone representante: 42991271240 

Conta: 59739-2 
	

Data de abertura: 22/07/2015 

N° Item Descrição do Produto Serviço 	 Guie. 	Unir'. 	Preço Máximo Marca 	 Modelo 	 Preço Unitário 	Preço Total 
001 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAFEGO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA 	12,00 	UM 

	
1.100,00 digysat 
	

digysat 
	

1.000,00 	 12.000,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE : 	12.000,00 

TOTAL DA PROPOSTA : 	12.000,00 

Validade da proposta: 30 dias 

Prazo de entrega: 30 dias 

 

CRISTIAN MARt1EBERÕO  B 
CNPJ: 05.212.283/0001-59 

  

  

  

esPrdPosta- Veysda1151   

 

   

301072023 liar 

    



Modelo Qtde. Unid. Preço Máximo Marca 
SPEED NET 1.100,00 

Preço Unitário Preço Total 
700,00 8.400,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE: 8.400,00 

TOTAL DA PROPOSTA: 8.400,00 

N° Item Descrição do Produto / Serviço 
001 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRÁFEGO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA 	12,00 UN 

ZUCO DEABREU E CIA LTDA 
CNPJ: 07.605.417/0001-27 

11")  
30/072020 Opage  
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Pregão Presencial 1/2020 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 

CNPJ: 07.605.417/0001-27 	Fornecedor: FABO MAZUCO DEABREU E CIA LTCA 	 E-mail: mazucoivp@gmail.com  

Endereço: RUA ROSENDO COSTA CRISTO S/N - CENTRO - Inácio Martins/FR- CEP 85155-000 	 Telefone: 	 Fax: 	 Celular:42 998709026 

Inscrição Estadual: 90822691-74 	 Contador: ADRIANO VITORIANO 	 Telefone contador: 42 3667-1946 

Representante: FABIO MALUCO DE ABREU 	 CPF: 047.533.329-26 

Endereço representante: RUA ROSENDO COSTA CRISTO S/N - CENTRO - Inácio Martins/PR - CEP 85155-000 

E-mail representante: mazucoivp@gmail.com  

Banco: 748- BANSCREDI 
	

Agência: 7-20 - SIRW - Inácio Martins/PR 

RG: 8.364.366-8 

Telefone representante: 42 99661-8426 

Conta: 88839-7 	 Data de abertura: 16/01/2019 

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006). ~MIE 

Validade da proposta: 60 dias 

Prazo de entrega: 12 meses 

esPr000sta- Versão: 1.1.4.3 

ND 



203 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR  
Rua Sete de Setembro, N2  368, Centro, CEP: 85.155-000 

Telefone: (42) 3667-1336 / camaraim@outlook.com  

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 

OBJETO: Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo serviço I de 
instalação de fibra ótica e fornecimento de conexão (link) de Internet com 100% de banda 
larga com IP dedicado. Às nove horas do dia trinta e um do mês de julho do ano de dois nliI  e 
vinte, reuniram-se no Auditório na Prefeitura Municipal de Inácio Martins, Paraná, localizada na 
Rua Sete de Setembro, número 332, Centro, a Comissão de Pregão, designada pela Portari n° 
034/2020, composta pela Pregoeira Oficial, a senhora Eliane Paidosz e os membros, Elo se 
Gonçalves e Franciane Rodrigues Nunes Jankovski, cedida ao Poder Legislativo pelo Decr to 
Municipal n° 146/2020 para procederá abertura e julgamento do Pregão Presencial em epigr fe. 
Acompanharam a sessão, a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Inácio Martin , o 
presidente, Sr. Gilnelson José Gomes de Oliveira e membros, a Sra. Sandra Aparecida Dani 1 e 
Tatiane 	Otto. 	Apresentaram-se 	como 	proponentes 	as 	empresas: 	CO EL 
TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ n° 04.368.865/0001-66, representada pelo Sr. Ca os 
Alberto Bettio; CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO ME - CNPJ n° 05.212.283/0001- 9; 
FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA- CNPJ n°07.605.417/0001-27, representada pelo 
FABIO MAZUCO DE ABREU e TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ n° 
32.270.163/0002-61, representada pelo Sr. Francisco Soter. A proponente CRISTIAN MA Y 
HILGEMBERG BUENO ME - CNPJ n° 05.212.283/0001-59, não apresentou os documentos de 
credenciamento, somente os envelopes n°001 e 002, o Sr. Caio Deocleciano Schamber Jun or, 
representante da proponente acompanhou a sessão sem poder dar lance. Iniciada a fase de 
credenciamento foram conferidos todos os documentos pertinentes e realizada a consulta junto 
ao quadro dos impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, Tribunal 
de Contas da União - TCU e Cadastro de Empresas Idôneas e Suspensas - CEIS. Em seguiçla, 
foram abertos os envelopes de Proposta de Preços das participantes, sendo estas classificadas 

FRANCIANE -- 
r 
i 
go ra Ofia 	 Membro Membro 

GI N 	J. G. OLIVEIRA 	SAcNta£_ 	 TATIANE OTTO 

--- 	residente 	 Membro 	 Membro 

EMPRESAS PROPONENTES AS IN ATURA 

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  

CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO ME 
i 

FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA 
/arre'  

TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
i 

es 
te 

te 
ão 
de 

n° 

ra 

de acordo com a Lei pertinente. Logo após foi iniciada a fase de lances, segue anexo os lan 
ofertados. Encerrada a etapa de lances, verificou-se a documentação de habilitação da licita 
vencedora do certame, sendo ela: FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA - CNPJ 
07.605.417/0001-27, estando esta habilitada de acordo com a legislação vigente. A licita 
TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ n° 32.270.163/0002-61 declarou ter inten 
de recurso quanto a habilitação da empresa vencedora do certame, quanto a legalidade da R 
perante a Copel. Foi aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, encerrando no dia 05/08/2020 p 
apresentação do recurso. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão de cu OS 

trabalhos, eu, Eliane Paidosz, pregoeira oficial, lavrei a presente ata que lida, e achada m 
conformidade, segue assinada por mim, pela equipe de apoio e pelos proponentes presente 

ELIANE'PAI DatZ 	ELSYSM ALVES JANKOVSKI 

1 



Câmara Municipal de Inácio Marfins -2020 
Classificação por Fornecedor 

Pregão 1/2020 

Pagina 1 

'tem Produto Serviço 
	

Quantidade Maus 	 Mata 	 Modelo 	 Preço Coitado 	Preço Total Sei 

CNPJ: 01,605,411/000141 Telefone: Fornecedor: 508-6 FREIO MAZUCO 0EABRELI E CIA LTDA 

EWA: RIAZUCOIVP(AGMAIL.COM  

Representante: 525-8 FAMOMAZUCO DEARREU 

Lote CO1 - Lote 001 

001 	48 PRESTAÇÃO DE SEPVITC) DE TRAF EGO DE INTERNET POR FIBRA DPTCA  

Ratos: CtrSstttcwlo 	 6600,00 

6 600,00 

560,00 	e600, UN 	 1200 Classificado 
	

SPEED NET 

VALOR TOTAL: 	 6 500,00 

&rindopai joanta aparecida dos santos, na varsão: 5525 I 

   

A0202010 44,25 

 

       

       

       

       

 

bA. 

  



LOTE COPEL CRISTIAN FÁBIO TRIFIBRAS VENCEDOR 

1 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
TRÁFEGO DE 

INTERNET POR 
FIBRA ÓPTICA 

R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 700,00 R$ 950,00 

FÁBIO MAZUCO 
DE ABREU E 

CIA LTDA 

Declinou Declinou R$ 590,00 R$ 600,00 

_ - R$ 550,00 R$ 580,00 

_ - R$ 550,00 

-0-Lot_O-> 

 

  

ELIANE PAIDOSZ 
ELOYSE 

GONÇALVES 
FRANCIANE R. N. JANKOVSKI 

TENEL ON k G. OL VEIRA TATIANE OTTO 
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Assistente Administrativa 
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PREGÃO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N.° 001/2020 

Certifico para os devidos fins a juntada nos presentes autos 
das Razões de Recurso apresentadas da empresa 
TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA por meio de e-mail. 
Certifico a impressão na integra do e-mail enviado, e a 
ausência de anexos. 

Inácio Martins, 05 de agosto de 2020. 
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Re: Licitação 

Brenda Izidoro de Lima Brenda 
<trifibras.telecomunicacoes@gmail.com > 
Qua, 05/08/2020 13:38 

Para: Camara Inácio Martins PR <camaraim@outiook.com > 

Boa tarde! 

Venho por meio desta solicitar impugnação da licitação referida neste email. Solicito qu 

a empresa ganhadora apresente a documentação sobre legalidade de operação na 

cidade de Inácio Martins, perante contrato firmado com a COPEL que é a empresa 

responsável pelos postes e aluguel dos mesmos para as operadoras de internet, sob 

aluguel mensal por cada poste da rede. 

Att, Francisco Soter 

Trifibras Telecomunicações Ltda 

CNP.]: 32.270163/0002-61 

Rua Visconde de Guarapuava, 420, Centro 

Inácio Martins - PR. 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com > escreveu no dia quarta, 

22/07/2020 à(s) 13:43: 
Boa tarde 

Segue em anexo o Edital, Link de Acesso e Arquivo de Proposta ref. ao  Pregão 

Presencial 001/2020. 

Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

https://outlooklive.com/mail/0/inboxiid/AQMkADAwATMOMDAAM  . 06/08/2020 
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RE: Licitação 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outiook.com > 

Qui, 06/08/2020 14:28 

Para: Brenda Izidoro de Lima Brenda <trifibras.telecomunicacoes@gmailcom> 

Boa tarde! 

Prezado Sr 

Confirmamos o recebimento das razões recursais e informamos que, nos 

termos do artigo 42, XVIII da Lei 10520/2002 os demais licitantes serão 

intimados para, em querendo, apresentarem contrarrazões no prazo de 03 

(três) dias úteis. 

Att. 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368 - Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

De: Brenda Izidoro de Lima Brenda <trifibras.telecomunicacoes@gmail.com> 

Enviado: quarta-feira, 5 de agosto de 2020 13:38 

Para: Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com> 

Assunto: Re: Licitação 

Boa tarde! 

Venho por meio desta solicitar impugnação da licitação referida neste email. Solicito que 

a empresa ganhadora apresente a documentação sobre legalidade de operação na 

cidade de Inácio Martins, perante contrato firmado com a COPEL que é a empresa 

responsável pelos postes e aluguel dos mesmos para as operadoras de internet, sob 

aluguel mensal por cada poste da rede. 

Att, Francisco Soter 

Trifibras Telecomunicações Ltda 

CNPJ: 32.270.163/0002-61 

Rua Visconde de Guarapuava, 420, Centro 

Inácio Martins - PR. 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com> escreveu no dia quarta, 

22/07/2020 à(s) 13:43: 
Boa tarde 

https://outlook.live.com/mail/O/sentitems/id/AQMkADAwATMOMDA... 06/08/202 
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Segue em anexo o Edital, Link de Acesso e Arquivo de Proposta ref. ao  Pregão 

Presencial 001/2020. 

Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368 - Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

hups://oudook.live.com/mail/O/sentitems/id/AQMIcADAwATMOMDA... 06/08/2040 
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RE: Licitação 

Carlos Alberto Bettio <carlos.bettio@copel.com> 
QUi, 06/08/2020 15:08 

Para: Camara Inácio Martins PR <camaraim@outiook.com> 

O.K., recebido! 

Carlos Alberto Bettio 
Departamento de Vendas Atendimento ao Setor Público e Copel 

carlos.bettio@copel.com  

+55 41 3331-3336 
Rua José Izidoro Biazetto, 158 • Bloco A Sala 34 

CEP 81200-240 
Curitiba • Paraná • Brasil 
Confiança é o que liga a gente 

COPEI 
SI Telecom 

De: Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com> 

Enviado: quinta-feira, 6 de agosto de 2020 15:02 

Para: Carlos Alberto Bettio <carlos.bettio@copel.com> 

Assunto: ENC: Licitação 

Boa tardei 

Prezado representante da empresa COPEL TELECOMUNICAÇÕES 
S/A 

Através do presente vimos comunicar que a empresa Trifibras 
Telecomunicações Ltda, CNPJ: 32.270.163/0002-61, na data de 
ontem (05.08.2020) apresentou suas razões recursais diante da 
manifestação do interesse de recorrer já exarada no dia do 
procedimento licitatório xx/2020 referente a Pregão Presencial 
001/2020 cujo objeto é a Prestação de serviços de engenharia de 
telecomunicações provendo serviço de instalação de fibra ótica e 
fornecimento de conexão (link) de Internet com 100% de banda 
larga, com IP dedicado. 
As razões seguem em anexo à presente intimação, e não vieram 
acompanhadas de documentos. 
Dessa forma, nos termos do artigo 40, XVIII da Lei 10520/2002 fica 
Vossa Senhoria intimado para, em querendo, apresentar 
contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, podendo instruí-Ias com 
documentos, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos, o que 
poderá fazer comparecendo a sede da Câmara Municipal de Inácio 
Martins, agendando horário pelo telefone (42) 3667-1336. 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATMOMDAAM... 07/08/2020 
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Solicitamos seja confirmado o recebimento da presente. 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368 - Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

De: Brenda izidoro de Lima Branda ctrifibras.telecomunicacoes@gmail.com> 

Enviado: quarta-feira, 5 de agosto de 2020 13:38 

Para: Camara Inácio Martins PR camaraim@outiook.com> 

Assunto: Re: Licitação 

Boa tarde! 

Venho por meio desta solicitar impugnação da licitação referida neste email. Solicito que 

a empresa ganhadora apresente a documentação sobre legalidade de operação na 

cidade de Inácio Martins, perante contrato firmado com a COPEL que é a empresa 

responsável pelos postes e aluguel dos mesmos para as operadoras de internet, sob 

aluguel mensal por cada poste da rede. 

Att, Francisco Soter 

Trifibras Telecomunicações Ltda 

CNPJ: 32.270.163/0002-61 

Rua Visconde de Guarapuava, 420, Centro 

Inácio Martins - PI?. 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outiook.com> escreveu no dia quarta, 

22/07/2020 à(s) 13:43: 
Boa tarde 

Segue em anexo o Edital, Link de Acesso e Arquivo de Proposta ref. ao  Pregão 

Presencial 001/2020. 

Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368 - Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMIÇADAwATMOMDAAM... 07/08/20 O 



PREGÃO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N.° 001/2020 

Certifico para os devidos fins a juntada nos presentes autos 
das Contrarrazões de Recurso apresentadas empresa 
FABIO MALUCO DE ABREU E CIA LTDA, por meio de 
protocolo físico, com anexos físicos e outros enviados por e-
mail. 

Inácio Martins, 11 de agosto de 2020. 

TATIANE OTTO 
Assistente Administrativa 
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CÂMARA MUNICIPAL INÁCIO MARTINS PR 

Pregão Presencial 001/2020. 

Inácio Martins 10 de agosto de 2020. 

Prezados representantes da comissão de licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE 
INÁCIO MARTINS. 

Através deste documento venho fazer as contrarrazões ao recurso da empresa 
Trifibras Telecomunicações Ltda, CNPJ: 32.270.163/0002-61 
a qual apresentou um recurso referente ao Pregão Presencial 001/2020 cujo 
objeto é a 

Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo serviço de 
instalação de fibra óptica e fornecimento de conexão (link) de Internet com 1009 
de banda larga, com IP dedicado. 
Onde a mesma solicita uma documentação junto a COPEL na qual não está 
sendo solicitada no edital. 

A empresa SPEEDNET TELECOM comprou os direitos de uso e ocupação do 
postes da empresa VISÃO NET onde os documentos encontra-se em transição na 
copel. 

Para que fique comprovado estou enviando em anexo os e-mail junto onde já 
temos o contrato em nome da SPEEDNET e também a autorização da copel, 
vendo que a SPEEDNET já assinou as vias do contrato e estamos aguardando 
devolução do mesmo pela copel que alega que ainda não foi entregue o original 
devido ao covid-19 e seus colaboradores estão trabalhando em Home Office. 
Sem mais argumentos estou enviando por e-mail toda a conversação junto a 
copel. 

FABIê 	UCO DE ABREU E CIA LTDA 

CNPJ 07.6 5.417/0001-27, 

R ROSENDO COSTA CRISTO, S/N CENTRO, INÁCIO MARTINS/PR, 85155-000 

SPEEDNET. 



214 

,L. RAWHIDE, 	IT )A" 

C,..ç.t1, 
86; 430.-0 JO 

accP:40,'4.r. 
4 538 87,0,0,18r 

COPEI DISTRIBUIÇÃO SAI 
RECEBIDO EM: 

"MGC5F:461, VISAONET 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 
Departamento de Procedimentos Comerciais 
Setor de Controle de Compartilhamento de Estrutura 
Rua José IzidoroBiazetto, 158 - Bloco C - Sala 13 
Mossunguê Curitiba - PR 
Cep 81.200-240 HAL ?CM 

ASSUNTO: Compartilhamento — Solicitação de Transferência de Pontos gfaação 

A L. KAMIDE & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n 
06.059.209/0001-07, com sede à Rua Rui Barbosa, 5671  centro, município de Santo Antonio da Platina 
PR, por seu sócio proprietário Senhor Luiz Kamide e a FABIO RODRIGO FERREIRA inscrita no CNPJ n 
07.605417/0001-27, com sede à Rua Rosendo Costa Cristo, SN - Barracão, município de Inácio Martins 
PR, representada pelo Senhor Fabio Rodrigo Ferreira, vem conjuntamente, por meio deste requerime 
Informar e Requerer o que segue: 

Informar que a L. KAMIDE & CIA LTDA está transferindo sua rede de fibra óptica instalada nos municípios 
de Inácio Martins-PR, composta de cabos, fibras, cordoalhas e suportes necessários para operar os 
serviços de comunicação multimIdia, que trata do objeto do Contrato de Compartilhamento de Pontos de 
Fixação em Postes à FABIO RODRIGO FERREIRA 

Contudo, considerando a vedação constante na Cláusula Décima do contrato firmado entre a L. KAMIDE & 
CIA LTDA e esta Concessionária, em especial a constante no item 10.11  que veda o sub compartilhamento 
da rede sem a devida autorização, REQUEREM nos termo do item 10.2 da referida Cláusula a anuência 
desta Concessionária para realizar a transferência. 

Requerem a transferência da cobrança dos pontos de fixação para a Empresa FABIO RODRIGO 
FERREIRA ficando esta responsável pelo pagamento de todas as despesas e o cumprimento de todas as 
obrigações constantes em Contrato, a partir de 20/02/2010. 

Declaram ainda, estarem cientes de que a cobrança dos pontos de fixação objeto deste requerimento 
continuará sob a responsabilidade da L. KAMIDE & CIA LTDA sendo a ela faturadas e encaminhadas 
mensalmente, até a assinatura dos documentos de transferência (Contrato e ou Termo Aditivo) 

E por 'estarem assim justos e acordados quanto aos termos do presente Requerimento, assinam o 
presente, corri firmas reconhecidas por tabelião. 

Curitiba, 13 de Janeiro de 2020. 

'LLL7- 
N 	7t4  

L. KAMIDE &4IA LtDA 
Nome: Luiz kktide 
Cargo: Soc. Administrador 
CPF: 004.666.119-00 

etAss°1°ER  

   

     

  

FABIO RODRIGO FERREIRA 
Nome: Fabio Rodrigo Ferreira 
Cargo: Soc. Administrador 
CPF: 008.492.599-08 

     

     

  

sçríte. 

 

      

        

p)(Hf 9 .wRXwA.1v396, Controle: WatHx3.poSte0 
Consulte em http:/ffunarpen.com.br  

Reconheço por Semelhança a assinatura de FABIO RODRIGO 
FERREIRA. Dou fe Inácio. Martins, 15 de ianeiro de 2020 
15:22:21h. da verdade 

a8) 643 

v5RP Ic.D0P to. I v95 7 - knild.nCUR 
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: 

do que dou te. Em test' da verdade. 



1010à12020 	 Gmail - INFORMAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE OBRA - EMPRESA FABIO RODRIGO FERREIRA - ME (Speednet Telecom) 

speednet mm <speednetinm@gmail.com> 

INFORMAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE OBRA - EMPRESA FABIO RODRIGO 
FERREIRA - ME (Speednet Telecom) 
2 mensagens 

Compartilhamento de Infraestrutura SRC <compartilhamento.src@copel.com> 	 8 de julho de 2020 09:00 
Para: "speednetinm@gmail.com" <speednetinm@gmail.com>, "mazucoivp@gmail.com" <mazucoivp@gmail.com>, 
"elianemazuco@gmail.com" <elianemazuco@gmail.com> 

Bom dia, 
Prezados, 

Informamos que de nossa parte estão finalizadas as tratativas comerciais referentes ao Contráto de 
compartilhamento de 
postes em nome da empresa FABIO RODRIGO FERREIRA - ME (Speednet Telecom). 

A via do contrato para arquivo seguirá posteriormente pelos Correios, após assinatura da ger6ncia. 

Os valores referentes a esse Contrato serão inclusos no faturamento de 08/2020. 
Valor unitário de R$ 4,47 x 180 (pontos/postes) = R$ 804,60. 

Att 

speednet Mm <speednetinm@gmail.com> 	 6 de agosto de 2020 17:49 
Para: aj-bonato@hotmail.com  

[Texto das mensagens anteriores ocultoj 
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‘)  .1 6,  
Fabio Mazuco <mazucoivp@gmail.com> 

Fwd: Exclusão de pontos para faturamento (Transferência da L KAMIDE E CIA 
LTDA para a FABIO RODRIGO FERREIRA - ME (Speednet Telecom) 
3 mensagens 

Fernando Junior <fernando.junior@corp.visaonet.com.br> 	 7 de agosto de 020 09:31 
Para: mazucoivp@gmail.com  

Fábio, 
Em anexo aquele documento que transferimos a rede para vocês. 
Abaixo o email da COPEL fazendo a transferência dos postes. 

Ainda não recebi o retorno do questionamento sobre seu contrato. 

As 09:27 de 08/07/2020, Compartilhamento de Infraestrutura SRC escreveu: 

bom o)a. 
Prezados, 

Em decorrência de Requerimento Conjunto apresentado à Copel transferindo os pontos de fixei ão para 
a empresa FABIO RODRIGO FERREIRA - ME (Speednet Telecom), anexo a este e-mail, 

estamos EXCLUINDO, 
para o próximo faturamento, os pontos de fixação conforme quadro abaixo: 

Município 
Quantidade de novos 

pontos de fixação 
Cabos/Fios/Cordoalhas 

Quantidade de novos 
pontos de fixação p/ 

Equipamentos 

INÁCIO MARTINS-PR 0180 000 

Em caso de discordância das quantidades apresentadas, favor manifestar-se no prazo de 5 dia com 
suas considerações 
a respeito. 

A não manifestação neste prazo será entendida como aceite das novas quantidades. 

Atenciosamente," 

—1 Requerimento em Conjunto.pdf 
—1  924K 

Fernando Junior <fernando.junior@corp.visaonet.com.br> 	 10 de agosto de 
Para: mazucoivp@gmail.com  

	Mensagem encaminhada 	 
De: Compartilhamento de Infraestrutura SRC < 	 El> 

Para: Fernando Junior < 	 'r> 
Enviadas: Fri, 07 Aug 2020 11:11:54 -0300 (BRT) 

1 2013:03 



10/08/2020 	Gmail - Fwd: Exclusão de pontos para faturamento (Transferência da L KAMIDE E CIA LIDA para a FABIO RODR te 

Assunto: RE: Exclusão de pontos para faturamento (Transferência da L KAMIDE E CIA LTDA para a FABIO 
RODRIGO FERREIRA - ME (Speednet Telecom) 

Bom dia, 
Fernando, 

O contrato do Fabio está para assinatura do gerente, ainda não foi enviado para ele, 
no momento estou sem previsão de envio. 
Aqui continuamos em home, o meu colega o Casar está indo uma vez por semana na 
Copel para verificar o que chegou dos Correios, para dar andamento nos documentos. 

Assim que o gerente assine as vias, a gente devolve uma para o Fábio, mas se ele quiser 
apresentar projetos novos, para nós está tudo ok. 

AU, 

Rosana A. Hayashi 
Setor de Controle de Compartilhamento de Estrutura - STCCPE 
Rua José Izidoro Biazetto, 158, Bloco C, Sala 13- CEP 81200-240 - Curitiba-PR 

De: Fernando Junior < 
Enviado: sexta-feira, ide agosto de 2020 12:22 
Para: Compartilhamento de Infraestrutura SRC < 
Assunto: Re: Exclusão de pontos para faturamento (Transferência da L KAMIDE E CIA LTDA para a FABIO 
RODRIGO FERREIRA - ME (Speednet Telecom) 

Olá Rosana, bom dia! 

O responsável da empresa FABIO RODRIGO FERREIRA - ME (Speednet Telecom) entrou em contato con co 
questionando sobre o contrato dele. 
Ele nos explicou que assinou todas as 4 vias e enviou para a COPEL, contudo, eles ainda não receberam a via deles 
assinada, e me questionou se por um acaso esse contrato não veio para nós aqui na L Kamide. 
Imagino que talvez o envio possa demorar um pouco devido o fato dos trabalhos em Home-office por parte e vocês, 
e expliquei isso para ele. 

Você saberia nos posicionar se esse contrato já foi enviado à eles? 

AU, 

Fernando Junior 
Gestor de Projetos 
(44)99821-6446 (44)3838-0013 

Às 09:27 de 08/07/2020, Compartilhamento de Infraestrutura SRC escreveu: 
Bom dia, 

Prezados, 

Em decorrência de Requerimento Conjunto apresentado à Copel, anexo a este e-mail, estamos EXCLUIND 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Fabio Mazuco <mazucoivp@gmail.com> 
Para: speednetinm@gmail.com  

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

10 de agosto de 2020 18:22 

FERREIRA... 
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Re: Licitação 

speednet mm <speednetinm@gmail.com > 
Seg, 10/08/2020 18:52 

Para: Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com> 

4 anexos (5 MB) 

Requerimento em Conjunto.pdf; Contrato de Compartilhamento Fábio Rodrigo Ferreira.pdf; DOC-
CAMARAjpeg; WhatsApp Image 2020-08-10 at 11.39.03jpeg; 

Prezados representantes da comissão de licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE 
INÁCIO MARTINS. 

Através deste documento venho fazer as contrarrazões ao recurso da empre a 
Trifibras Telecomunicações Ltda, CNPJ: 32.270.163/0002-61 
a qual apresentou um recurso referente ao Pregão Presencial 001/2020 c 'o 
objeto é a 

Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo serviço e e 
instalação de fibra óptica e fornecimento de conexão (link) de Internet com 100% 
de banda larga, com IP dedicado. 
Onde a mesma solicita uma documentação junto a COPEL na qual não es á 
sendo solicitada no edital. 

A empresa SPEEDNET TELECOM comprou os direitos de uso e ocupação d s 
postes da empresa VISÃO NET onde os documentos encontra-se em transição a 
copel. 

Para que fique comprovado estou enviando em anexo os e-mail junto onde 'á 
temos o contrato em nome da SPEEDNET e também a autorização da cop I, 
vendo que a SPEEDNET já assinou as vias do contrato e estamos aguardando a 
devolução do mesmo pela copel que alega que ainda não foi entregue o origi al 
devido ao covid-19 e seus colaboradores estão trabalhando em Home Office. 
Sem mais argumentos estou enviando por e-mail toda a conversação junto a 
copel. 

FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA 

CNPJ 07.605.417/0001-27, 

R ROSENDO COSTA CRISTO, S/N CENTRO, INÁCIO MARTINS/PR, 85155-00 

SPEEDNET. 

Em qui., 6 de ago. de 2020 às 15:04, Camara Inácio Martins PR 
<camaraim@outiook.com> escreveu: 

https://outlooklive.com/mail/0/inbwdid/AQMkADAwATMOMDAAM... 11/08 2020 
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Boa tarde! 

Prezado representante da empresa FABIO MAZUCO DE ABREU E 
CIA LTDA 

Através do presente vimos comunicar que a empresa Trifibras 
Telecomunicações Ltda, CNPJ: 32.270.163/0002-61, na data de 
ontem (05.08.2020) apresentou suas razões recursais diante da 
manifestação do interesse de recorrer já exarada no dia do 
procedimento licitatário xx/2020 referente a Pregão Presencial 
001/2020 cujo objeto é a Prestação de serviços de engenharia de 
telecomunicações provendo serviço de instalação de fibra ótica 
e fornecimento de conexão (link) de Internet com 100% de 
banda larga, com IP dedicado. 
As razões seguem em anexo á presente intimação, e não vieram 
acompanhadas de documentos. 
Dessa forma, nos termos do artigo 4°, XVIII da Lei 10520/2002 fica 
Vossa Senhoria intimado para, em querendo, apresentar 
contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, podendo instruí-Ias 
com documentos, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos, o 
que poderá fazer comparecendo a sede da Câmara Municipal de 
Inácio Martins, agendando horário pelo telefone (42) 3667-1336. 

Solicitamos seja confirmado o recebimento da presente. 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 
CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

De: Brenda lzidoro de Lima Brenda <trifibras.telecomunicacoes@gmaiLcom>  

Enviado: quarta-feira, 5 de agosto de 2020 13:38 

Para: Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com>  

Assunto: Re: Licitação 

Boa tarde! 

Venho por meio desta solicitar impugnação da licitação referida neste email. Solicito 
que a empresa ganhadora apresente a documentação sobre legalidade de 
operação na cidade de Inácio Martins, perante contrato firmado com a COPEL que é a 
empresa responsável pelos postes e aluguel dos mesmos para as operadoras de 

internet, sob aluguel mensal por cada poste da rede. 

Att, Francisco Soter 
Trifibras Telecomunicações Ltda 
CNPJ: 32.270.163/0002-61 
Rua Visconde de Guarapuava, 420, Centro 

Inácio Martins - PR. 

https://outlook.live.comimail/0/inbox/id/AQMkADAwATMOMDAAM... 11/08/2020 
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Camara Inácio Martins PR <camarairnPoutlook.com > escreveu no dia quarta, 

22/07/2020 à(s) 13:43: 

Boa tarde 

Segue em anexo o Edital, Link de Acesso e Arquivo de Proposta ref. ao  Pregão 

Presencial 001/2020. 

Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 

CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATMOMDAAM... 11 /08/2t20 
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Inácio Martins 10 de agosto de 2020. 

Prezados representantes da comissão de licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE 
INÁCIO MARTINS. 

Através deste documento venho fazer as contrarrazões ao recurso da empresa 
Trifibras Telecomunicações Ltda, CNPJ: 32.270.163/0002-61 
a qual apresentou um recurso referente ao Pregão Presencial 001/2020 cujo 
objeto é á 

Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo serviço de 
instalação de fibra óptica e fornecimento de conexão (link) de Internet com 100% 
de banda larga, com IP dedicado. 
Onde a mesma solicita uma documentação junto a COPEL na qual não está 
sendo solicitada no edital. 

A empresa SPEEDNET TELECOM comprou os direitos de uso e ocupação dos 
postes da empresa VISÃO NET onde os documentos encontra-se em transição na 
copel. 

Para que fique comprovado estou enviando em anexo os e-mail junto onde já 
temos o contrato em nome da SPEEDNET e também a autorização da copel, 
vendo que a SPEEDNET já assinou as vias do contrato e estamos aguardando a 
devolução do mesmo pela copel que alega que ainda não foi entregue o original 
devido ao covid-19 e seus colaboradores estão trabalhando em Home Office. 
Sem mais argumentos estou enviando por e-mail toda a conversação junto a 
copel. 

FARJI W UCO DE ABREU E CIA LTDA 

CNPJ 07.6.5.417/0001-27, 

R ROSENDO COSTA CRISTO, S/N CENTRO, INÁCIO MARTINS/PR, 85155-000 

SPEEDNET. 

1 
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'COPE. DISTRIBUIÇÃO S.A' 

RECENDO EM: 

À 
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 
_Departamento de Procedimentos Comerciais 
Setor de Controle dê Compartilhamento de Estrutura 
Rua José IzidoroBiazetto, 158 - Bloco C - Sala 13 
Mossunguê Curitiba- PR 
Cep 81.200-240 

1 
ASSUNTO: Compartilhamento— Solicitação de Transferência de Pontos cliiiffica_ç_ão 

A L. KAMIDE & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n°  
06.059.209/0001-07, com sede à Rua Rui Barbosa, 587, centro, município de Santo Antonio da Platina - 
PR, por seu sócio proprietário Senhor Luiz 'Kam ide e a FABIO RODRIGO FERREIRA inscrita no CNPJ n° 
07.605417/0001-27, com sedeã Rua Rosendo Costa Cristo, SN - Barracão, município de Inácio Martins-
PR, representada pelo Senhor Fabio Rodrigo Ferreira, vem conjuntamente, por meio deste requerimento 
Informar e Requerer o que segue: 

Informar que a L. KAMIDE & CIA LTDA está transferindo sua rede de fibra óptica instalada nos municípios 
de Inácio Martins-PR, composta de cabos, fibras, cordoalhas e suportes necessários para operar os 
serviços de comunicação multimidia, que trata do objeto do Contrato de Compartilhamento de Pontos de 
Fixação em Pastes à FABIO RODRIGO FERREIRA. 

Contudo, considerando a vedação constante na Cláusula Décima do contrato firmado entre a L. KAMIDE & 
CIA LTDA e esta Concessionária, em especial a constante no item 10.1, que veda o sub compartilhamento 
da rede sem a devida autorização, REQUEREM nos termo do item 10.2 da_referida Cláusula a anuência 
desta Concessionária para realizar a transferência. 

Requerem a transferência da cobrança dos pontos de fixação para a Empresa FABIO RODRIGO 
FERREIRA ficando esta responsável pelo pagamento de todas as despesas e o cumprimento de todas as 
obrigações constantes em Contrato, a partir de 20/02/2010. 

Declaram ainda, estarem cientes de que a cobrança dos pontos de fixação, objeto deste requerimento 
continuará sob a responsabilidade da L. KAMIDE & CIA LTDA, sendo a ela faturadas e encaminhadas 
mensalmente, até a assinatura dos documentosde transferência (Contrato e ou Termo Aditivo) 

E por -estarem assim justos e acordados quanto aos termos do presente Requerimento, assinam o 
presente, com firmas reconhecidas por tabelião. 

Curitiba, 13 de Janeiro de 2020. 

e 

L. KAMIDE &ICIA LÍDA 
Nome: Luiz KaMide 
Cargo: Soc. AdMinistrador 
CPF: 004.666.119-00 

FABIO RODRIGO FERREIRA 
Nome: Fabio Rodrigo Ferreira 
Cargo: Soc. Administrador 
CPF: 008.492.599-08 

pene9.sseXwA.Iv396, Controle: lit1Hx3.polla0 

Consulte em http://funarpen.com.br  

Reconheço por Semelhança a assinatura de FABIO RODRIGO 
FERREIRA Dou tê Inácio Martins, 15 de ianeiro de 2020 - 

16 22,21b. _ _ „ 	 /hVerdade 
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Rec,  eco 1 	SEMELHANÇA ais firma a de: 

do que dou fé. Em tese' da verdade. 

)300 643 
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speednet mm <speednetinm@g aliem> 

INFORMAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE OBRA - EMPRESA FABIO RODRIGO 
FERREIRA - ME (Speednet Telecom) 
2 mensagens 

Compartilhamento de infraestrutura SRC <compartilhamento.src@copel.com> 	 8 de julho de 2'20 09:00 
Para: "speednetinm@gmail.com“ <speednetinm@gmail.com>, "mazucoivp@gmail.com" <mazucoivp@gmail.co  >, 
"elianemazuco@gmail.com" <elianemazuco@gmail.corn> 

Bom dia, 
Prezados, 

Informamos que de nossa parte estão finalizadas as tratativas comerciais referentes ao Contra II 
compartilhamento de 
postes em nome da empresa FABIO RODRIGO FERREIRA- ME (Speednet Telecom). 

A via do contrato para arquivo seguirá posteriormente pelos Correios, após assinatura da gerê eia. 

Os valores referentes a esse Contrato serão inclusos no faturamento de 08/2020. 
Valor unitário de R$ 4,47 x 180 (pontos/postes) = R$ 804,60. 

AU 

speednet mm <speednetinm@gmail.com> 	 6 de agosto de 2i20 17:49 
Para: aj-bonato@hotmail.com  

Clexto das mensagens anteriores ocuitql 



10108/2020 	Gmail - Fwd: Exclusão de pontos para faturamento (Transferência da L KAMIDE E CIA LTDA para a FABIO RODRIGO FERREIRA... 

Assunto: RE: Exclusão de pontos para faturamento (Transferência da L KAMIDE E CIA LTDA para a FABIO 
RODRIGO FERREIRA - ME (Speednet Telecom) 
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Bom dia, 
Fernando, 

O contrato do Fabio está para assinatura do gerente, ainda não foi enviado para ele, 
no momento estou sem previsão de envio. 
Aqui continuamos em home, o meu colega o Cesar está indo uma vez por semana na 
Copel para verificar o que chegou dos Correios, para dar andamento nos documentos. 

Assim que o gerente assine as vias, a gente devolve uma para o Fábio, mas se ele quiser 
apresentar projetos novos, para nós está tudo ok. 

Att, 

Rosana A. Hayashi 
Setor de Controle de Compartilhamento de Estrutura - STCCPE 
Rua José lzidoro Biazetto, 158, Bloco C, Sala 13 - CEP 81200-240 - Curitiba-PR 

De: Fernando Junior < 
Enviado: sexta-feira, ide agosto de 2020 12:22 
Para: Compartilhamento de Infraestrutura SRC < 
Assunto: Re: Exclusão de pontos para faturamento (Transferência da L KAMIDE E CIA LTDA para a FABIO 
RODRIGO FERREIRA - ME (Speednet Telecom) 

Olá Rosana, bom dia! 

O responsável da empresa FABIO RODRIGO FERREIRA - ME (Speednet Telecom) entrou em contato conos 
questionando sobre o contrato dele. 
Ele nos explicou que assinou todas as 4 vias e enviou para a COPEL, contudo, eles ainda não receberam a vi deles 
assinada, e me questionou se por um acaso esse contrato não veio para nós aqui na L Kamide. 
Imagino que talvez o envio possa demorar um pouco devido o fato dos trabalhos em Home-office por parte de ocês, 
e expliquei isso para ele. 

Você saberia nos posicionar se esse contrato já foi enviado à eles? 

AU, 

Femando Junior 
Gestor de Projetos 
(44)99821-6446 (44)3838-0013 

Às 09:27 de 08/07/2020, Compartilhamento de Infraestrutura SRC escreveu: 
Bom dia, 

Prezados, 

Em decorrência de Requerimento Conjunto apresentado à Cope!, anexo a este e-mail, estamos EXCLUINDO, 
,Tcyto das ;mensagens anteriores oculto] 

Fabio Mazuco <mazucoivp@gmail.com> 	 10 de agosto de 20'O 18:22 
Para: speednetinm@gmail.com  

]Isixvi das mensagens antehores oculto] 
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	tes 

CONTRATO DE COMPARTILHAMENT‘ DE 

PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES, QUE NTRE 

SI CELEBRAM A COPEL DISTRIBUI ÃO S A. E A 

FABIO RODRIGO FERREIRA-ME, NA ORMA 

ABAIXO: 

A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., sociedade por ações, subsidiária integral da Companhia Parana nse de 

Energia - COPEL, com sede na Rua José Izidoro Biazetto n.° 158, Bloco "C", em Curitiba PR, in rita no 

CNPJ sob n.° 04.368.898/0001-06 e Inscrição Estadual n.° 90.233.073-99, concessionária do serviço 

público de distribuição de energia elétrica, neste ato por seu representante legal ao final assina .o e, de 

outro lado, a FABIO RODRIGO FERREIRA-ME, com sede na Rua Rosendo Costa Cristo, S/N°, Centro, 

CEP 85.155-000, em Inácio Martins-PR, inscrita no CNPJ sob n.° 07.605.417/0001-27, neste ato por seu 

representante legal ao final assinado, na forma do seu Estatuto Social, e considerando que: 

é conferido às prestadoras de serviços de telecomunicações o direito ao compartilham -rito de 

infraestrutura das concessionárias de distribuição do serviço público de energia elétrica nos te mos do 

Art. 73 da Lei 9472/97; 

a Copel Distribuição S.A., concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica a forma 

do Contrato de Concessão n° 046/99 celebrado em 24 de junho de 1999 com a União na qual dade de 

Poder Concedente, detém a infraestrutura de postes da rede de distribuição de energia elé rica nos 

municípios de sua área de concessão; 

a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEUANP n°001, de 24 de novembro de 1999 e Resolução NEEL n° 

797, de 12 de dezembro de 2017 e demais normas pertinentes determinam o compartilha ento de 

infraestrutura entre os setores elétrico, de telecomunicações e petróleo; 

a FABIO RODRIGO FERREIRA-ME, autorizada de Serviço de Comunicação Multimidia na forma do 

Ato de Autorização n° 160, celebrado em 13 de janeiro de 2020 com a União Federal na ualidade 

de Poder Concedente, apresenta-se como agente interessado no compartilhamento de ontos de 

fixação na infraestrutura de postes disponibilizada pela Cope( Distribuição, conforme lano de 

Ocupação homologado pela ANEEL através do Despacho n°042 de 05 de janeiro de 2005 

acordam em firmar o presente Contrato de Compartilhamento de Pontos de Fixação em Postes oravante 

denominado "CONTRATO", mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira - DENOMINAÇÃO DAS PARTES 

1.1 Para a devida clareza, denomina-se neste CONTRATO a Copel Distribuição S.A. como DETE TORA, a 

FABIO RODRIGO FERREIRA-ME como SOLICITANTE e o conjunto de ambas como PARTE 
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Cláusula Segunda — DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto deste Contrato o compartilhamento de pontos de fixação em postes da rede de 

distribuição de energia elétrica de propriedade da DETENTORA, para instalação de cabos, fios, 

cordoalhas, fibras ópticas e os respectivos suportes, para operar o Serviço de Comunicação Multimídia, 

devidamente autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL, nas localidades e 

trechos descritos no Anexo V. 

	

2.1.1 	O compartilhamento de pontos de fixação em postes, objeto deste Contrato, abrange as redes 

de distribuição urbanas e rurais, não se aplicando aos postes ornamentais, aos destinados 

exclusivamente à Iluminação Pública e nem àqueles que estejam ou venham a ser reservados 

pela DETENTORA para sua utilização exclusiva, ou cuja natureza ou finalidade impeça ou 

desaconselhe quaisquer outras instalações. 

	

2.1.2 	Este Contrato de Compartilhamento não implica em reserva de pontos de fixação para uso 

futuro pela SOLICITANTE, nem garante a existência de pontos onde a SOLICITANTE 

pretender suas ampliações. A liberação de novos pontos de fixação à SOLICITANTE estará 

condicionada à existência de capacidade excedente nos postes, conforme definido no Plano de 

Ocupação de Infraestrutura da DETENTORA, bem como à aprovação prévia da DETENTORA 

e ao encaminhamento de pedido por escrito, anexando planta do respectivo projeto, contendo, 

obrigatoriamente, as exigências estabelecidas nas normas técnicas brasileiras (NBR 15214 — 

Rede de distribuição de energia elétrica — Compartilhamento de infraestrutura com redes de 

telecomunicações) e Norma Técnica de Compartilhamento de Infraestrutura de Redes de 

Distribuição — NTC 855901. 

2.1.3 A utilização de qualquer outro item ou classe de infraestrutura da DETENTORA pela 

SOLICITANTE, afora os pontos de fixação objeto deste Contrato, bem como a prestação de 

outros serviços pela DETENTORA à mesma, serão objeto de novas negociações entre as 

PARTES e se efetivarão mediante celebração de contratos específicos. 

2.2 Aplica-se ao compartilhamento objeto deste Contrato a seguinte legislação, instrumentos e demais 

normas jurídicas, no que forem aplicáveis: 

Lei n.° 9472, de 16 de Julho de 1997 (Art. 73); 

Resolução Conjunta ANEEUANATEUANP 001, de 24 de novembro de 1999, e respectivo 

Regulamento Conjunto; 

Resolução ANEEL 797 de 12 de Dezembro de 2017; 

Plano de Ocupação de Infraestrutura (DETENTORA); 

Norma Técnica de Compartilhamento de Infraestrutura de Redes de Distribuição — NTC 855901 

(DETENTORA), disponível para consulta no site www.copel.com•  

Norma ABNT NBR 15214 — Rede de Distribuição de Energia Elétrica — Compartilhamento de 

Infraestrutura com Redes de Telecomunicações; 

2 
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Manual de Instruções Técnicas — MIT 162601 - Projeto e Construção de Redes de Distribui ão por 

Particular. 

Normas complementares pertinentes ao assunto (DETENTORA). 

2.2.1 As normas e manuais da DETENTORA estão disponíveis para consulta o site 

www.copel.com. 

2.3 	Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos: 

Anexo I - Plano de Ocupação de Infraestrutura (DETENTORA); 

Anexo II - Ato de Outorga expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações — AN TEL à 

SOLICITANTE para exploração dos serviços de telecomunicação; 

Anexo III — Cópia dos documentos que habilitam os representantes legais da SOLICITAN E para 

firmarem o CONTRATO; 

Anexo IV — Relação de pessoas, endereços e meios para contato informados pela SOLICI ANTE, 

para contatos em qualquer momento em eventuais necessidades de atendimentos emer enciais 

referentes às suas infraestruturas e para recebimento de projetos técnicos aprovados ou não, 

avisos, notificações e correspondências em geral; 

Anexo V — Relação de localidades, projetos e quantidades de pontos de fixação compa ilhados 

em postes. 

2.3.1 Quando houver a atualização do Plano de Ocupação de Infraestrutura e ou das normas écnicas, 

a DETENTORA dará ciência à SOLICITANTE, por meio de correspondência esp cífica e 

devidamente protocolada, ou remetendo a nova versão impressa para os endereços c nstantes 

do preâmbulo deste Contrato, sendo que, após o recebimento da correspondê ia pela 

SOLICITANTE, passará a integrar o presente Contrato, sendo aplicável de imediato s novas 

ocupações. 

Cláusula Terceira - FORMA DE COMPARTILHAMENTO DA INFRAESTRUTURA 

3.1 As ocupações previstas neste Contrato deverão ser realizadas em estrita observância à Normas 

Técnicas Brasileiras, às determinações dos poderes públicos, aos padrões estabelecidos nos anuais, 

normas técnicas, no Plano de Ocupação de lnfraestrutura da DETENTORA, nos projetos 

apresentados pela SOLICITANTE e aprovados pela DETENTORA e às demais disposiçõe contidas 

neste Contrato. 

3.1.1 Caso sejam constatadas ocupações em desacordo com o contido no presente Contrato, 

incluindo os manuais, normas técnicas e no Plano de Ocupação de Infraes utura da 

DETENTORA, ou nos projetos técnicos aprovados pela DETENTORA, excetua do-se as 

ocupações sem aprovação de projeto e/ou autorização da DETENTORA, a SOLICIT NTE será 

notificada a providenciar a regularização no prazo de 15 (quinze) dias, contados d data de 

recebimento da notificação. 

3.1.1.1 	Esse prazo passará a ser de 48 (quarenta e oito) horas nos casos m que a 

ocupação apresentar risco ao sistema elétrico ou a terceiros, salvo na h potese de 

3 
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os riscos serem iminentes, situação em que o prazo passará a ser imediato 

incorrendo ainda a SOLICITANTE na responsabilidade por eventuais danos 

comprovadamente causados por seus prepostos ou terceiros por ela contratados. 

3.1.1.2 	Não havendo a regularização por parte da SOLICITANTE nos prazos referidos nos 

itens 3.1.1 e 3.1.1.1 acima, a DETENTORA poderá fazê-lo em caráter provisório e 

precário, se entender conveniente, sendo ressarcida pela SOLICITANTE pelo valor 

equivalente a 250 (duzentas e cinquenta) vezes o preço vigente por ponto de 

fixação por ocasião da cobrança, mais os tributos que forem incidentes, para cada 

poste onde houver a interveniência da DETENTORA. Em tal hipótese, a 

DETENTORA não poderá ser responsabilizada por danos causados aos bens da 

SOLICITANTE e a terceiros, desde que a DETENTORA e/ou seus subcontratados 

não tenham incorrido em dolo. 

3.1.2 Para as instalações da DETENTORA, advindas de incorporações e que não estiverem nos 

padrões atuais, as adaptações serão feitas às suas expensas e â medida que estas, por 

motivos técnicos ou operacionais, necessitarem ser substituídas. 

3.1.3 Caso a SOLICITANTE constate, no levantamento físico para elaboração do projeto de 

ocupação, a existência de postes e/ou demais componentes da rede elétrica que contenham 

defeitos, trincas, rachaduras ou qualquer outra anomalia que possa comprometer a resistência 

mecânica ou oferecer risco à segurança, bem como cabos e/ou equipamentos de outras 

ocupantes, instalados em desacordo com os padrões estabelecidos nos manuais, normas 

técnicas e no Plano de Ocupação de Infraestrutura da DETENTORA, deverá encaminhar 

correspondência solicitando a presença de um representante da DETENTORA para uma 
avaliação técnica adequada, ficando por conta da DETENTORA, nesse caso, a eventual 

substituição desses postes e a adequação das suas instalações, dentro dos prazos contidos no 

item 3.4 desta Cláusula e respectivos subitens, bem como as ações necessárias junto às 

demais ocupantes no sentido de providenciarem a regularização das suas instalações em 

prazo compatível com o necessário para permitir a ocupação pela SOLICITANTE. 

3.1.4 A ocupação de novos pontos de fixação em postes da DETENTORA ou as alterações de 

trajetos descritos no Anexo V estão condicionadas ao prévio aceite, pela SOLICITANTE, do 

acréscimo a ser realizado na contagem, para efeito de faturamento mensal do 

compartilhamento, que deverá ser manifestado mediante o(s) email(s): 

speednefinm@gmail.com; 

mazucoivp@gmail.com; 

elianemazuco@gmail.com  

3.1.4.1 A SOLICITANTE deverá manter atualizado, junto à DETENTORA, o cadastro do(s) 

email(s) com prerrogativa para autorizar a inclusão de novos pontos para efeito de 

faturamento mensal. A Inclusão ou exclusão de email(s) com tal prerrogativa deverá 

ser solicitada a partir de email previamente cadastrado ou carta assinada com 

reconhecimento de firma de pessoa legalmente autorizada a representar a 

SOLICITANTE perante à DETENTORA. 

- 230 
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3.2 Quando pretender ocupar novos postes de propriedade da DETENTORA e substituir fios, cab s, fibras 

ou cordoalhas ou mesmo agregar novos fios, cabos ou fibras à cordoalha existente, desde ue haja 

alteração no esforço mecânico aprovado quando da sua ocupação, a SOLICITANTE, observa o o item 

2.1.2 da Cláusula Segunda deste CONTRATO, deverá dirigir-lhe pedido por escrito, acampa hado da 

respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), anexando planta, especific rido as 

instalações, indicando sua posição, os valores máximos dos esforços resultantes, propondo, se for o 

caso, modificações nas instalações existentes e implantação de novos postes, não devendo niciar os 

trabalhos enquanto não receber a aprovação do pedido. A SOLICITANTE deverá com nicar à 

DETENTORA por escrito quando da conclusão da obra. 

3.2.1 	Nos casos de derivação de fios externos de propriedade da SOLICITANTE em ostes já 

ocupados, para atendimento aos seus usuários ou assinantes, assim considerado os fios, 

cabos ou fibras ópticas que saem do poste da rede de distribuição de energia diretam nte para 

ponto de entrega ao assinante, sem passar por outros postes de proprie ade da 

DETENTORA, a SOLICITANTE terá acesso aos postes, desde que sejam obede idos os 

limites estabelecidos na Norma Técnica de Compartilhamento de Infraestrutura d Redes 

de Distribuição — NTC 855901. 

3.2.1.1 	Quando necessitar utilizar-se dos postes de entradas de serviço de e rgia de 

consumidores para prestar atendimento aos mesmos, a SOLICITANT deverá 

obter autorização dos respectivos proprietários para ocupá-los, assumin o ainda 

total responsabilidade por eventuais prejuízos que a ocupação vier a caus=r, como 

danos nos postes ou entradas de serviço por tracionamento exagerado d s cabos, 

fios e cordoalhas, abalroamento dos seus cabos, fios cordoalhas e fibra ópticas 

por veículos em razão de alturas abaixo das mínimas estipuladas nas armas e 

manuais de compartilhamento, ou outro motivo imputável à SOLICITANTE 

3.2.2 Todo e qualquer equipamento da SOLICITANTE, bem como materiais ou condut res que 

forem instalados nos postes da DETENTORA sem aprovação prévia de projeto e/ou xpressa 

autorização desta, deverão ser removidos em até 05 (cinco) dias após o recebi ento da 

respectiva notificação expedida pela DETENTORA. 

3.2.2.1 	Para as situações cujos riscos e urgência para desocupação se enquadr rem nas 

condições previstas no subitem 7.6.1, aplicar-se-ão os prazos ali contidos. 

3.2.2.2 	Na falta de providências do contido no subitem 3.2.2 por parte da SOLIC TANTE, 

aplicar-se-á o contido no subitem 7.6.2 deste Contrato independente da plicação 

do contido no item 11.1.1. 

3.2.3 A SOLICITANTE e/ou suas contratadas deverão observar rigorosamente o prazo de validade 

da aprovação dos projetos, pela DETENTORA, conforme contido nas respectivas •- rtas de 

aprovação, devendo submeter novos projetos e respectiva documentação inere e, para 

aprovação, sempre que o inicio das obras extrapolar o mencionado prazo de validade. 

3.3 Se, para permitir o uso ou em função deste, for necessário introduzir modificações n s suas 

instalações, tais como: substituições de postes, inclusive adjacentes, reforços, instala Cies de 

escoramento, modificações nas instalações existentes nos postes, ou ainda intercalar po tes aos 

5 



23 

COPEL Distribuição 
FABIO RODRIGO FERREIRA-ME 

Contrato de Compartilhamento de Pontos de Fixação aro Postes 

existentes, a DETENTORA, a pedido da SOLICITANTE, e mediante a apresentação e aprovação de 

orçamento conforme subitens abaixo, poderá executar as obras, às expensas desta, conforme o 

orçamento aprovado ficando as modificações incorporadas ao patrimônio da DETENTORA, não 

cabendo à SOLICITANTE qualquer direito reivindicatório ou de pleitear compensação pelos 

desembolsos efetuados. Ressalvam-se os casos em que a necessidade de substituição se der 

exclusivamente em razão do contido no item 3.1.3 da Cláusula Terceira deste Contrato, quando tais 

custos correrão por conta da DETENTORA. 

3.3.1 	A DETENTORA deverá elaborar e enviar para aprovação da SOLICITANTE, para cada 

pedido feito por esta, os orçamentos das despesas relativas ás modificações que forem 

necessárias nas instalações da DETENTORA, exclusivamente para possibilitar o uso dos 

postes pela SOLICITANTE, discriminando os custos globais de mão de obra, materiais e 

demais custos, indicando também o prazo de validade do orçamento para a execução dos 

serviços e para realização das modificações necessárias. 

3.3.2 	Os orçamentos das obras e serviços necessários nas instalações da DETENTORA, para 

possibilitar a utilização dos postes, deverão ser submetidos à prévia aprovação da 

SOLICITANTE para cada pedido feito por esta, sob pena de a SOLICITANTE deixar de estar 

obrigada a realizar o ressarcimento das despesas relativas a tais obras. 

3.3.3 	De modo a agilizar o processo, o documento de cobrança será entregue juntamente com o 

orçamento, cujo vencimento coincidirá com a validade deste. A quitação do documento de 

cobrança pela SOLICITANTE, caracterizará o aceite do orçamento. Caso o orçamento não 

seja aceito, a SOLICITANTE procederá a devolução do documento de cobrança para a 

DETENTORA, que providenciará o cancelamento do mesmo por desistência da 

SOLICITANTE em realizar a obra pela DETENTORA. 

3.3.4 	A execução das obras e dos serviços somente será levada a efeito após o acerto financeiro 

entre as PARTES. 

3.3.5 	A SOLICITANTE poderá optar, entretanto, pela modalidade de obra por particular, conforme 

disposto no Manual de Instruções Técnicas — MIT 162601 - Projeto e Construção de Redes 

de Distribuição por Particular, disponível para consulta no site www.copelcom. Neste caso, a 

realização da obra está condicionada à aprovação dos respectivos projetos pela 

DETENTORA e à assinatura dos instrumentos contratuais previstos no mencionado manual 

3.4 	Se a execução das obras de modificação e/ou ampliação na posteação existente, para atendimento à 

SOLICITANTE, ficar a cargo da DETENTORA, o prazo para seu início será de 25 (vinte e cinco) dias 

úteis, contados da data da quitação do documento de cobrança mencionado no item 3.3.3 e o de 

conclusão, contado a partir de seu inicio, será de: 

Até 120 (cento e vinte) dias corridos, nos casos de obras na rede urbana até 34,5kV; 

Até 180 (cento e oitenta) dias corridos, nos casos de obras na rede rural até 34,5kV. 

3.4.1 	Os prazos acima poderão ser ampliados quando a quantidade de postes constantes das 

solicitações feitas num mesmo mês, exceder em mais de 50% a média mensal de postes com 

utilização pedida nos 12 (doze) meses anteriores, computando-se um acréscimo de prazo de 

30 (trinta) dias corridos para cada 50% ou fração que se verifique. 
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3.4.1A 	Fica assegurado à SOLICITANTE o direito de, em situações especiais, rei indicar 

à DETENTORA a adequação dos prazos às suas reais necessidades, ão se 

aplicando, em caso de concordância da DETENTORA, o disposto no ubitem 

3.4.1. 

	

3.5 	Os postes compartilhados poderão vir a ser ocupados por terceiros, à conveniência e interesse da 

DETENTORA e observando-se o disposto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP 001/99, 

respeitada a ocupação feita pela SOLICITANTE conforme os termos deste Contrato. 

	

3.5.1 	A SOLICITANTE compromete-se a instalar os seus cabos, fios, cordoalhas e fibras "pticas 

obedecendo sempre a mesma ordem de ponto de fixação em todos os postes da se uência 

ocupada, dentro da faixa destinada à ocupação por terceiros. O estabeleciment deste 

critério tem por objetivo permitir a utilização dos demais pontos de fixação por outros 

interessados, segundo as especificações da Norma Técnica de Compartilhame to de 

Infraestrutura de Redes de Distribuição — NTC 855901 e do Plano de Ocupa ão de 

Infraestrutura (Anexo 1), evitando-se, assim, o cruzamento ou a transposição de cab s, fios, 

cordoalhas e fibras ópticas das diversas ocupantes. 

3.5.1.1 	A DETENTORA reserva o direito de requisitar à SOLICITANTE a • ediata 

regularização da ocupação, sempre que necessária a sua interveniência para o 

cumprimento do contido no item 3.5.1 retro. 

3.5.2 A SOLICITANTE se compromete, sob sua exclusiva responsabilidade e ônus, a tom .r todas 

as providências necessárias para adequar os seus cabos, fios, cordoalhas e fibras 	icas já 

existentes, que não atenderem o contido no subitem 3.5.1 ou que estejam instala os em 

desacordo com o previsto na Norma Técnica de Compartilhamento de Infraestru ura de 

Redes de Distribuição — NTC 855901e no Plano de Ocupação de Infraestrutura (A exo I). 

Tais providências deverão ser submetidas previamente à DETENTORA, que as analis rá sob 

os aspectos de interferência mecânica e operacional em suas redes. 

	

3.5.3 	No caso do não atendimento ao contido nos subitens 3.5.1 e 3.5.2 no prazo requisita .o pela 

DETENTORA considerando as extensões e número de pontos de fixação envolvidos, ncidirá 

a penalidade prevista no item 11.1.1 da Cláusula Onze, a cada 30 (trinta) dias, até q e seja 

solucionado o impasse que a motivou, independente das demais sanções prevista neste 

Contrato. 

	

3.6 	Na hipótese de alteração na infraestrutura da rede de distribuição de energia elétrica que impli ue em 

substituição ou remanejamento de postes compartilhados, a DETENTORA fará a substitui ão ou 

remoção do que for de sua propriedade e a SOLICITANTE remanejará as suas instalações, s suas 

próprias expensas. A DETENTORA comunicará por escrito à SOLICITANTE, o período que deverá 

ser observado para a realização da obra, com antecedência mínima de: 

05 (cinco) dias corridos, nos casos de simples remanejamento; 

10 (dez) dias corridos, nos casos em que houver necessidade de elaborar p ojetos, 

ressalvadas as situações cujas obras dependam de prazos maiores para serem rea izadas, 

como por exemplo, remanejamento de redes aéreas para subterrâneas, para as q ais as 

PARTES deverão estabelecer cronograma específico. 
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3.6.1 	Em casos de urgência ou emergência, a comunicação será efetuada pelo meio mais rápido 

disponível (fax, mensagem eletrônica, telefone e/ou contato pessoal), sendo posteriormente 

confirmado por escrito para os contatos indicados no Anexo IV deste Contrato, sendo que a 

SOLICITANTE deverá tomar as suas providências em relação ao remanejamento das suas 

instalações tão logo a primeira comunicação seja feita. 

3.6.2 Caso a SOLICITANTE não compareça para a execução dos serviços e as condições 

técnicas permitirem, a DETENTORA, através de equipe própria ou contratada, efetuará a 

amarração provisória das instalações da SOLICITANTE, às expensas desta. Não 

havendo condições técnicas para a referida amarração provisória, será tomada a 

providência que melhor se adaptar à ocasião, considerando-se prioritariamente o risca à 

segurança de pessoas e das instalações da DETENTORA ou de terceiros. Em tal 

hipótese, e, desde que a DETENTORA e/ou seus contratados não tenham incorrido em 

culpa exclusiva ou dolo, a SOLICITANTE isentará a DETENTORA da responsabilidade 

por quaisquer danos, não cabendo à DETENTORA nenhuma responsabilidade com 

relação às reclamações dos usuários do sistema da SOLICITANTE ou à danificação das 

instalações desta. A providência que for tomada pela DETENTORA deverá ser notificada 

de imediato à SOLICITANTE. 

	

3.6.3 	Na ocorrência do previsto no item 3.6.2 acima, a DETENTORA será ressarcida pela 

SOLICITANTE pelo valor equivalente a 250 (duzentas e cinquenta) vezes o preço vigente por 

ponto de fixação por ocasião da cobrança, mais os tributos que forem incidentes, para cada 

poste onde houver interveniência da DETENTORA nas instalações da SOLICITANTE. 

3.6.4 Na eventualidade de a DETENTORA não efetuar a comunicação na forma prevista nos itens 

3.6 e ou 3.6.1, excetuando-se as situações em que não for possível estabelecer contato pelos 

meios informados no Anexo IV, a SOLICITANTE não estará sujeita às penalidades cabíveis 

ao seu descumprimento. 

3.6.5 Quando houver necessidade de modificações nas instalações de uma ou de ambas as 

PARTES por solicitação de terceiros ou de Poderes Públicos, cada PARTE tomará as 

providências correspondentes aos bens de sua propriedade, bem como arcará com a 

cobertura das suas respectivas e eventuais despesas, sem que estas medidas impliquem em 

embaraços ou obstáculos à execução dos serviços. 

3.7 A DETENTORA deverá comunicar á SOLICITANTE, por escrito, em até 07 (sete) dias úteis após 

confirmada a solicitação, indicando o responsável pelo pedido, especificando as modificações que 

deverão ser feitas e o prazo em que pretende executar o serviço. Em caso de emergência, o aviso 

poderá ser verbal e confirmado posteriormente por escrito. 

	

3.7.1 	Se a despesa com a execução dos serviços referidos neste item couber a terceiros, a 

DETENTORA e a SOLICITANTE apresentarão, em separado, seus respectivos orçamentos. 

3.7.2 No caso em que a modificação se faça necessária somente nas instalações da 

SOLICITANTE, esta assumirá a responsabilidade por todas as providências cabíveis. 
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3.8 Caso a DETENTORA pretenda e/ou necessite retirar postes da rede de distribuição de 

utilizados pela SOLICITANTE, deverá comunicá-la por escrito, informando o prazo em que 

efetivar a retirada. 

3.8.1 	Os prazos para desocupação dos postes poderão ser compatibilizados às necessida es das 

SOLICITANTES, desde que os cronogramas para conclusão das obras da DETE TORA, 

e/ou cumprimento de prazos desta junto a terceiros, não sejam comprometidos. 

3.9 	Nos casos de interrupções, acidentes, falhas e/ou qualquer outro defeito nas instalações de uso 

compartilhado, que exija intervenção imediata, as equipes de manutenção da DETENTORA e da 

SOLICITANTE deverão atuar rapidamente, a fim de preservar a integridade das suas inst 'ações. 

Nestas situações deverão ser obedecidas as condições normais de segurança operacional e essoal. 
Em caso de não comparecimento da equipe da SOLICITANTE no local, tendo sido devi amente 

comunicada, aplicar-se-á o contido nos subitens 3.6.2 e 3.6.3. 

3.10 Quando a SOLICITANTE viera desocupar totalmente os postes, deverá informar à DETENT RA, por 

escrito, dentro do prazo de 07 (sete) dias corridos, contados da data da desocupação. 

3.10.1 As redes da SOLICITANTE que estiverem fora de operação deverão ser removidas quando 

da sua desativação, liberando os pontos de fixação nos postes. 

3.11 Periodicamente e sempre que o interesse deste Contrato assim o exigir, serão promovidas euniões 

técnicas pelas PARTES, com o objetivo de conhecer e estudar os respectivos planos, projetos e 

programas de expansão e/ou melhorias, bem como tratar de eventuais procedimentos que po entura 

estiverem em desacordo com o presente Contrato. 

3.12 A relação de pessoas e contatos da SOLICITANTE, constantes no Anexo IV deste Contrato deverá 

conter, no mínimo, as seguintes informações: 

Nomes, telefones e áreas de atuação; 
Sendo terceirizados, informar o nome da empresa contratada, a área de atuação, o n me dos 

responsáveis técnicos e os números dos telefones para contatos. 

3.12.1 Sempre que houver alteração da relação do Anexo IV, a SOLICITANTE deverá nformar 

previamente à DETENTORA, encaminhando a relação devidamente atualizada, a qual 

passará a fazer parte do presente Contrato. 

3.13 A SOLICITANTE deverá exigir das suas contratadas o uso de crachás de identificação pe os seus 

prepostos, as identificações das contratadas e da SOLICITANTE nos veículos utilizados nos erviços, 

bem como a utilização de todos os equipamentos de proteção individuais e coletivos (EPIs EPCs) 

necessários à segurança individual e coletiva no desempenho dos trabalhos. 

3.14 A DETENTORA reserva o direito de suspender toda obra em que as condições previstas nos ubitens 

3.12.1 e 3.13 não forem obedecidas, até que a SOLICITANTE se adegue aos termos dos me os. 

Cláusula Quarta - DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1 Independente de outros direitos advindos da presente relação contratual, é asseg rado à 

DETENTORA o direito de, a qualquer tempo: 
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Supervisionar e fiscalizar os serviços que estiverem sendo realizados pela SOLICITANTE ou suas 

contratadas, nas suas instalações em postes da DETENTORA; 

Sustar os serviços, total ou parcialmente, a qualquer tempo, caso os mesmos estejam sendo 

levados a efeito de forma contrária ao conjunto de normas e práticas previstas nas normas e 

manuais da DETENTORA, nos anexos deste Contrato e/ou na legislação aplicável, em prejuízo à 

boa execução, à segurança, ou que venham a comprometer os interesses da DETENTORA; 

Supervisionar e fiscalizar o uso e a destinação do compartilhamento objeto deste Contrato, 

solicitando a imediata retirada dos equipamentos que não estiverem cobertos pelo presente 

Contrato e seus respectivos anexos; 

Obter da SOLICITANTE os esclarecimentos e as informações técnicas que julgar necessários, 

desde que relacionadas com o objeto deste Contrato. 

4.1.1 A fiscalização que for efetuada pela DETENTORA não exime a SOLICITANTE das 

responsabilidades por eventuais danos ou prejuízos que as suas instalações vierem a causar 

à DETENTORA ou a terceiros. 

4.2 As PARTES deverão comunicar uma à outra, imediatamente após o seu recebimento, qualquer 

reclamação, intimação, interpelação ou ação de terceiros, que decorram da execução do presente 

Contrato e que, de alguma forma, possam implicar em responsabilidade das mesmas, sob pena de 

ficar responsável pelos ónus decorrentes. 

4.3 	Será permitido as PARTES, através de seus técnicos, o livre acesso aos postes objeto do presente 

Contrato, para proceder às manutenções preventivas ou corretivas nas suas instalações, bem como 

para prestar atendimento aos seus usuários. No entanto, quando a intervenção da SOLICITANTE 

implicar em ocupação de novos pontos de fixação em postes ou passagem de novos fios ou cabos 

por mais de um poste da DETENTORA, aplicar-se-á integralmente o previsto no item 3.2 e 

respectivos subitens. 

4.3.1 	A SOLICITANTE compromete-se a utilizar somente pessoal devidamente treinado 

quanto às normas e manuais técnicos da DETENTORA, da ABNT e Norma Regulamentadora 

n° 10 (NR-10), referentes aos padrões construtivos e procedimentos de segurança para 

execução de serviços próximos de áreas energizadas e em plano elevado. 

4.3.1.1 Será de responsabilidade da SOLICITANTE a fiscalização para o perfeito cumprimento 

das obrigações constantes deste subitem, objetivando a regularidade das disposições 

contratuais sob seu encargo. 

4.3.2 	A SOLICITANTE ou as suas contratadas deverão fazer comprovação da participação de 

seus empregados ou prepostos em treinamentos previstos na NR-10 e em outros dispositivos 

legais que possam dispor de exigências neste sentido. 
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Cláusula Quinta - PREÇOS A SEREM COBRADOS E DEMAIS CONDIÇÕES COMERCIAIS 

5.1 O valor mensal dos pontos para fixação de cabos, fios, cordoalhas, fibras ópticas e re pectivos 

suportes em postes, nas localidades constantes no Anexo V, será de R$ 4,47 (quatr reais e 

quarenta e sete centavos) por ponto de fixação. 

5.1.1 Independente do valor estabelecido no item 5.1, será aplicado o valor mensal de $ 25,98 

(vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) para cada fonte de tensão ou equ pamento 

instalado nos postes da DETENTORA, que não sejam classificados como cabos, fios, 

cordoalhas, fibras ópticas e respectivos suportes. A instalação dessas fontes e equipamentos 

deve estar devidamente prevista nas normas técnicas de compartilhamento de ostes e 

aprovada pela DETENTORA. 

5.1.2 Nos preços estipulados nos itens 5.1 e 5.1.1 estão incluídos os tributos, contribuições ociais e 

encargos referentes ao Cofins e Pis/Pasep, nas alíquotas vigentes por ocasião da a sinatura 

do presente Contrato. 

do mês 

P-M) ou 

ssâo do 

s será 

ntrato. 

5.2 Os preços do compartilhamento serão reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a parti 

de assinatura do presente Contrato, pela variação do índice Geral de Preços — Mercado (I 

outro índice que oficialmente venha a substitui-lo no período. Se, até a data de em 

faturamento ainda não tiver sido publicado o índice de atualização válido para o 

considerado o último índice (IGP-M) conhecido para efeito de atualização dos preços deste •• 

5.3 Os tributos federais, estaduais e municipais, bem como os emolumentos ou quaisquer cont buições 

que forem instituidos, majorados ou aplicados após a assinatura deste Contrato, e que vier -m a ser 

devidos pela DETENTORA em sua decorrência, serão repassados automaticamente aos p eços do 

compartilhamento. 

5.3.1 Precedentemente à aplicação de novo tributo e/ou majoração dos existentes, a DET NTORA 

comunicará por escrito à SOLICITANTE. 

5.4 Serão considerados, para efeito de faturamento mensal do compartilhamento, no inicio da vi ência do 

presente Contrato, 180 (cento e oitenta) pontos de fixação em postes, conforme a seguir esp cificado, 

nas localidades cuja descrição se encontra contida no Anexo V deste Contrato: 

0180 pontos de fixação em postes; 

0000 postes ocupados com equipamentos. 

5.5 Nas solicitações de novas ocupações, as quantidades de pontos de fixação deverão ser atu lizadas, 

para efeito de faturamento, na medida em que forem aprovados e liberados os projetos para s obras 

de ocupação. 

5.6 Eventualmente, se constatada a necessidade, a DETENTORA, poderá efetuar contagem da quantidade 

de pontos de fixação e postes utilizados pela SOLICITANTE, procedendo-se à 

regularização/atualização das quantidades para efeito de faturamento mensal do compartilhamento. 

5.6.1 Antes de iniciar a contagem referida no item 5.6, a DETENTORA informará à SOLI ITANTE 

que, caso seja de seu interesse, poderá acompanhar a execução/realização da conta em. 
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5.7 O faturamento de energia, referido no item 8.2 deste Contrato, será processado considerando-se a 

tarifa do subgrupo B.3 (comercial), devendo o consumo ser determinado por medição. 

5.7.1 Tratando-se de captadores de energia, cada equipamento terá o faturamento mensal com 

base no consumo mínimo da categoria, ou seja, 50 kWh para captadores com 2 fios 

(bifasicos) e 100 kWh para captadores com 3 ou 4 fios (trifásicos) que será cobrado através 

da fatura mensal de energia da SOLICITANTE. 

Cláusula Sexta - FORMAS DE ACERTOS DE CONTAS ENTRE AS PARTES 

6.1 As Notas Fiscais/Faturas referentes ao compartilhamento de pontos de fixação em postes e as 

despesas necessárias às modificações a serem feitas nas instalações da DETENTORA para possibilitar 

a utilização dos postes, bem como o ressarcimento de outras despesas ou penalidades devidos em 

razão deste Contrato, serão emitidas, separadamente, em nome da SOLICITANTE. 

	

6.1.1 	As Notas Fiscais/Faturas referentes ao compartilhamento serão emitidas mensalmente, com 

base na quantidade atualizada de pontos de fixação ocupados e enviadas para a 

SOLICITANTE, a qual deverá efetuar o pagamento em até 10 (dez) dias após sua 

apresentação. 

	

6.1.2 	Qualquer débito da SOLICITANTE em virtude das obrigações assumidas neste Contrato, 

referente a serviços, ressarcimentos e/ou danos causados, deverá ser pago no prazo de 10 

(dez) dias contados da apresentação do documento de cobrança. São exceções as Notas 

Fiscais/Faturas provenientes de orçamentos de obras, as quais terão os seus vencimentos 

com base na vigência das cartas-orçamento, conforme prevê o subitem 3.3.3. 

	

6.1.3 	As eventuais divergências não serão objeto de adiamento do faturamento e do seu pagamento, 

sendo os respectivos ajustes processados no faturamento seguinte. 

6.2 Vencidos os prazos sem a quitação do débito, a PARTE devedora ficará automaticamente constituída 

em mora, incorrendo no pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, mais juros 

de 1% (um por cento) ao mês, "pro rata tempore", sendo o valor resultante atualizado com base na 

variação do índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), ou por outro índice que oficialmente venha a 

substituído, proporcional ao número de dias de atraso. 

	

6.2.1 	Para cálculo da variação do índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), será considerado o 

índice do mês anterior ao da data do vencimento e o índice do mês anterior ao da data do 

pagamento. Para os casos em que o vencimento e o pagamento ocorrerem dentro do mesmo 

mês, será utilizada a variação ocorrida no mês anterior. 

	

6.2.2 	Caso a DETENTORA venha a recorrer aos meios judiciais ou administrativos para cobrança de 

valores efetivamente devidos pela SOLICITANTE, esta será responsável pelas custas judiciais, 

extrajudiciais e pelos respectivos honorários advocatícios fixados judicialmente. 

6.3 Se a SOLICITANTE permanecer em mora por mais de 30 (trinta) dias, contados do dia imediatament 

seguinte ao do vencimento constante nas respectivas Notas Fiscais/Faturas ou outro documento d 

cobrança, após ser devidamente notificada por escrito, terá suspenso o seu direito à utilização de novo 
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pontos de fixação em postes e à ampliação da sua capacidade instalada nos postes ocupados, os 

termos deste Contrato, sem prejuízo de ação de cobrança que a DETENTORA lhe poderá mover. 

6.4 Eventuais penalidades ou qualquer outra determinação estabelecidas pelos Poderes Púbfi os 

Municipal, Estadual ou Federal para a mudança de qualquer cláusula deste Contrato, não poderão ser 

usadas como motivo para o não pagamento dos faturamentos mensais do compartilhamento ou de 

qualquer outro débito. 

6.5 Sempre que necessário, será realizada reunião entre as PARTES com a finalidade de dirimir event ais 

dúvidas a respeito de orçamentos, Notas Fiscais/Faturas e documentos de cobrança apresentados. 

Cláusula Sétima - CONDIÇÕES DE COMPARTILHAMENTO DA INFRAESTRUTURA 

7.1 Compete a cada PARTE zelar pela conservação e manutenção dos seus próprios bens e instalaç es, 

bem como pelos bens e instalações da outra PARTE e de terceiros, respondendo isoladamente por 

eventuais danos ou prejuízos causados a pessoas, bens e/ou instalações, decorrentes de ato, omis ão 

ou fato de sua exclusiva responsabilidade e/ou de seus subcontratados, aferidos através de avalia ão 

técnica da PARTE lesada ressalvando-se os danos causados por atos resultantes de providências uja 

isenção de culpa ou de responsabilidade esteja devidamente prevista neste Contrato. 

	

7.1.1 	A SOLICITANTE não poderá, em nenhuma hipótese: danificar, encobrir ou deslocar placa de 

identificação da DETENTORA ou de qualquer outra ocupante, nem alterar instalações de 

outros, inclusive as da DETENTORA, sem prévia autorização por escrito destes. Eve ual 

necessidade de remoção ou de alteração de identificações ou instalações da DETENTOR ou 

de outras ocupantes deverá ser solicitada às respectivas proprietárias. 

	

7.1.2 	Os danos serão aferidos pela PARTE lesada, facultando à outra o acompanhamento os 

procedimentos, bem como o direito de manifestação e/ou oposição, devidam nte 

fundamentados, no tocante aos danos a ela atribuídos. 

7.2 Nenhuma das PARTES será responsável por danos ou prejuízos advindos de caso fortuito ou torça 

maior conforme previsto na legislação vigente (artigo 393 do Código Civil), hipótese em que cada ma 

arcará com as despesas relativas à reposição ou reparação de suas próprias instalações e bens. 

7.2.1 	Os danos provenientes de adversidades climáticas, abalos sísmicos e outros provocados por 

forças naturais, bem como os atribuíveis a causas inevitáveis pelas PARTES, s rão 

considerados como caso fortuito ou força maior. Excluem-se desta condição, os casos em que 

já tenham sido feitas reclamações por escrito sobre as condições das respectivas instala ões 

há mais de 30 (trinta) dias corridos, por uma PARTE à outra, sem que a outra tenh se 

manifestado a respeito. 

7.3 Em caso de culpa concorrente das PARTES por danos ou prejuízos causados a pessoas ou a ben de 

terceiros, cada uma arcará com os danos proporcionalmente à sua culpa. Caso não seja pos ível 

apurar o grau da culpa de cada uma das PARTES, ambas arcarão com os prejuízos em partes ig ais, 

desde que ambas tenham concorrido para os danos. 

13 
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7.4 Nos casos de danos causados por terceiros às PARTES, cada PARTE efetuará a recomposição das 

suas instalações e apresentará separadamente ao responsável pelos danos, orçamento referente ao 

ressarcimento dos prejuízos. 

	

7.4.1 	Em casos de acidentes envolvendo as instalações de uma das PARTES, cujas alturas mínimas 

não estiverem de acordo com as fixadas pela Norma Técnica de Compartilhamento de 

Infraestrutura de Redes de Distribuição — NTC 855901 e demais normas que disciplinam o 

assunto, a PARTE cuja instalação estava inadequada indenizará as demais pelos danos 

causados. 

7.5 A DETENTORA não poderá ser responsabilizada, junto aos usuários dos serviços da SOLICITANTE, 

por eventuais atrasos na ativação de circuitos, ocasionados por descumptimento dos cronogramas de 

obras por culpa exclusiva da SOLICITANTE. 

7.6 A DETENTORA reserva o direito de verificar, em qualquer tempo, os esforços aplicados pelas 

instalações da SOLICITANTE nos postes, bem como a altura dos cabos, fios, cordoalhas e fibras 

ópticas em relação ao solo, comunicando a esta, por escrito, eventuais irregularidades que deverão ser 

sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias da sua efetiva comunicação, de acordo com o Anexo IV 

deste Contrato. 

	

7.6.1 	Esse prazo passará a ser de 48 (quarenta e oito) horas nos casos em que a ocupação 

apresentar risco ao sistema elétrico ou a terceiros, salvo na hipótese de os riscos serem 

iminentes, situação em que o prazo passará a ser imediato, incorrendo ainda a SOLICITANTE 

na responsabilidade comprovadamente aos danos causados em decorrência das 

irregularidades, bem como por seus prepostos ou terceiros por ela contratados na execução 

dos serviços. 

	

7.6.2 	Não havendo a regularização por parte da SOLICITANTE, nos prazos e condições referidos 

nos itens 7.6 e 7.6.1, a DETENTORA poderá fazê-lo, se entender conveniente, sendo 

ressarcida pela SOLICITANTE do valor equivalente a 250 (duzentas e cinquenta) vezes o 

preço vigente por ponto de fixação mais os tributos que forem incidentes, para cada poste, 

onde houver a interveniência da DETENTORA nas instalações da SOLICITANTE. Em tal 

hipótese, a DETENTORA não poderá ser responsabilizada por danos causados aos bens da 

SOLICITANTE e a terceiros. 

7.7 Cada PARTE será responsabilizada por eventuais danos que vier a causar na infraestrutura da outra 

PARTE, apurado mediante avaliação técnica pela PARTE lesada, bem como pelos danos e/ou prejuízos 

decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica ou do serviço de telecomunicações, 

causados á outra PARTE ou a terceiros quando da ocupação ou desocupação dos postes, das 

manutenções preventivas ou corretivas das suas instalações, dos atendimentos aos seus usuários, ou 

nas situações em que seus bens e instalações constituírem condição ou ambiente inseguro ou propício 

a acidentes com terceiros. Fica assegurado à outra o direito de manifestação e/ou oposição, 

devidamente fundamentadas, no tocante aos danos a ela atribuídos. 

	

7.7.1 	A atribuição da responsabilidade pelos danos ou prejuízos não dependerá de Boletim de 

Ocorrência lavrado por autoridade competente ou identificação do terceiro envolvido, bastando 
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os registros dos serviços de reparação executados pela PARTE lesada e a comprov ção de 

culpa. 

7.7.2 	A DETENTORA não será responsabilizada nos casos em que, por falta de identifica ão dos 

cabos, a SOLICITANTE porventura não seja comunicada/avisada quando da ocorr ncia de 

trabalhos de emergência ou mesmo obras para alteração das infraestruturas da DET NTORA 

e isso acabe por prejudicar a SOLICITANTE e/ou a seus assinantes, prepostos, repres ntantes 

e demais que com ela mantenham qualquer tipo de relacionamento. 

Cláusula Oitava - CONDIÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO, SEGURANÇA DOS 

SERVIÇOS E DAS INSTALAÇÕES E QUALIDADE 

8.1 As condições técnicas relativas à ocupação de postes estão detalhadas na Norma Téc ica de 

Compartilhamento de Infraestrutura de Redes de Distribuição — NTC 855901. 

8.2 Para o suprimento de energia para cada fonte de afrenta*, a SOLICITANTE deverá ormular 

pedido de ligação à área comercial da DETENTORA, que providenciará a conexão à rede e étrica e 

emissão da fatura mensal do consumo de energia elétrica. 

8.2.1 Caso a SOLICITANTE, por sua conveniência, necessite desativar equipamentos que stejam 

conectados à rede elétrica, deverá solicitar o desligamento à área comercial da DETE TORA, 

que tomará as providências técnicas e comerciais cabíveis. 

8.2.2 Tratando-se de captadores de energia, estes deverão ser apresentados a uma Uni ade da 

DETENTORA para serem inspecionados, aprovados e devidamente lacrados, indepen ente da 

propriedade dos mesmos, se da própria SOLICITANTE ou das suas contratadas 

8.2.3 A conexão e respectiva retirada dos captadores de energia da rede elétrica da DET TORA 

será efetuada pelos próprios técnicos da SOLICITANTE ou das suas contratadas, uma ez que 

os mesmos são utilizados temporariamente, quando da realização de serviços nas ins [ações 

desta. 

8.3 Para propor modificações na posteação existente e/ou para a instalação de novos p 

SOLICITANTE deverá basear-se no levantamento detalhado da posteação existente e obe 

estabelecido na Norma Técnica de Compartilhamento de Infraestrutura de Redes de Distri 

NTC 855901 , bem como nas demais normas aplicáveis e previstas neste Contrato. 

8.3.1 A SOLICITANTE compromete-se a utilizar somente pessoal habilitado para a execu 

serviços técnicos e administrativos que se fizerem necessários à execução das 

qualquer título na Rede de Distribuição da DETENTORA, bem como manter seus resp 

técnicos devidamente habilitados pelo CREA. 

ates, a 
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Cláusula Nona — ATENDIMENTO A PARÂMETROS DE QUALIDADE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO 

AO MEIO-AMBIENTE 

9.1 As PARTES obrigam-se a atender aos parâmetros de qualidade, segurança e proteção ao meio 

ambiente estabelecidos pelos órgãos competentes, assim como cumprir com as obrigações associadas 

às concessões, permissões ou autorizações outorgadas ou expedidas pelo Poder Concedente. As 

PARTES obrigam-se, ainda, a observar as boas práticas internacionais para prestação dos respectivos 

serviços, que não devem ser comprometidos pelo compartilhamento, conforme disposto no Artigo 5° do 

Regulamento Conjunto para compartilhamento de Infraestrutura entre os setores de energia elétrica, 

telecomunicações e petróleo, da Resolução Conjunta ANEEUANATEUANP 001/99. 

Cláusula Décima - PROIBIÇÃO DE SUBCOMPARTILHAMENTO, LOCAÇÃO OU EMPRÉSTIMO DA 

INFRAESTRUTURA OU DE SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO SEM A 

PRÉVIA ANUÊNCIA DA DETENTORA 

10.1 É vedado à SOLICITANTE o subcompartilhamento, a locação ou o empréstimo, a qualquer título, dos 

pontos de fixação nos postes da DETENTORA, mesmo o que for por elas ocupado, bem como a 

cessão a terceiros, ainda que parcialmente, dos direitos e obrigações deste Contrato, ressalvados os 

casos em que a ocupação seja por empresas de um mesmo grupo econômico (controladoras, 

controladas ou coligadas) e previamente autorizada pela DETENTORA. 

10.2 É vedada à SOLICITANTE a alteração da finalidade do uso das suas infraestruturas que estiverem 

fixadas nos postes da DETENTORA, descrita no item 2.1, sem a expressa prévia anuência desta. 

10.2.1 Havendo alteração das outorgas descritas no item 2.1 ou obtenção de outorgas para prestação 

de outros serviços pela SOLICITANTE junto á ANATEL, tais documentos deverão ser 

apresentados à DETENTORA para a celebração de novo instrumento contratual ou de Termo 

Aditivo para ajuste da finalidade de uso da infraestrutura descritas no item 2.1 mencionado. 

10.2.2 A SOLICITANTE será responsável comprovadamente aos atos que forem praticados pelos 

empregados, prepostos, contratados e/ou terceiros que utilizarem ou manusearem as suas 

infraestruturas que estiverem fixadas nos postes da DETENTORA, bem como pelos seus 

efeitos. 

Cláusula Décima Primeira - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES 

11.1 Fica estabelecida a multa equivalente 100 (cem) vezes o preço unitário mensal vigente, a cada poste 

utilizado pela SOLICITANTE que não tenha sido contemplado em projeto aprovado. 

11.1.1 A multa prevista no item 11.1 será também aplicada no caso de descumprimento dos subitens 3.1, 

3.1.1, 3.2, 3.2.2, 3.5.1 e 3.5.2, a cada equipamento ou poste ocupado que for objeto da Notificação 

expedida pela DETENTORA, aplicável a cada 90 (noventa) dias ou fração até à regularização 

definitiva, contados do final do prazo concedido na Notificação, ou outro formalmente acordado 

entre as PARTES, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Contrato. 
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11.2 Havendo constatação do descumprimento do disposto na Cláusula Décima e respectivos it ns e 

subitens, será aplicada à SOLICITANTE, a multa equivalente a 100% (Cem por cento) do valor to ai do 

compartilhamento mensal a partir da constatação, independente das demais sanções previstas este 

Contrato, aplicável mensalmente até à solução do fato que a originou. 

11.3 Constatando-se atrasos superiores a 15 (quinze) minutos na duração dos desligamentos program dos, 

por culpa da SOLICITANTE ou de suas contratadas, bem como o seu não comparecimento nas bras 

ou serviços, ou ainda o comparecimento com equipes e ou equipamentos insuficientes p ra a 

execução dos serviços, excetuando-se as situações tratadas pelo item 3.3.5, que serão regida pelo 

MIT 162601, será cobrada da SOLICITANTE multa equivalente ao valor do compartilhamento de .000 

pontos de fixação, pelo preço unitário vigente na ocasião da cobrança, sem prejuízo das d mais 

despesas e penalidades previstas no presente Contrato. 

A multa prevista no item 11.3 será também aplicada nos casos de: 

11.3.1 desligamentos que forem efetivados pela SOLICITANTE ou por suas contratadas sem 

autorização da DETENTORA, nos desligamentos adicionais para regularização de o ra da 

SOLICITANTE ou nos desligamentos acidentais por causas exclusivamente imputá eis à 

mesma ou às suas contratadas; 

11.3.2 cancelamentos de desligamentos programados para atendimento de obras da SOLICIT NTE 

em prazo inferior a 72 (setenta e duas) horas da data e horário previstos; 

11.3.3 constatação, pela DETENTORA, da falta de utilização de equipamentos de pr teção 

individual (EPIs), equipamentos de proteção coletiva (EPCs), procedimentos contrán s às 

normas e práticas de segurança, pela SOLICITANTE ou suas contratadas, sem prejuí das 

demais penalidades previstas neste Contrato. 

11.4 Constatando-se fontes de alimentação ou demais equipamentos da SOLICITANTE conectados rede 

de energia, ligados sem o conhecimento da DETENTORA, bem como o uso de captadores de e ergia 

sem o respectivo lacre desta, será procedida a regularização com a cobrança dos consu •s de 

energia não faturados, aplicando-se os procedimentos definidos na legislação vigente para os asos 

de procedimento irregular. 

11.5 Caso uma das PARTES ("Parte Inocente") venha a ser acionada ou notificada a cobrir despe-as ou 

qualquer outra forma de compensação financeira por eventuais danos ou prejuízos sofrid s por 

terceiros em decorrência de ação ou omissão da outra PARTE ("Parte Responsável"), deverá in ormá-

la, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação, confer ndo o 

prazo de até 15 (quinze) dias úteis para as providências visando à regularização ou o ressarci ento. 

Vencido o prazo, a PARTE acionada cobrirá os respectivos valores, pelo que será ressarcid pelo 

desembolso sofrido, acrescido da multa de 50% (Cinquenta por Cento) do valor, sem prejui o das 

demais penalidades previstas neste Contrato. 

11.6 O não cumprimento de qualquer das Cláusulas deste Contrato pela SOLICITANTE implic rá na 

suspensão do direito de utilização de novos pontos de fixação, até sua regularização, m iante 
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notificação da DETENTORA por escrito, sem prejuízo da competente ação judicial que possa ser 

ajuizada e das demais medidas previstas neste Contrato. 

11.7 Independente das demais penalidades previstas neste Contrato, todas as multas e sanções impostas, 

inclusive pelos Poderes Concedentes, às PARTES, quando decorrentes de causa comprovadamente 

atribuível a uma delas, serão integralmente de responsabilidade da outra, desde que a PARTE 

demandada ("Parte Inocente") tenha informado por escrito à outra PARTE ("Parte Responsável") o 

recebimento da respectiva intimação, autuação, notificação e/ou comunicado de qualquer espécie. 

11.8 Em caso de descumprimento contratual ou de cumprimento irregular de qualquer das condições 

constantes no presente Contrato, estará a PARTE faltosa sujeita à aplicação das penalidades 

previstas neste Contrato. 

11.8.1 Fica estipulada a multa de 30% (trinta por cento) do valor da última fatura emitida, na qual 

incidirá a PARTE que inadimpbr quaisquer das condições estipuladas neste Contrato, quando 

não houver previsão de penalidade especifica. 

11.8.2 Nas hipóteses previstas nos itens 11.1, 11.1.1 e 11.2, a PARTE faltosa será notificada para 

regularizar a situação nos prazos estabelecidos neste Contrato, quando aplicáveis. Havendo a 

integral regularização nesses prazos, nenhuma penalidade será devida. Não ocorrendo a 

regularização dentro dos prazos fixados, a penalidade aplicável incidirá desde a data de sua 

ocorrência. 

Cláusula Décima Segunda - FORO E MODO PARA SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DAS DIVERGÊNCIAS 

CONTRATUAIS 

12.1 Este Contrato será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis brasileiras 

e regulamentos conjuntos das Agências Reguladoras e, subsidiariamente, pelos princípios gerais do 

Direito e pela equidade, nessa ordem. 

12.2 Fica eleito de comum acordo entre as PARTES, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para processar e julgar 

qualquer ação ou dirimir questões decorrentes ou relacionadas ao presente Contrato. 

Cláusula Décima Terceira - PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO E DE VIGÊNCIA 

13.1 O presente Contrato terá vigência de 01 (um) ano a partir da data da sua assinatura, podendo ser 

renovado automaticamente por períodos iguais e sucessivos, até o limite máximo de 04 (quatro) 

períodos de igual duração, se nenhuma das PARTES se manifestar em contrário com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias do seu vencimento. 

13.1.1 Assegura-se às PARTES o direito de resilir o presente Contrato a qualquer tempo, sem que 

isso enseje o pagamento de indenização, mediante prévio aviso por escrito com antecedência 

mínima de 90 (noventa) dias da data pretendida para o seu encerramento. 
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13.2 A operacionalização do compartilhamento, bem como a aplicação das sanções relativas a seu 

descumprimento se darão a partir da data de assinatura do presente Contrato. 

13.2.1 A DETENTORA, desde que não tenha dado causa, não será responsabilizada por qu lquer 

prejuízo decorrente do atraso na operacionalização do compartilhamento objeto do pr ente 

Contrato. 

Cláusula Décima Quarta - CONDIÇÕES DE RESCISÃO 

14.1 O presente Contrato poderá ser rescindido, mediante aviso por escrito, por qualquer das PARTES nas 

seguintes hipóteses: 

14.1.1 Descumprimento ou cumprimento irregular por qualquer das PARTES, das cláus las e 

condições objeto do presente Contrato, desde que tenha sido notificada pela outra PA TE e 

não tenha providenciado a regularização nos prazos estabelecidos; 

14.1.1.1 	A PARTE que der causa à rescisão deste Contrato, na forma do item a tenor, 

ficará obrigada a pagar à outra PARTE, independente de qualquer av so ou 

interpelação, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da últim Nota 

Fiscal/Fatura, paga sob a égide deste Contrato. 

14.1.2 Subcompartilhamento, locação ou empréstimo pela SOLICITANTE, a qualquer título, dos •ontos 

de fixação dos postes da DETENTORA, exceto nos casos ressalvados na cláusula 10.1. 

14.1.3 Falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou dissolução de qualquer das PARTE 

14.1.4 Alteração dos Estatutos, Contrato Social ou outro documento de constituição societá ia das 

PARTES, que comprovadamente prejudique sua capacidade de executar as obrigaçõe deste 

Contrato; 

14.1.5 Extinção, por qualquer meio ou motivo, das outorgas de qualquer das PARTES neces árias à 

consecução deste Contrato; 

14.1.6 Atraso no pagamento de qualquer das obrigações incontroversas oriundas do presente lontrato, 

por mais de 90 (noventa) dias contados da data de seu vencimento; 

14.1.7 	Superveniência de caso fortuito ou de força maior impeditivo da continuidade deste Con rato por 

mais de 60 (sessenta) dias consecutivos; 

14.1.8 A qualquer tempo, por determinação da ANEEL e/ou ANATEL; 

14.1.9 Por acordo entre as PARTES; e 

14.1.10 Nos demais casos previstos em Lei. 

14.2 Na hipótese de rescisão do presente Contrato, a SOLICITANTE se obriga a retirar suas inst lações, 

no prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação. 

11 COPEL Distribuição 
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14.2.1 Não havendo a retirada das instalações da SOLICITANTE no prazo definido no item 14.2, a 

DETENTORA poderá tomar as medidas que entender cabíveis em relação aos mesmos. 

14.3 A rescisão do presente Contrato não exime as PARTES do pagamento de qualquer débito dele 

decorrente, que for oriundo de fato ocorrido até a data da rescisão. 

Cláusula Décima Quinta — INDEPENDÊNCIA ENTRE AS PARTES 

15.1 Este Contrato não vincula nenhuma das PARTES com relação à outra quanto aos resultados 

econômicos presentes ou futuros de seus respectivos negócios, não sendo, pois, nenhuma delas 

responsável com relação à outra, por tais resultados, seja durante a vigência deste Contrato ou 

mesmo após o seu término, a qualquer titulo. 

15.2 Nada neste Contrato será interpretado como criação ou constituição de qualquer espécie de vínculo 

societário, associativo, de representação ou agenciamento entre as PARTES. 

15.3 Cada uma das PARTES será responsável, em todos os aspectos, por seus negócios, atividades e 

obrigações de qualquer natureza, inclusive civis, comerciais, trabalhistas, tributárias e previdenciárias, 

não havendo, também, qualquer espécie de vínculo empregaticio entre os empregados da 

SOLICITANTE e a DETENTORA ou empresas com as quais mantêm vínculo societário. 

Cláusula Décima Sexta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 Havendo necessidade, qualquer das PARTES poderá propor alteração das condições de 

compartilhamento, conforme dispõe o Artigo 27 do Regulamento Conjunto para Compartilhamento de 

Infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo, dependendo a sua 

adoção de comum acordo formalizado mediante Termo Aditivo ao presente Contrato firmado por 

ambas as PARTES. 

16.2 O uso dos postes autorizado neste Contrato não implicará, de modo algum, em servidão de uso em 

favor da SOLICITANTE. 

16.3 Qualquer tolerância das PARTES em relação ao descumprimento de qualquer das cláusulas do 

presente Contrato não importará em precedente, novação, alteração ou renúncia ao previsto nas 

mesmas, cujo cumprimento continuará exigivel, em todos os seus termos e a qualquer tempo. 

16.4 As cláusulas e condições obrigam as PARTES, sucessores e cessionários por todos os direitos, 

obrigações e responsabilidades delas constantes. 

16.5 O presente Contrato não importa em copropriedade das PARTES sobre qualquer ativo que for de 

propriedade da outra. 
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16.6 As notificações de uma PARTE à outra ou as recebidas de terceiros e que sejam de mútuo inte esse 

deverão ser feitas por escrito e entregues sob protocolo ou pelo correio no endereço designado elas 

PARTES para tal fim, de modo a poder comprovar-se, devidamente, a data da entrega ou do recebimeri o. 

16.7 No caso de compra, venda, fusão, incorporação, cisão ou qualquer outra forma de sucessão, n todo 

ou em parte de uma das PARTES, o presente Contrato somente poderá ser transferido media te a 

celebração de Termo Aditivo. 

16.8 Na eventualidade da SOLICITANTE vir a firmar acordo para transferência dos seus ativo que 

estiverem instalados nas infraestruturas da DETENTORA para outra empresa em razão do 

encerramento das suas atividades, seja parcial ou total, a DETENTORA deverá ser previamente 

comunicada, a fim de providenciar instrumento contratual a ser celebrado com a nova SOLICIT NTE, 

se for o caso, dentro das condições técnicas, operacionais, comerciais, financeiras e legai que 

estiverem vigentes na ocasião. 

16.9 Este Contrato é reconhecido pelas PARTES como titulo executivo, na forma do artigo 784, II, do 

Código de Processo Civil. 

16.10 Fica estabelecido que o presente Contrato deverá ser adequado por ocasião de legi [ação 

superveniente expedida pelo Poder Público, bem como na ocorrência de fato supervenient que 

justifique a adequação. 

16.11 Na hipótese de qualquer disposição deste Contrato vir a ser declarada nula ou ileg I, de 

conformidade com a legislação em vigor, a cláusula em questão será considerada como não es rita e 

não invalidando, todavia, a eficácia e exequibilidade das demais disposições aqui contid . Na 

ocorrência do evento aqui previsto, a cláusula que for declarada nula ou ilegal será subst tuida, 

através de Termo Aditivo, por outra que conduza as PARTES ao mesmo resultado econôm co ou 

jurídico almejado, de modo a prevalecer a função social do Contrato. 

16.12 As PARTES declaram, garantem e concordam que a celebração, outorga e execução deste C ntrato 

foi devidamente autorizada pelos seus legítimos representantes legais, na forma dos seus resp ctivos 

documentos societários, sendo que o fornecimento de eventual informação inveridica, incompl ta ou 

iniclônea será considerada infração ao principio da boa fé contratual, respondendo a PAR 	que 

assim as prestou civil e criminalmente, restando claro que este Contrato constitui obrigaçã • legal, 

válida e vinculante entre as PARTES. 

16.13 As PARTES declaram, ainda, que reconhecem os preços e condições estipulados neste CON RATO 

como justos e razoáveis, conforme determina a legislação em vigor sobre o compartilham o de 

infraestrutura. 

16.14 Este Contrato não isenta as PARTES do cumprimento das obrigações pendentes, rela vas a 

instrumentos contratuais anteriores, embora seja, a partir de sua assinatura, o único instr mento 

aplicável às PARTES com relação à matéria nele tratada, substituindo todos e quaisquer documentos 

pretéritos sobre a mesma matéria. 
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E, por se acharem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 4 (quatro) vias para um só 

efeito, com 2 (duas) testemunhas instrumentárias abaixo nomeadas e assinadas, para produzir os seus 

jurídicos e legais efeitos. 

Curitiba, 29 de maio de 2020 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO SÃ.: 

Rodrigo Luis Kessler 

CPF 007.041.799-70 

Gerente da Divisão de Procedimentos Comerciais 

Pela FABIO RODRIGO FERREIRA-ME: 

Fábio Rodrigo Ferreira 

CPF 008.492.599-08 
Proprietário 

TESTEMUNHAS: 

Rosana Ayumi Hayashi 

CPF 996.344.149-15 	 CPF 
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INTRODUÇÃO 

Atendendo ao disposto no Art.34 do Regulamento da Resolução Conjunt 
ANEELJANATEL/ANP 001 de 24 de Novembro de 1999, que trata d 
Compartilhamento de Infra-estrutura entre os Setores de Energia Elétric 
Telecomunicações e Petróleo, e ao disposto no Art. 12 e respectivos Incisos 
Parágrafos, da Resolução ANEEL 581 de 29/10/2002, a Copel Distribuição S.A 
doravante denominada DETENTORA, apresenta a seguir o Plano de Ocupaçã 
para suas infra-estruturas, diretamente vinculadas ao objeto das outorga 
expedidas pelo Poder Concedente. 

OBJETIVO 

Disponibilizar informações das infra-estruturas da DETENTORA, identificando 
qualificando a capacidade excedente, bem como as condições a serem observada 
pelas SOLICITANTES para a viabilização do compartilhamento. 

PREMISSAS DE PROCEDIMENTOS, DE CONDIÇÕES TÉCNICAS E DE 
SEGURANÇA 

3.1 É prerrogativa da DETENTORA, conforme os Art. 79  e 8° do Regulamento 
Conjunto ANEEUANATEL/ANP 001 de 24 de novembro de 1999 e Art. 5° da 
Resolução ANEEL 581, de 29.10.2002, definir a classe e tipo da infra-estrutura 
disponível e qualificar sua capacidade excedente, que deverá ser mantida sob 
seu controle e gestão, bem como as condições do compartilhamento. 

3.2 As infra-estruturas da DETENTORA são planejadas para atender 
exclusivamente os serviços de energia elétrica, não tendo sido considerados, à 
época dos projetos, esforços mecânicos adicionais para atender diferentes 
serviços ou sistemas. Qualquer alteração da infra-estrutura de distribuição e/ou 
transmissão de energia elétrica requer, portanto, análise adicional específica 
quanto às implicações. 

3.3 O compartilhamento de infra-estruturas da DETENTORA não poderá afetar a 
segurança, continuidade, a qualidade, a confiabilidade e demais condições 
operativas da prestação do serviço público de energia elétrica. 

3.4 A faixa de ocupação disponibilizada pela DETENTORA destina-se, 
exclusivamente, à fixação de cabos, fios, cordoalhas e fibras ópticas. A 
instalação de equipamentos, acessórios, etc., em outro local da infra-estrutura 
dependerá das condições estabelecidas em normas da DETENTORA e 
ajustadas em contrato. 

3.5 A DETENTORA, na condição de concessionária de serviço público de 
distribuição e/ou transmissão de energia elétrica, deve prestar serviço 
adequado aos seus clientes, priorizando a continuidade, a qualidade, a 
confiabilidade e a segurança do sistema elétrico, nos termos do que dispõe o 
Art. 59  do Regulamento Conjunto, da Resolução 581/2002 e a utilização 
prioritária da infra-estrutura para a implantação e operação dos seus sistemas. 
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3.6 O atendimento aos solicitantes, conjugado com o necessário uso racio 
sistema elétrico e respectiva infra-estrutura, deve englobar procedi 
especializados de estudo, projeto, construção, operação e manutençã 
devem estar em estreita consonância com as normas e manuais té 
estabelecidos pela DETENTORA, pela ABNT — Associação Brasilei 
Normas Técnicas, Normas Regulamentadoras do Ministério do Tra 
relacionadas no Anexo I e com o respectivo contrato a ser firmado en 
partes interessadas. 
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3.7 Para solicitação de compartilhamento da infra-estrutura deverá ser apres ntado 
pedido formal acompanhado da documentação e informações previst s no 
artigo 62  da Resolução da ANEEL rig 581, de 29.10.2002. 

4. CLASSES DE INFRA-ESTRUTURA 

A DETENTORA apresenta a sua infra-estrutura, a capacidade excedente e as 
respectivas condições para efeito de compartilhamento. 

Classe 1 — Servidões Administrativas 

A DETENTORA não dispõe de capacidade excedente para compartilhamen o nas 
servidões administrativas. Além disso, não detém o domínio dessas áreas, e tando 
impedida de disponibilizá-las a terceiros, mesmo que houvesse capa idade 
excedente. 

A utilização da Servidão para outra finalidade qual não a contemplada no D creto 
de Utilidade Pública, autorizatário e motivador da constituição da servidão, incide e 
significa "desvio de finalidade", já que as servidões concedidas à DETENTOR1 têm 
por finalidade a transmissão/distribuição de energia elétrica e sistemas 
relacionados. 

Classe 2 — Dutos, Postes e Torres 

Dutos/Subdutos das Linhas e Redes de Distribuição 

Reservada a capacidade necessária à DETENTORA, o excedente pod rá ser 
disponibikzado ao compartilhamento, mediante a análise da viabilidade t" nica e 
existência de capacidade excedente quando da respectiva solicitação, te do em 
vista que as galerias de dutos e as câmaras subterrâneas foram e são projetadas 
para atender à expansão de longo prazo do sistema elétrico, observados os 
critérios de projeto, procedimentos operativos e requisitos de segurança. 

Torres das Linhas e Redes de Distribuição 

A Copel Distribuição não possui torres para distribuição de energia elé 
sua área de concessão. 

ica, na 
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c) Postes da Rede de Distribuição 

Na infra-estrutura de postes da DETENTORA serão permitidos, p ra 
compartilhamento, até 04 (Quatro) pontos de fixação em cada poste, do mes o 
lado da rede secundária, de distribuição de energia elétrica, existente 
prevista, dispostos na faixa de 0,50 m, situada entre as cotas 5,20 m a 5,70 m 
em relação ao solo. A ocupação deverá ser realizada em estrita conformida te 
com os critérios estabelecidos nas Normas Técnicas de Compartilhamento a 
DETENTORA e demais normas relacionadas no Anexo I. Para os post s 
implantados nas áreas rurais, em razão das distâncias entre esses postes ser 
maiores que nas áreas urbanas, além da especialidade das dem s 
características técnicas, o número de pontos de fixação será definido pe a 
DETENTORA, de acordo com as situações existentes. 

A disponibilização de pontos de fixação nos postes para compartilhamento es á 
condicionada à existência de capacidade excedente no trajeto de interesse •a 
SOLICITANTE, à época da análise do projeto técnico de ocupação. 

Havendo prejuízo da capacidade excedente em razão de uso indevido e o 
desordenado do espaço compartilhável do poste, por qualquer ocupante, 
liberação para novo compartilhamento estará condicionada à regularização d 
ocupação existente. 

Classe 3— Cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativadas 

A infra-estrutura de cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativadas, d 
propriedade da DETENTORA, foi projetada para atendimento às suas própria 
necessidades. 

As solicitações para compartilhamento serão objeto de análise técnica específica, 
dependerão da existência de capacidade excedente, desde que não venham e 
detrimento às necessidades da DETENTORA. 

VIGÊNCIA DO PLANO DE OCUPAÇÃO 

Este Plano de Ocupação entrará em vigor a partir da sua homologação pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, podendo ser revisado a qualquer 
tempo, sempre que houver fato relevante que justifique a sua atualização ou a 
pedido da ANEEL. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Preliminarmente a qualquer a manifestação formal e expressa da 
DETENTORA, sobre a disponibilidade ou não de infra-estrutura para fins de 
compartilhamento, a SOLICITANTE deverá, em atendimento ao estabelecido 
no Art. 11 do Regulamento da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEUANP 
001/99, no Art. 6° da Resolução ANEEL 581/2002 e ao mencionado no item 3.7 
deste Plano, encaminhar correspondência contendo, necessariamente, os 
seguintes dados: 

Nome/Razão Social, n° CNPJ e endereço da SOLICITANTE; 

Localidades/Endereços/trajetos de interesse para compartilhamento; 
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Qual a aplicação/tipo de serviço a ser prestado pela SOLICITANTE; 

especificações técnicas dos cabos, acessórios, ferragens e equipament s 
que pretende utilizar 

Classe, tipo e quantidade de infra-estrutura, de acordo com as unidades 
estabelecidas no Art. 39  e respectivos Incisos, da Resolução ANEEL 
581/2002 (previsão), que pretende ocupar; 

Eventual necessidade de instalação de equipamentos nas infra-estrut ras 
(finalidade, especificação e quantidade). 

A SOLICITANTE deverá, também, anexar à correspondência: 

Cópia do ato de outorga expedido pela ANATEL (autorização/permis ão/ 
concessão/etc.), para a SOLICITANTE, referente aos serviços a s rem 
prestados; 

cópia do anteprojeto técnico de ocupação da infra-estrutura que pret nde 
compartilhar, contendo previsão dos esforços mecânicos que s rão 
aplicados e a identificação das localidades e 

A relação das empreiteiras contratadas pela SOLICITANTE constante no 
Anexo V deste Contrato, deverá conter, no mínimo, as segui tes 
informações: 

Nome da Empresa Contratada pela SOLICITANTE; 

Área de atuação da empreiteira 

Nomes dos responsáveis técnicos das empresas 

Números dos telefones para contatos em casos de emergências. 

As prestadoras de serviço de telefonia fixa e as TVs a cabo, dev rão 
fornecer à DETENTORA o cronograma de ocupação de postes por 
localidade de concessão 

6.2 A cada pedido formal de compartilhamento, será efetuado estudo para se 
verificar a viabilidade técnica para o atendimento, conforme capacid de 
excedente nas infra-estruturas de interesse da SOLICITANTE, sempre de 
acordo com a Norma Técnica da DETENTORA. 

6.3 A DETENTORA responderá aos pedidos formais de compartilhamento no 
prazo estabelecido no parágrafo 19  do art. 11 do regulamento da resolu ão 
conjunta ANEELJANATEUANP 001/99, respeitado o contido no Parágrafo 2 do 
Art. 69  da Resolução ANEEL 581/02. 

6.4 A menção de classe ou tipo de infra-estrutura e respectivas condições 
	a 

compartilhamento, neste Plano de Ocupação, não implica em garantia da 
efetivação do compartilhamento, uma vez que as infra-estruturas nos locais ou 
trajetos de interesse da SOLICITANTE poderão, no tempo em que o pe ido 
vier a ser protocolado junto à DETENTORA, estarem comprometidas 
outros ocupantes ou com as suas necessidades próprias. 

6.5 É de responsabilidade da SOLICITANTE o cumprimento de todos os requis os 
técnicos envolvendo as suas instalações, tais como: projeto, construçio, 
qualidade dos serviços e dos materiais empregados, a observância nos 
procedimentos técnicos e operacionais, bem como a inspeção e a manuten ão 
periódica das suas instalações. 

COPEL Distribuição 
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6.6 Independente de outras implicações, a qualquer momento a DETENTO A 
poderá interferir junto à SOLICITANTE e ou suas contratadas, quando 
serviços estiverem sendo executados de forma indevida, bem como exigir, p 
motivos técnicos ou de segurança, a retirada de materiais que forem instalad 
pela SOLICITANTE, visando preservar a integridade do seu sistema e d 
demais usuários. 

6.7 Somente serão autorizadas pela DETENTORA, as ocupações de suas infr 
estruturas, para as SOLICITANTES, cujos contratos de compartilhamen 
estejam regularmente vigentes e ou cujas ocupações de infra-estrutu 
porventura existentes não contenham qualquer irregularidade, desde que tenh 
sido comunicada formalmente pela DETENTORA e esteja ainda pendente d 
regularização após o vencimento do prazo concedido. 

6.8 As situações não previstas nesse Plano de Ocupação serão analisadas pel 
DETENTORA. 
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ANEXO I 

Relação das Normas Técnicas Aplicáveis ao Compartilhamento de Infra-estrutura 

Código/referência Título 

MIT 162602 Compartilhamento de Postes com Terceiros 

MIT 163104 Aterramento em redes de Distribuição 

MIT 162201 Níveis de Tensão de Fornecimento 

MIT 163101 Orientação à Fiscalização de Obras 

NTC 810100 à 819999 Materiais de Distribuição Padrão 

NTC 856000/344 Montagem de Redes de Distribuição Aérea 

NTC 855210/235 e 841200 Montagem de Redes de Distribuição secundária Isolada 

NTC 855000 à 855190 e 841100 Montagem de Redes de Distribuição Compacta 

NTC 848500/686 Montagem de Redes de Iluminação Pública 

NTC 831001 Projeto de Redes de Distribuição Rural 

NTC 841001 Projeto de Redes de Distribuição Urbana 

NTC 841050 Projeto de Iluminação Pública 

NTC 841100 Projeto de Redes de Distribuição Compacta 

NTC 841200 Projeto de Redes de Distribuição Secundária Isolada 

NTC 850001 Dimensionamento de estruturas de Redes 

NTC 841005 Desenho de Redes de Distribuição Urbana 

NTC 831005 Desenho de redes de Distribuição Rural 

NTC 9-03100 Fornecimento em Tensão Primária de Distribuição 

NTC 9-01100 Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição 

NTC 850005 Tabelas 	para 	Montagem 	e 	Projeto 	de 	Redes 
Distribuição 

de 
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ANEXO II 

OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTADTURA OS UNHASDE tqAiasMtssAo ee 230KV  

CONCESSI ON ADIA C 	N r .. 

PI 	Linhas de l'r ir rs ,  Cabes ,atices 

III 

Trecho ii,ceiblIzade 

Tensa(' 
(kV] 

(3) 
Ca 	de 	Calma 

e 	a d 	' ha de 
Tr 	1 

(4) 
disponibi 

' de Obras Ó 
zadas mu p 

Ocas 
dicIcante 

c) Defina() 
existente previsto 

De Pata 

participante 
I 

Obra. 	&tas AN Data 
participante 

2 
participante 

n 

de 
entrada em 
oPe O 

GIOficfilacla da 
Inoteacão 

Data (inicia) pata (tim 

IMPOR ANTE 
(I) N• de circuitos ou • deli nas de T ansmissão por trech disponibil rodo. 
(2) Linhas de Transmissão existentes e previstas que utilizem ou utilizar-o cabos OPGW. 
(9) Capacidade máxima de Ilb as ópticas por estrutura de 1.1 ha de Transmissão. segundo a tecnologia OPG 	ser 	reg 	. 

Quantidade de fitar s ópticas por Participante. 
Data de entrada em operação dos cabos opticos exIstent s. 
Para cabos previstos, as datas de Imoto e fim relacionad s ao Grano rama de Instalação da obra. 

COMENTÁRIOS: 
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Anexo II 

ATO DE OUTORGA DA ANATEL À SOLICITANTE 

PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 
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15/01/2020 	 SEI/ANATEL - 5116899 -Ato 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

ATO N° 160, DE 13 DE JANEIRO DE 2020 

O GERENTE DE OUTORGA E LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 183, do Regim to 

Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n° 612,  de 29 de abril de 2013 e 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n.° 1.919, de 20 de setembro de 2019, que dei ga 

competência à Gerência de Outorga e Licenciamento de Estações para outorgar autorização ara 

exploração de serviços de telecomunicações e de autorização de uso de radiofrequências, ao 

decorrentes de procedimentos licitatórios, bem como decidir pela adaptação, prorrogação e extin áo, 

exceto por caducidade, e 

CONSIDERANDO o disposto no Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, apro tdo 

pela Resolução n° 71  de 25 de novembro de 1998 e no Regulamento do Serviço de Comunic çao 

Multimídia, aprovado pela Resolução n° 614,  de 28 de maio de 2013.  

CONSIDERANDO que, conforme dispõe o § 1° do art. 10 do Regulamento do Serviç de 
Comunicação Multimídia, não haverá limite ao número de autorizações para exploração do Serviçu de 

Comunicação Multimídia, o que caracteriza hipótese de inexigibilidade de licitação, por configur se 

desnecessária; 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo n° 53500.000343/2020-51, 

RESOLVE: 

Art. 1° Expedir autorização à FABIO RODRIGO FERREIRA, CNPJ/MF n° 07.605.417/000 -27, 

para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráte de 

exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço to o o 

território nacional. 

Parágrafo único. O uso de radiofrequência, quando necessário, tendo ou não carát de 

exclusividade, dependerá de prévia outorga da Agência, mediante autorização, nos termo da 

regulamentação e da respectiva consignação, que se dará mediante ato da Superintendência de Ou ga 

e Recursos à Prestação desta Agência. 

Art. 2° Estabelecer que o preço devido pelo direito de exploração do serviço de que tr ta o 

art. 12  deste Ato é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de acordo com a Resolução n° 702, e 0 de 

novembro de 2018, da Anatel. 

Art. 39  Estabelecer que os equipamentos que compõem as estações de telecomunic ões 

do serviço devem ter certificação expedida ou aceita pela Anatel, segundo as normas vigentes. 

Art. 42  Estabelecer que o prazo para o inicio da operação comercial do serviço, qu ndo 

este depender de sistema radioelétrico próprio, não poderá ser superior a dezoito meses, conta .o a 

partir da data de publicação do extrato do ato de autorização de uso de radiofrequência no Diário s  cial 

da União. 

Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado uma única vez, p• r no 

máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel. 

Art. 52  Este Ato entra em vigor na data de publicação de seu extrato no Diário Ofici I da 

União. 

https://sei.anatel.gov.bOseWmodulos/PesquIsa/md_Pesq_documento_consulta_extemaphp?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJorLYJw_91N  •6 	1/2 
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15/01/2020 	 SEI/ANATEL - 5116899- Ato 

Documento assinado eletronicamente por Cristian Charles Marlow, Gerente de Outorga e 

Licenciamento de Estações, Substituto(a), em 14/01/2020, às 09:16, conforme horário oficial de 

Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria n2  912/2017 da Anatel. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida em latp://www.anatel.gov.br/autenticidade  

informando o código verificador 5116899 e o código CRC AF4C1F46. 

Referência: Processo ne 53500000343/2020-51 	 SEI ng 5116899 

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.PhOeEP-wrikiskrd8hS1k5Z3rN4EVg9uL4LYJw_91Nc06  2/2 
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CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DA SOLICITANTE PARA 

CELEBRAR CONTRATOS 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
07.605.417/0001-27 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
05/09/2005 

NOME EMPRESARIAL 
FABIO RODRIGO FERREIRA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SPEEDNET TELECOM 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimidia - SCNI 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R ROSENDO COSTA CRISTO 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
BARRACAO 

CEP 
85.155-000 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 
INACIO MARTINS 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FABIORODFUGOFERREIRA@OUTLOOK.COM  

TELEFONE 
(42) 9854-9703 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
..... 

SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
05/09/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇ AO ESPECIAL 
****.... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 03/1212019 às 18:04:57 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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licença.  O (A) Municipio dc Inácio Niarrins,con 
com lei municipal 420/2007 de 19/12/2007 para 

ALVARÁ 038/201912020 
'imolo o° 1522020 de 27 de Abril de 2020 concede cl 
atização a: 

- 263 

Município de Inácio Martins - 2020 

Nome 
FABIO RODRIGO FERREIRA 

CNPJ/CPE: 
07.605.417/0001-27 

Localizaç 
'ROSENDO COSTA CRISTO. SN  - BARRACA° - CENTRO CEP: 85155000Martins - PR 

Atividades mgr 	411 - Provedores de acessos redes de comunicações.  

Horário de funcionamento 

47-- 

   

mitido em 
v7/04/2020 

  

   

   

bservações 

  

   

   

   

GILMAR. K 
Diretor do Depic 

EDE: TRIO RENATO MOR 
to Municipal 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização a Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

nuti1tat.. 
remas iri 

........-R 
ll 	RO 	NT 	 N 
41105886789 

DAF 	 Ssieea 	das 

VO( 
NOME DO 	SAN 

MCIONLIDAØE 

BRASILEIRA 
ESTADO CL 

SOLTEIRO(A) 
SEXO 

Masculino I 
LHO DE ipal) 	 mie) 

I 
NASCIDO 
11/ 3011981 1 

TO DE IOENTPICA.D (admero) 	OnSio 

$SP 	 PR I 308.492599-05 
EMNICIPADOPORQDInS de eeaodpoçao -acendite no raso de menor) 

XXX 
000lICiLIAOO NA 	HAO 	R NUMERO  

PRAIA 364 S/N SIN 
COMPLEMENTO I AIRRObIS 	FT 

RIO PEQUENO 

..

CASA 

CEP 

85155-000 2t 1 
 

PR Inácio Martins 

declara1  sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outra regIstro de empresários req ar: 

À JUNTA COMERCIAL DC ESTADO DO PARÂNA AJUNTA COMERCIAL DO XXX 

E DESCRIÇÃO DO 
002 - ALTERAÇÃO 

ATO DESCRIÇÃOCÓDIGO CÓDIGO E 
XXX 

DESCRIÇÃO 
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

DESCRIÇÃO  
XXX 

E EMPAESMILAL 

FAStO RODRIGO FERREIRA 

ENou tMENTÕ 

ME (Microenptesa) 
LOOkEbOURO  

COMPLEMENTO 

BARRACÃO I 

BA!RRÓIOISTRÍYO 

RIO PEQUENO IW  
85155-000 

0 

fabIorodrigofarrelraoutIook.com  
MUNIOMIO 	 ur 	 PAl 

I BRASIL 
vsom DO CAPITAL- os 
5.00000 

vp.e.OR co 

I 	

CAP 

Ginco ml reais
poresesnnol 

DÓ ICO DE ATEJAÕEECONOMICA 

ALMade 	
lONAS 

XXX 

Decaição do ORES  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO Às REDES E COMUNICAÇÃO- 

0 TA DEINICIOOSAT1VInãWS NUME*ODECRIÇAONO NPJ TRMSRERENCIADESEDEOUDaFIILALÕE 

-RA . 

..“..R. 	AP 
PASAUSOEXCLU .5 WO OMR/STA C C 	RO 

AUTENTICAÇ ' o RR 	t. 

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

11 N 11 11 1111 , 	, 11111 1111113111 
PR2190002342759 

..,,~et - +M' 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

immiumememe1 

Estaccu tonto Co gorado no porta! BRPPHS 

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2019 10:09 SOB N° 20190696435. 
PROTOCOLO: 190696435 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11900532630. 	PIRE: 	41105806789. 
FÁBIO RODRIGO FERREIRA 

F 	ná 

UNGACCM~CM1 
DOPARA:NA LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

P:7,"°PTIPTfl-flPflát 
CURITIBA, 06/02/2019 

www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respecti 
Informando seus respectivos códigos de verificayao 

os portais. 

  

   



__4aVerdade 

MoVdmarSampaio- 
. 

TabOlo 

ateN‘ 

4‘9:-, 
cr 1144'14 (710 r 018G 

Infh2.SzCwA.oI396, Controle: MStx3.yoGRN 

Consulte em http:filunarpen.com.br sv,„ 

FERREIRA Dou fé Inácio Martins 28 de Janeiro de 2019 - à7- 53> 
Cr* ," Reconheço por Verdadeira a assinatura de FABIO RODRIGO f 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2019 10:09 SOB N' 20190696435. 
PROTOCOLO: 190696435 DE 30/01/2019. CóDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11900532630. MIRE: 4110506E789. 
FÁBIO RODRIGO FERREIRA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 06/02/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

_ 

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANÁ 

ais. A validade deste documento, se Impresso, fica sujeito à comprovaçào de sua autenticidade nos respectivos p 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



Litx.. item 
4093-8 	SÉ 

smo 	 
755488476 

"i— 
t.!   

1) -.4 	 P1 

ik 	4% °N.4 	1fi  

	

. 	. 

ERONDINA PARECIDA 

MOREIRA FERREIRA 
PERMISSÃO 

MagN 

ACC 	CAT. HAB. 

	VALIDADE     1° HABIUTAÇÃO 

- 	2 Isl) 	
it 
 19/04/2001 

,ERVAÇÕES 

10C—AL 	 
INACIO 



1. KAMIDE & CIA LTDA 
Rua Rui Barbosa, 567— Andar 4 Centro 

Suifio Antonio da Platina.— Paraná —86.430-000 
CNPJ . 06.056.203/0001407 

0800 643 5025 	- 	(44) 3838 0013 

L. KA Ittp 	L A 
Nomd': Luiz, L .7 Cargo: 	A*ntnistrador 
CPF: 0 .666.119-00 

PR 	Ricardo Vilmae Sampaio ont,e, 

Ru 	
p-142j 467.1913- 

pAHR9 .rraXwA.Iv396, Controle: "lel . poetar) 

Consulte em http://funarpen.com.br  

Reconheço por Semelhança a assinatura de FABIO RODRIGO 
FERREIRA Dou fé Inácio Martins. 15 de janeiro de 2020 

1E22:21h d• verdade 
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VISÃONET 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 
Departamento de Procedimentos Comerciais 
Setor de Controle de Compartilhamento de Estrutura 
Rua José IzidoroBiazetto, 158 - Bloco C - Sala 13 
Mossunguê Curitiba - PR 
Cep 81.200-240 

COPE. DISTRIBUIÇÃO S.A 
RECEBIDO EM: 

14 FEV. 2020 

ASSUNTO: Compartilhamento - Solicitação de Transferência de Pontos ffiação 

A L. KAMIDE & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n°  
06.059.209/0001-07, com sede à Rua Rui Barbosa, 567, centro, município de Santo Antonio da Platina - 
PR, por seu sócio proprietário Senhor Luiz Kamide e a FABIO RODRIGO FERREIRA inscrita no CNPJ n° 
07.605417/0001-27, com sede à Rua Rosendo Costa Cristo, SN - Barracão, município de Inácio Martins-
PR, representada pelo Senhor Fabio Rodrigo Ferreira, vem conjuntamente, por meio deste requerimento 
Informar e Requerer o que segue: 

Informar que a L. KAMIDE & CIA LTDA está transferindo sua rede de fibra óptica instalada nos municípios 
de Inácio Martins-PR, composta de cabos, fibras, cordoalhas e suportes necessários para operar os 
serviços de comunicação multimidia, que trata do objeto do Contrato de Compartilhamento de Pontos de 
Fixação em Postes à FABIO RODRIGO FERREIRA 

Contudo, considerando a vedação constante na Cláusula Décima do contrato firmado entre a L. KAMIDE & 
CIA LTDA e esta Concessionária, em especial a constante no item 10.1, que veda o sub compartilhamento 
da rede sem a devida autorização, REQUEREM nos termo do item 10.2 da referida Cláusula a anuência 
desta Concessionária para realizar a transferência. 

Requerem a transferência da cobrança dos pontos de fixação para a Empresa FABIO RODRIGO 
FERREIRA, ficando esta responsável pelo pagamento de todas as despesas e o cumprimento de todas as 
obrigações constantes em Contrato, a partir de 20/02/2010. 

Declaram ainda, estarem cientes de que a cobrança dos pontos de fixação, objeto deste requerimento 
continuará sob a responsabilidade da L. KAMIDE & CIA LTDA, sendo a ela faturadas e encaminhadas 
mensalmente, até a assinatura dos documentos de transferência (Contrato e ou Termo Aditivo) 

em, assim justos e acordados quanto aos termos do presente Requerimento, assinam o 
firmas reconhecidas por tabelião. 

Curitiba, 13 de Janeiro de 2020. 

FiABCLIOARODRIG0)6IFE:RRf  EdIRALItit-'''  
Nome: Fabio Rodrigo Ferreira 
Cargo: Soc. Administrador 
CP F: 008.492.599-08 

lda3 36,3 

v5XPk.DoPt0.IV9 5 7 • knild.nC98R 
ConsuEte ci seic em http,/~ riminaen com te 

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: Esi 
=E3 do que dou fé. Em tsfl da verdade. 



Anexo IV 

68 

RELAÇÃO DE PESSOAS E RESPECTIVOS ENDEREÇOS, E MEIOS PARA CONTATO 

INFORMADOS PELA SOLICITANTE, PARA CONTATOS EM QUALQUER MOMENTO EM 

EVENTUAIS NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS REFERENTES ÀS SUAS 

INFRAESTRUTURAS E PARA RECEBIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS APROVADOS OU 

NÃO, AVISOS, NOTIFICAÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS EM GERAL 
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FABIO RODRIGO FERREIRA-ME 

Telefone Email Nome Escopo do contato 

99870-9026 speednetinm@gmail.com  Fabio Rodrigo 
Ferreira 

Área Técnica 

99961-8426 mazucoivp@gmail.com  Fabio Mazuco de 
Abreu 

Administração 

(43) 99938-3532 elianemazuco@gmail.com  Eliane Querino Freire Financeiro 



Anexo V 

RELAÇÃO DE LOCALIDADES, PROJETOS E QUANTIDADES DE PONTOS DE FIXAÇÃO 

COMPARTILHADOS EM POSTES 



OPON  aolo 	 ME 

de 

180 

ro 
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ANEXO V 

' Pontos Kansfendos da L Kamide 



1. KAMIDE & CIA LTDA 
Rua Rtd Barbosa, 567 —Andar 4 Centro 

ntnnio da Platina - Parn na  —  86.430-000 
CNPJ. 06.056.20970001-07 

0300 643 5025 	- 	(44) 3E33 0013 

2 	>,,TAB,  ELIONATO. :,r't-7 CEP 37 390 C99 :77,999T d9P 
Av 7runcisco Scorpaii. '79 SW7 07 

(4,9 9977,9911 " 99974 9259 
9'79e9991799,9999,  -rr 
non.v.o 9C7t09,1; .1.17 

perif 9.waXwA.Iv396, Controle: Nn14x3.ponao 

Consulte em htlp:iffunarPen.com.br 

Reconheço por Semelhança a assinatura do FABIO RODRIGO 

FERREIRA Dou fé Macio/  Martins, 15 de janeiro de 2020 - 

a 18:22:21h 	 I 1 ti 	Me Verdade 

)300 64.3 

v5XPR.D0PLO.IV95 - kaitcl.nC98R 
C99792 95.9 arn hur97/wyn9Ametp99.com7m 

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: Ei 

I= da que dou fe. km t 	da verdada. 

©VIS/7\0NET 

A 
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 
Departamento de Procedimentos Comerciais 
Setor de Controle de Compartilhamento de Estrutura 
Rua José IzidoroBiazetto. 158 - Bloco C - Sala 13 
Mossunguê Curitiba - PR 
Cep 81.200-240 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 

RECEBIDO EM: 

14 FEV. 2020 

ASSUNTO: Compartilhamento — Solicitação de Transferência de Pontos afficação  

A L. KAMIDE & CIA LTDA pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 
06.069.209/0001-07, com sede à Rua Rui Barbosa, 667, centro, município de Santo Antonio da Platina - 
PR, por seu sócio proprietário Senhor Luiz Kamide e a FABIO RODRIGO FERREIRA inscrita no CNPJ n° 
07.605417/0001-27, com sede à Rua Rosendo Costa Cristo, SN - Barracão, município de Inácio Martins-
PR, representada pelo Senhor Fabio Rodrigo Ferreira, vem conjuntamente, por meio deste requerimento 
Informar e Requerer o que segue: 

Informar que a L. KAMIDE & CIA LTDA está transferindo sua rede de fibra óptica instalada nos municípios 
de Inácio Martins-PR, composta de cabos, fibras, cordoalhas e suportes necessários para operar os 
serviços de comunicação multimídia, que trata do objeto do Contrato de Compartilhamento de Pontos de 
Fixação em Postes à FABIO RODRIGO FERREIRA. 

Contudo, considerando a vedação constante na Cláusula Décima do contrato firmado entre a L. KAMIDE & 
CIA LTDA e esta Concessionária, em especial a constante no item 10.1, que veda o sub compartilhamento 
da rede sem a devida autorização, REQUEREM nos termo do item 10.2 da referida Cláusula a anuência 
desta Concessionária para realizar a transferência. 

Requerem a transferência da cobrança dos pontos de fixação para a Empresa FABIO RODRIGO 
FERREIRA ficando esta responsável pelo pagamento de todas as despesas e o cumprimento de todas as 
obrigações constantes em Contrato, a partir de 20/02/2010. 

Declaram ainda, estarem cientes de que a cobrança dos pontos de fixação, objeto deste requerimento 
continuará sob a responsabilidade da L. KAMIDE & CIA LTDA, sendo a ela faturadas e encaminhadas 
mensalmente, até a assinatura dos documentos de transferência (Contrato e ou Termo Aditivo) 

E poflstaçik assim justos e acordados quanto aos termos do presente Requerimento, assinam o 
presnteYcoê rmas recontidas por tabelião. 

I 
I 	 )014 GoiciERt  

FABIO RODRIGO FE IRA -titt  
Nome: Fabio Rodrigo Ferreira 
Cargo: Soc. Administrador 
CPF: 008.492.599-08 

L. KA ID 	 A 
Nome L 	e, 
Cargo 	c. Administrador 
CPF: 	666.119-00 

Curitiba, 13 de Janeiro de 2020. 



RE: Exclusão de pontos para faturamento 	73  
(Transferência da L KAMIDE E CIA LTDA para a 
FABIO RODRIGO FERREIRA - ME (Speednet 
Telecom) 
Sex, 07 de ago de 2020 11.11 

Bom dia, 
Fernanco, 

O contrato do Fabio está para assinatura do 
gerente, ainda não foi enviado para ele, 
no momento estou sem previsão de envio. 
Aqui continuamos em home, o meu colega o 
Cesar está indo uma vez por semana na 
Copel para verificar o que chegou dos 
Correios para dar andamento nos documentos. 

Assim que o gerente assine as vias, a gente 
devolve uma para o Fábio, mas se ele quiser 
apresentar projetos novos, para nós está tu o ok. 

Att, 

Rosana A. Havashi 
Setor de Controle de Compartilhamento de Estrutura  
STCCPE 
Rua José lzidoro Biazetto, 158, Bloco C, Sala 13- CEP fl2O0- 
240 - Curitiba-PR 
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PREGÃO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N.° 01/2020 

Certifico para os devidos fins que não houve manifestações 
de nenhuma outra licitante nos presentes autos até o 
presente momento. 

Inácio Martins, 12 de agosto de 2020. 

foà-t'ec<tr„Iie: 
TATIANE STTO 

Assistente Administrativa 



I A SANDRA AP 
Membro 

ANIEL 

PROCESSO LICITATORIO N° 001/2020 
PREGÃO PRESENCIAL — MENOR PREÇO GLOBAL N° 001/2020 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 'MOVEIS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, EM CONJUNTO COM A 
EQUIPE DE PREGÃO CEDIDA PELO DECRETO N.° 146/2020, DO PODER 
EXECUTIVO, considerando o processo licitatório 01/2020, e a apresentação de 
recurso pela empresa TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, bem como 
de contrarrazões pela empresa FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA, 
determina sejam encaminhados os presentes autos para emissão de Parecer 
Jurídico acerca do recurso interposto. 

Inácio Martins, 12 de agosto de 2020. 

GILNEL GO...E DE OLIVEIRA 
Presidente da 

411 “tec---  
TAT IANE OT 
Membro 

:75 



PREGÃO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N.° 001/2020 

Certifico o encaminhamento dos autos para parecer jurídico 

Inácio Martins, 12 de agosto de 2020. 

TATIANE O 
Assistente Administrativa 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

À Comissão de Licitação e Avaliação de Bens Móveis e Imóveis da Câmara 
Municipal de Inácio Martins 

Ao Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins 

Comissão Permanente de Licitação e Avaliação de Bens 
Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Inácio Martins-
PR. Contratação de empresa para "Prestação de serviços 
de engenharia de telecomunicações provendo serviço de 
instalação de fibra ótica e fornecimento de conexão (link) 
de Internet dedicado com 100% de banda larga, com IP 
dedicado e disponibilização dos equipamentos que se 
fizerem necessários em regime de comodato". Pregão 
presencial - Menor Preço Global. Recurso. Pelo 
indeferimento. 

Trata-se de processo licitatário na Modalidade Pregão Presencial 

visando a contratação de empresa para "Prestação de serviços de engenharia 

de telecomunicações provendo serviço de instalação de fibra ótica e 

fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado com 100% de banda 

larga, com IP dedicado e disponibilização dos equipamentos que se fizerem 

necessários em regime de comodato". 

Realizado o Pregão, declarada vencedora a empresa FABI 

MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA, obedecendo ao prazo legal a empres 

TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA expôs motivadamente a intenção d 

recorrer quanto a habilitação da empresa vencedora, conforme ata de abertur 

dos envelopes de licitação - pregão presencial 001/2020. 

Segundo determina a Lei no 10.520/2002, no prazo previsto n 

artigo 40, XVIII da Lei 10520/2000, a empresa recorrente deve apresentar a 

razões de recurso, e, na sequência, aberto o prazo para contrarrazões ao 

demais licitantes. 

Analisando-se os autos, verifica-se que, na data de 05/08/2020, 

empresa TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA encaminhou ema!! para 

Câmara Municipal de Inácio Martins, alegando que a empresa vencedora d 

certamente não teria apresentado a documentação comprobatária acerca d 

legalidade da operação na cidade de Inácio Martins, mediante apresentação d 
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contrato firmado com a COPEL (empresa responsável pelo aluguel dos postes) 

nos seguintes termos: 

De: Brinda 'Moro de Uma Brenda < fteStfltesm LauoiS> 
Enviado: quarta-feira, 5 de agosto de 2020 13:38 
Para: Camara1MM Martins PR <camaramiíraoutlootconi> 
AssunW: Re: votação 

Boa tardei 

Venho por meio desta solicitar impugnação da licitação retende neste email. Solicito que a empresa ganhadora apresente a documentação sobre legaltd4de de 
operação na cidade de Macio Martins, perante contrato firmado com a COPEL que é a empresa responsavel pelos postes e aluguel dos mesmos para as 4perodoras 

de internei, sob aluguel mensal por cada poste da rede. 

Att Fremam Sores 
TriWas Telecomunicações Ltdo 
CNP): 32.270163/0002-61 
Ruo Visconde de Guarapuava, 420, Centro 

Moio Martins - PR. 

O email foi encaminhado às demais licitantes abrindo prazo para 

contra rrazões. 

Apenas a empresa FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA as 

apresentou, as quais encontram-se anexas ao procedimento administrativo, 

tendo havido o protocolo físico de documentos e o encaminhamento de anexos 

por meio de email, conforme certidão aposta nos autos. 

É o relatório. 

DO PARECER 

Antes de analisar as razões recursais e contrarrazõe 

apresentadas, a Comissão de Licitação e a i. Pregoeira requereram o envio do 

autos a essa procuradoria para emissão de parecer. 

PRELIMINARMENTE — DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE LEGAL 

Inicialmente, antes de adentrar no mérito das razões recursai 

apresentadas pela empresa TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, deve-s 

destacar que, não obstante o recurso tenha sido apresentado no prazo legal, 

mesmo não contemplou condição essencial para prosseguir regularmente. 



Não se pode negar que, embora as razões pudessem realmente 

ser apresentadas via e-mail, o deveriam ser mediante apresentação de petição 

devidamente assinada pelo recorrente,  ocorre que, no presente caso, o recurso 

é apócrifo. 

A assinatura das razões recursais é ato indispensável, pois 

somente ela é capaz de indicar que foram apresentadas por pessoa detentora 

de legitimidade para tanto. 

Observe-se que o email é enviado por pessoa identificada como 

"Brenda": "De: Brenda izidoro de Lima Brenda Crifibrasitelecomunicacoes@gmailicom>",  

mas ao final indica-se o nome de "Francisco Soter" como subscritor do mesmo. 

Por óbvio que, ausente a assinatura, restam dúvidas acerca de 

quem realmente teria apresentado o recurso. 

Ocorre que, a assinatura do representante legal da recorrente é 

formalidade essencial da existência do recurso, não se admitindo o suprimento 

de sua falta após o vencimento do prazo. 

Nessesentido o precedente do Supremo Tribunal Federal: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM ASSINATURA DO ADVOGADO: 

RECURSO INEXISTENTE: PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de 

recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da 

Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: " Apelação Cível. Servidor público federal cedido ao 

Município de Porto Alegre. Médico. Gratificação instituída pela Lei n° 

6.309/88 com redação dada pela Lei n°  8.210/98. Vantagem destinada apenas 

7 9 



aos servidores municipais, sob pena de quebra do pacto federativo. 

Precedentes. Negaram provimento ao apelo. Unânime" (f 1. 27, doc. 2). 2. A 

Agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5°, 7
0, inc. 

XXX, e 39, 5 1°, incs. I, II e III, da Constituição da República. 3. O recurso 

extraordinário foi inadmitido ao fundamento de não ter sido a petição 

recursal assinada pelos procuradores da parte recorrente (f Is. 181 e 201). E 

sendo a assinatura do advogado que interpõe a inconformidade requisito à sua 

existência, sua falta implica, pois, inexistência do recurso" (f 1. 55, doc. 

3).(ARE 939096 RS - RIO GRANDE DO SUL; DJe-082 28/04/2016; 

Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA). (Grifamos) 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 

APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO SEM ASSINATURA. 

Documento apócrifo não possui validade jurídica, sendo considerado 

inexistente, para fins comprobatários de requisitos exigidos em edital  

licitatório.  A assinatura do responsável técnico no laudo de avaliação era 

exigência expressa do instrumento convocatório, o qual dispunha que não 

seria habilitada a obter o credenciamento a empresa que deixasse de 

apresentação a documentação solicitada no prazo ou que a apresentasse 

incompleta ou em desacordo com as disposições editalícias. Trata-se de vício 

insanável que não se pode suprido (sequer pela substituição do documento ou 

a apresentação de outro similar fora do prazo estipulado), sob pena de 

afronta a isonomia entre os participantes do certame e ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório. (Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL 

Processo: 5033176-96.2011.4.04.7000 UF: PR Data da Decisão: 13/08/2013 

Orgão Julgador: QUARTA TURMA Inteiro Teor: Visualização do Inteiro 

Teor Citação: Visualização da Citação Relatora VIVIAN JOSETE 

PANTALEÃO CAMINHA). (Grifamos). 

S O 
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Assim, opino inicialmente pelo NÃO CONHECIMENTO DO 

RECURSO, interposto pela empresa TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 

visto estar ausente pressuposto essencial para sua validade - ausência de 

assinatura do representante legal. 

MÉRITO 

Ultrapassada essa situação, passemos a analisar o mérito das 

razões recursais. 

Da vinculacão ao edital 

Conforme 	se 	verifica, 	a 	recorrente 	TRIFIBFtA 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA afirma que a empresa declarada vencedora d 

certame - FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA - teria deixado de apresenta 

documentação com robatória da le alidade de sua o era ao es ecialmente d 

regularidade de utilização dos postes, de titularidade da COPEL, no Município d 

Inácio Martins, e que assim a sua habilitação estaria falha. 

Sobre essa situação inicialmente deve se voltar à análise do edita 

licitatório, documento que vincula todas as partes de uma licitação po 

expressa determinação legal. 

Analisado detalhadamente não se localiza no mesmo a exigêna 

de que os licitantes apresentassem a comprovação da regularidade quanto 

utilização dos "postes" no Município. Ademais, sequer o recorrente indicou e 

suas razões recursais aonde tal exigência estaria prevista no edital. 

Ocorre que, o Pregoeiro está, na ocasião do certame, assim como 

os licitantes, vinculado ao edital, de forma que, deve agir embasado não 

apenas na lei, mas no edital. 



Dessa forma, se o edital não previa a exigência da documentação 

citada pelo recorrente, não poderia a Pregoeira no momento do certame o 

fazer. 

Nesse sentido a jurisprudência: 

"LICITAÇÃO. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. 1 - A LICITAÇÃO, 

PROCEDIMENTO VINCULADO, DEVE OBSERVAR, ENTRE 

OUTROS PRINCÍPIOS, O DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO (ART. 41, DA L. 8.666/93). 

2 - ILEGAL A DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE COM  

FUNDAMENTO EM EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO  

PREVISTO NO EDITAL. 3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. 

(Ti-DE - RMO: 27193920078070001 DF 0002719- 39.2007.807.0001, 

Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 07/07/2010, 6a Turma 

Chiei, Data de Publicação: 15/07/2010, DJ-e Pág. 111)" (grifamos) 

Há que se dizer que, entendesse o recorrente que o documento 

era essencial ao certame e sua regularidade, deveria ter se manifestado nos 

termos do item 4.1 do referido Edital 01/2020, Pregão Presencial 01/2020, 

mediante impugnação ao mesmo, para que a exigência fosse expressamente 

prevista. Não o tendo feito, e não constando do edital tal exigência, não pode a 

Pregoeira inovar o exigi-lo nesse momento. 

Assim, não sendo o documento obrigatório nos termos do edital 

licitatório, não se pode admitir a exigência do mesmo dos licitantes. 
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Pelo que, entendo por adequado o procedimento levado a efeito 

pela i. Pregoeira, opinando seja julgado improcedente o recurso 

interposto. 

Das contrarrazães 

Para fins de se esgotar a matéria, analisando-se as contrarrazões 

apresentadas pela empresa FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA, a mesma 

afirma que comprou os direitos de uso e ocupação de postes da empresa 

"Visaonet" e que a documentação competente estaria em trâmite perante a 

empresa COPEL. Apresenta em anexo contrato (apócrifo) que vincula a 

empresa e a COPEL quanto à referida locação, afirmando que já teria seu 

representante legal assinado referido documento e enviado à COPEL (via 

correio), mas que estaria aguardando o envio da via assinada pelo 

representante da mesma, que estaria atrasado em razão da PANDEMIA COVID-

19 por estarem seus colaboradores em home office. 

Para instruir suas alegações apresentou "Solicitação de 

Transferência de Pontos de fixação" protocolada na COPEL e firmada pela 

empresa L. KAMIDE & VIA LTDA (Visãonet) e a recorrida; minuta de contrat 

de compartilhamento de pontos de fixação em postes tendo como partes 

recorrida e a empresa COPEL DISRTIBUIÇAO S.A.; e-mail trocado com 

Senhora Rosana A. Havaski, do Setor de Controle e Compartilhamento d 

Estrutura STCCPE, a qual informa que o contrato da empresa recorrida estari 

aguardando assinatura da gerência; email trocado com a STCCPE o qua 

informa que as tratativas estariam finalizadas e os valores fixados, confirmand 

o envio de contrato para assinatura e após pelos correios. 

Parece que, os documentos apresentados são suficientes a indica 

a regularidade da empresa junto a COPEL DISRTIBUIÇA0 S.A., pendent 

apenas de assinatura o contrato em razão da pandemia e o labor em hom 

office, conforme explicitado em email originário do próprio STCCPE 

apresentado nos autos. 
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Claro que, entendesse necessário, poderia a Comissão de Licitação 

abrir expediente externo e em contato com a COPEL DISRTIBUIÇAO S.A. 

buscar a confirmação das informações e acesso ao contrato devidamente 

assinado. No entanto, entendo ser inexigível esse ato no momento, diante 

justamente do que se colocou no item anterior quanto à ausência de previsão 

editalícia que exigisse a apresentação de tal documentação. 

CONCLUSÃO 

Diante do colocado e do que demais consta dos autos de 

procedimento administrativo, essa Procuradoria, devidamente provocada, 

opina  pelo NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, em razão de carecer o mesmo 

de pressuposto essencial para sua validade diante da ausência de assinatura 

pelo recorrente. 

Ultrapassada, no mérito opina  pela manutenção da decisão 

recorrida, diante da vinculação ao instrumento convocatório e a legislação 

aplicável. E, apenas para esgotar a matéria, entende que o recorrido 

apresentou documentação suficiente a comprovar a regularidade de sua 

atuação quanto a utilização dos postes da COPEL no Município de Inácio 

Martins. 

É o parecer, cujo caráter, deve se dizer, não é vinculativo, ma 

meramente opinativo. 

Inácio Martins, 12 de agosto de 2020. 

VANES 	EIROZ 

OAB/PR 35.246 - Procuradora Jurídica 



PREGÃO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N.° 001/2020 

Certifico a juntada do parecer jurídico e o encaminhamento 
dos autos à Comissão de Licitação e à I. Pregoeira para dar 
cumprimento ao que determina o item 11.5 do edital: 

"11.5 Os recursos serão dirigidos a Pregoeira do Município 
de Inácio Martins. Reconsiderando ou não sua decisão, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará a Pregoeira o 
recurso ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder 
Legislativo de Inácio Martins, que a ratificará ou não, de 
forma fundamentada." 

Inácio Martins, 12 de agosto de 2020. 

<olocot 	 
TATIANE OTTO 

Assistente Administrativa 

RECEBI os  11  24 o%  ao 

Gil Ion Jo é G 
Presidente da CPL 

es de 01 veira 
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PROCESSO LICITATORIO N° 001/2020 
PREGÃO PRESENCIAL — MENOR PREÇO GLOBAL N° 001/2020 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVÉIS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, EM CONJUNTO COM A 
EQUIPE DE PREGÃO CEDIDA PELO DECRETO N.° 146/2020, DO PODER 
EXECUTIVO analisaram o processo licitatório 01/2020, bem como o recurso 
apresentado pela empresa TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, e as 
contrarrazões apresentadas pela empresa FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA 
LTDA. Considerando o parecer jurídico emitido o qual entendeu inicialmente 
pela existência de vício insanável no recurso apresentado, diante de estar 
apócrifo, o que levaria a sua inexistência jurídica, e no mérito pela 
improcedência do recurso diante da ausência de previsão editalícia que 
obrigasse a apresentação do documento mencionado pela recorrente, essa 
Comissão e a Pregoeira acompanham o parecer jurídico desta Casa de Leis e 
MANTÉM a sua decisão DECLARANDO habilitada de acordo com a legislação 
vigente a VENCEDORA DO CERTAME - FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA 
LTDA. Encaminham ainda o processo para apreciação do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins para apreciação 

Inácio Martins, 13 de agosto de 2020, 

ocien 
ELIANE PAI SZ 	 ELOYSE 
Pregoeira Oficial 	 Membro 

L/W-0 

ON ALVES 

FRANCIANE R. N. JANKOVSKI 

e \ GILNELS 	SE GOM 
Presidente da C L 

Membro 

DE OLIVEIRA 

SANDRaNIEL 
Membro da CPL 

TATIANE OTTO 
Membro da CPL 
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PREGÃO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N.°001/2020 

Certifico o encaminhamento dos autos ao i. Presidente do 
Poder Legislativo Municipal nos termos do item 11.5 do 
edital: 

"11.5 Os recursos serão dirigidos a Pregoeira do Município 
de Inácio Martins. Reconsiderando ou não sua decisão, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará a Pregoeira o 
recurso ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder 
Legislativo de Inácio Martins, que a ratificará ou não, de 
forma fundamentada." 

Inácio Martins, 14 de agosto de 2020 

ATIANE OTTO 
Assistente Administrativa 



DECISÃO 

Pelas razões expostas pela Comissão de Licitação e i. Pregoeira e equipe NEGO 

PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela empresa TRIFIBRAS 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, e por conseguinte RATIFICO a decisão da CPL e 

Pregoeira e equipe, mantendo-a integralmente, haja vista que, mesmo 

ultrapassada a ausência de assinatura do recurso, os fundamentos 

apresentados não possuem amparo legal. 

Dê-se ciência aos interessados. 

Inácio Martins, 17 de agosto de 2020 

Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins 

.88 
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DESPACHO 

Encaminhe-se para parecer contábil e jurídico, cientifique-se o controlador 

interno. Após volte para homologação e adjudicação. 

Inácio Martins, 17 de agosto de 2020 

D U DO VIER 

Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins 



OAB/PR 35.246 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

À Comissão de Licitação e Avaliação de Bens Móveis e Imóveis da Câmara 
Municipal de Inácio Martins 

Ao Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins 

Comissão Permanente de Licitação e Avaliação de Bens 
Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Inácio Martins-
PR. Contratação de empresa para "Prestação de serviços 
de engenharia de telecomunicações provendo serviço de 
instalação de fibra ótica e fornecimento de conexão (link) 
de Internet dedicado com 100% de banda larga, com IP 
dedicado e disponibilização dos equipamentos que se 
fizerem necessários em regime de comodato". Pregão 
presencial — Menor Preço Global. Legalidade e 
regularidade do procedimento. 

Trata-se de processo licitatório na Modalidade Pregão Presencial 
visando a contratação de empresa para "Prestação de serviços de engenharia 
de telecomunicações provendo serviço de instalação de fibra ótica e 
fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado com 100% de banda 
larga, com IP dedicado e disponibilização dos equipamentos que se fizerem 
necessários em regime de comodato". 

Analisando o processo, entendo que todas as exigências foram 
cumpridas, tendo sido devidamente publicado o edital de licitação, dando ampla 
divulgação, o que gerou concorrência. 

Apresentado recurso ao mesmo foi negado provimento conforme 
dos autos se percebe. 

A empresa proponente do menor valor, segundo reconheceu a i. 
Pregoeira, em cuja manifestação esse parecer se embasa, cumpriu os requisitos 
do edital, estando com a documentação adequada. 

Ressalte-se que a intervenção desta Procuradoria limita-se à 
verificação formal da documentação apresentada. Assim, em atendimento ao 
disposto no artigo 38, § único, da Lei 8.666/93, após a análise prévia da 
documentação ora apresentada, dentro do exercício da competência opinativa, 
entendo adequado o processo licitatório, bem como o seu contrato. 

É o parecer, SMJ. 

Inácio Martins, 17 de agosto de 2020 
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SETOR DE CONTABILIDADE 

Inácio Martins, 17 de agosto de 2020 

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Analisando o presente procedimento de licitação 01/2020 — Pregão 
Presencial 01/2020 — Menor Preço, que tem por objeto a contratação de 
empresa para "Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações 
provendo serviço de instalação de fibra ótica e fornecimento de 
conexão (link) de Internet dedicado com 100% de banda larga, com IP 
dedicado e disponibilização dos equipamentos que se fizerem 
necessários em regime de comodato", entendo pela regularidade 
CONTÁBIL do procedimento bem como da minuta de contrato. 

dr"' ster-S  JO 	- st ARE DA DOS SANTOS 



b Adalbe o Jhrge  
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CONTROLADORIA INTERNA 

Inácio Martins, 17 de agosto de 2020 

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

AO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

Analisando o presente procedimento de licitação 01/2020 — Pregão Presencial 
01/2020 — Menor Preço Global, referente a contratação de empresa para 
"Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo serviço 
de instalação de fibra ótica e fornecimento de conexão (link) de Internet 
dedicado com 100% de banda larga, com IP dedicado e disponibilização dos 
equipamentos que se fizerem necessários em regime de comodato", 
entendemos pela regularidade do mesmo no que compete a essa controladoria 
interna, destacando que o esente parecer tem força OPINATIVA. 

92 
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PREGÃO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N. 0001/2020 

Certifico o encaminhamento dos autos para parecer 
Jurídico e Contábil, bem como para ciência do Controle 
Interno 

Inácio Martins, 17 de agosto de 2020 

ei-j
I

an 
N 	

ril 
TA • r4wil4"11* 

Assistente Administrativa 



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO LICITATORIO N° 01/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a 
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado 
pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 
IMOVÉIS RESOLVE HOMOLOGAR  o procedimento licitatório n° 01/2020 nos 
seguintes termos: 

Modalidade: Pregão Presencial - Menor preço global; 
Objeto: "Empresa especializada na prestação de serviços de engenharia 
de telecomunicações provendo serviço de instalação de fibra ótica e 
fornecimento de conexão (link) de Internet dedicado com 100% de 
banda larga, com IP dedicado e disponibilização dos equipamentos que 
se fizerem necessários em regime de comodato", 
Fornecedor: FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA, CNPJ 
07.605.417/0001-27, com sua sede na Rua Rozendo Costa Cristo, s/n, 
Barracão, cidade de Inácio Martins, PR. 
Valor do objeto homologado: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), 
sendo R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) mensais. 
Data da homologação: 17.08.2020 

Inácio Martins, 17 de agosto de 2020 

mu do Vier 
Presidente da Câmara unicipal de Inácio Martins 

PUBLICADO 
JORNAL HOJE CENTRO SUL 
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DESPACHO 

Convoque-se a empresa vencedora FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA 
LTDA, CNPJ 07.605.417/0001-27, com sua sede na Rua Rozendo 
Costa Cristo, s/n, Barracão, cidade de Inácio Martins, PR para 
assinatura do contrato. 

CUMPRA-SE dando ciência 

Inácio Martins, 17 de agosto de 2020 

14 PI 
DO VIER 

Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins 

96 
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CERTIDÃO 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, que foram NOTIFICADAS  as empresas 
TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA e FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA 
LTDA, a respeito da decisão da autoridade competente deste Poder Legislativo sobre 
o recurso apresentado acerca do PREGÃO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N° 
001/2020. Bem como, encaminhou-se ainda em anexo a manifestação da Comissão 
de Licitação e Equipe de Pregão, bem como Parecer Jurídico emitido nos autos. 

a) speednetinmagmailcom (Encaminhado em 18/08/2020 as 14 horas e 03 
min.) 

13) trifibras.telecomunicacoesqmaiLcom (Encaminhado em 18/08/2020 as 14 
horas e 07 min.) 

Inácio Martins, 18 de agosto de 2020. 

Cia 
II rd IV /1, 

Tatiane Otto 

Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

<adia 
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PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N° 001/2020 

Camara Inácio Martins PR <camaraim@outiook.com> 
Ter, 18/08/2020 14:03 

Para: speednet mm <speednetinm@gmail.com> 

Ri 3 anexos (2 MB) 

ATA.pdf; DECISÃO.pdf; PARECERJUR1DICO.pdt 

PREGÃO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N° 001/2020 

Ao Ilmo. Sr° Representante Legal da Empresa FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA 

LTDA, CNPJ 07.605.417/0001-27 

Através do presente, vimos diante de Vossa Senhoria para CIENTIFICÁ-LO  de que o 

RECURSO apresentado nos autos pela empresa TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA foi conhecido, no entanto foi lhe NEGADOPROVIMENTO nos termos da decisão 

da autoridade competente que segue anexa a essa notificação. Encaminha-se ainda em 

anexo a manifestação da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão, bem como Parecer 

Jurídico emitido nos autos. 

Sem mais, externamos protestos de estima e consideração. 

Inácio Martins, 18 de agosto de 2020. 

EDMUNDO VIER 

Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 
CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

https://outlook.live.com/mail/O/sentitems/id/AQMkADAwATMOMDA... 18/08/2020 
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PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N° 001/2020 

Camara Inácio Martins PR <camaraim©outiook.com> 
Ter. 18/08/2020 14:07 

Para: Brenda Izidoro de Lima Brenda <trifibrasitelecomunicacoes@gmailicom> 

3 anexos (2 MB) 

PARECER RJRIDICO.pdf; DECISÃO.pdf; ATA.pdf; 

PREGÃO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL N°001/2020 

Ao limo Sr. representante legal da Empresa TRIFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA 

Através do presente, vimos diante de Vossa Senhoria para CIENTIFICÁ-LO  de que o 

RECURSO por vós apresentado nos autos de procedimento licitatório acima descrito, foi 

CONHECIDO, no entanto, foi lhe NEGADO PROVIMENTO nos termos da decisão da 

autoridade competente que segue anexa a essa notificação. Encaminha-se ainda em 

anexo a manifestação da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão, bem como Parecer 

Jurídico emitido nos autos. 

Sem mais, externamos protestos de estima e consideração. 

Inácio Martins, 18 de agosto de 2020. 

EDMUNDO VIER 

Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins 

Câmara Municipal de Inácio Martins 
Rua Sete de Setembro, 368- Fone: (42) 3667 1336 
CEP 85.155-000 Inácio Martins - Paraná 

https://outlook.live.com/mail/O/sentitems/id/AQMkADAwATMOMDA... 18/08/ 020 
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Câmara Municipal de Inácio Martins 

CNPJ 77 778 827/0001-55 

CONVOCAÇÃO 

Ao limo. Sr°. Representante Legal da Empresa FABIO MAZUCO DE ABREU 
E CIA LIDA, CNPJ 07.605.417/0001-27 

Assunto: Convocação para assinatura do contrato Referente: Processo 
Licitatório—Pregão Presencial n° 001/2020 

Prezado Senhor, convocamos V.S.a para, no prazo máximo de 03 (três) dias, 
comparecer a esta sede da Câmara Municipal de Inácio Martins,  situada na 
Rua Sete de Setembro, 291, Centro, Inácio Martins/PR, e assinar o contrato 
de prestação de serviços de acordo com as especificações contidas no 
Edital do Pregão Presencial n°001/2020 e seu anexo IX. Salientamos que a 
recusa injustificada implicará na aplicação da penalidade prevista no item 6 do 
instrumento convocatório. 

Inácio Martins, 18 de agosto de 2020 

MU DO VIER 
residente do Poder Legislativo Municipal 
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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS - PARANÁ 

Rua 7 de Setembro, 368 — Centro —CEP 85.155-000 
Fone: (42) 3667-1336 

camaraim@outlook.com  

CONTRATO N.° 01/2020 

PROCESSO LICITATORIO 01/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 001/2020 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, pessoa j rídica de 

direito público interno, com sede na Rua Sete de Setembro, n.° 368, nesta cidade de Inácio 

Martins/PR, inscrita no CNPJ/MF n.° 77.778.827/0001-55, neste ato devidamente rep esentada 

pelo Presidente, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Edmundo Vier, rsidente e 

domiciliado na localidade de Rio Claro, neste município, portador da Cédula de lden idade RG 

n.° 6.922.840-2 —PR, e do CPF/MF sob n.° 016.781.319-2. 

CONTRATADA: FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA, CNPJ 07.605.417/000 -27, com 

sua sede na Rua Rozendo Costa Cristo, s/n, cidade de Inácio Martins, PR, este ato 

devidamente representado pelo Senhor FABIO MAZUCO DE ABREU, brasileiro, p rtador da 

cédula de identidade de RG n.° 8.364.366-8, inscrito no CPF sob n.° 047.533.329-26, residente 

e domiciliado na Rua Rozendo Costa Cristo, s/n, cidade de Inácio Marfins, PR, Ináci Martins, 

Paraná. 

Resolvem à vista do resultado da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIA 01/2020 

regido Pela Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei n. 8.'66 de 21 

de junho de 1993, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem a im, com 

fundamento na Homologação do Presidente do Poder Legislativo contido nos autos firmar o 

presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enumeradas, c5 quais 

mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PREÇO REGISTRADO E D 'TAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

1.1 	O presente instrumento tem por objeto a Contratação de Empresa Especial zada em 

prestação de serviços de tráfego de Internet por Fibra óptica, visando atender as ne 

do Poder Legislativo Municipal, obedecendo às especificações constantes 

supramencionado e proposta final firmada pela proponente, que faz parte integra 

contrato. 

ssidades 

o Edital 

te deste 
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1.2 O valor global para o fornecimento do objeto é de R$ 6.600,00 (seis mil e seis ntos 

reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL", proveniente dos re eridos 

valores unitários e quantidades: valor mensal em R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) 

para prazo de 12 (doze) meses. 

1.3 Os recursos financeiros para fazer frente às despesas públicas decorrentes deste 

contrato correrão à conta do Orçamento da Câmara Municipal, em rubrica esp cifica: 

3.3.90.40.00.00- Serviços de Tecnologia da Informação 

2- CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

	

2.1 	Os prazos de validade referente ao processo de Pregão são os seguintes: 

2.1.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, poden o ser 

prorrogado por até 60 (sessenta) meses, se houver comum acordo entre as partes, e ex tindo 

disponibilidade orçamentária e quantitativa de retirada. 

	

2.2 	A instalação da fibra óptica e fornecimento do link de internet deverá ser conclu a no 

prazo de 30 (trinta) dias após a emissão de Ordem de Serviço pela Câmara Municipal. O prazo 

previsto nesta clausula poderá ser prorrogado uma vez, a critério da Administração, me iante 

solicitação devidamente justificada da contratada. 

2.3 A instalação deverá ser efetuada nos endereços indicados no Termo de Referê cia e 

deverá ser agendada antecipadamente junto a Câmara Municipal, pelo telefone (42) 3667-

1336. 

2.4 A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto licitado, quando solicitado, se do o 

pedido efetuado com requisição, empenho ou ordem de fornecimento. 

2.5 O objeto contratado deve ser de boa qualidade e de conformidade co as 

especificações previstas no Edital e com as normas legais aplicadas pela legis ação, 

reservando ao município o direito de não aceitar o mesmo se estiver fora das especificaç es ou 

de má qualidade. 

	

2.6 	A proponente vencedora deverá reparar, corrigir, remover, construir ou substituir à suas 

expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defei i.s ou 

incorreções, resultantes da execução ou de má qualidade e aplicação dos ma eriais 

empregados na instalação da fibra óptica, sendo certo que o ato do recebimento não imp dará 

na aceitação. 
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2.7 Todo material ou serviço deve estar em quantidade e dentro das caraçte ísticas 

solicitadas, sob pena de devolução sem pagamento da Nota Fiscal correspondente. 

2.8 A empresa deverá atender a todas as exigências estabelecidas em Edital, berr como 

assumir inteira responsabilidade pela quantidade e qualidade dos materiais ofertados, 

comprometendo-se a substituir aqueles que não atenderem as especificações, sem q alquer 

ônus para o município. 

2.9 	A empresa vencedora compromete-se com a garantia dos serviços dentro das co dições 

determinadas pela legislação aplicável a cada serviço, cabendo o direito à Câmara M nicipal 

de solicitar, a qualquer momento, análise do produto entregue, com direito a aplica o de 

sanções e multas cabíveis conforme determinação deste Contrato de Fornecimento. 

2.10 Eventuais serviços de manutenção/reparação que tenham que interro per o 

fornecimento dos serviços, deverão ser comunicados antecipadamente a Administra o e se 

possível, ser realizados fora do horário comercial da Câmara Municipal. 

2.11 Fica assegurado à Câmara Municipal o direito de rejeitar, no todo ou em parte, • objeto 

entregue em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, fi ndo a 

empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares 	prazo 

estipulado pela Câmara Municipal de 01 (um) dia útil. 

3- CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

	

3.1 	Os pagamentos serão efetuados até o dia 15 do mês subsequente ao do fornecimento 

do objeto ora licitado, atendendo sempre aos preços ofertados em proposta de preços e 

contrato firmado, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais. 

	

3.2 	Os pagamentos estarão condicionados à apresentação, juntamente com a Not Fiscal, 

das seguintes certidões: 

- Certidão Negativa de Débitos e de Dívida Ativa Estadual; 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida á  tiva da 

União; 

- Certidão Negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceir.  

- Certificado de Regularidade do FGTS; 

- Certidão Negativa de Débitos Municipais 

As Notas Fiscais serão emitidas para o(s) seguinte(s) CNPJ: 77.778.827/0001-55 - amara 

Municipal de Inácio Martins. 
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4- CLÁUSULA QUARTA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

4.1 	Os preços contratados não serão reajustados durante a execução do contrato. 

4.2 Na formalização de eventuais termos aditivos, após a expiração do prazo mi ial de 

vigência, será permitida a correção do valor com aplicação da variação do INPC - índice 

Nacional de Preços ao Consumidor ou de outros índices oficiais que vierem a substi uí-los, 

sobre o saldo quantitativo contratual existente. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

	

5.1 	O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente, pelo Poder Legislativo, q ando. 

5.1.1 For necessária a modificação da amplitude contratual, decorrente de acrésci o ou 

supressão quantitativa de seu objeto, observando-se, neste caso, o limite de 25% (vinte cinco 

por cento). 

	

5.2 	O presente contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, quando: 

5.2.1 For conveniente a substituição da garantia de sua execução ou do bem. 

5.2.2 For necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circun tância 

superveniente, mantidos o valor e as condições de pagamento iniciais. 

5.2.3 For necessária a modificação do regime de execução ou do prazo de execuçâ ou de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos con ratuais 

originários; 

5.2.4 For necessário restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente e tre os 

encargos do contrato e a retribuição da Administração, para a justa remunera 70 do 

fornecimento, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro; 

5.2.5 Por motivos de força maior 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS 

	

6.1 	A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e in icadas 

para contratação ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87, da Lei ederal 

n.° 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, a cri trio da 

Administração. 

6.2 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla d esa, a 

CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais com nações 

aplicáveis: 

I - advertência; 
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II - multa; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

"Câmara Municipal" por prazo de até 02 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade. 

6.3 A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízo de monta ao interesse do serviço contratado. 

6.4 Por atraso da entrega do objeto fica o fornecedor sujeito à multa de 0,5% (meio por cento) 

por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o dia 

estabelecido para entrega até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado há 30 dias 

I - Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser 

aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato; 

II - Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será 

considerado rescindido o Contrato, e aplicado à multa de 15% (quinze por cento) por 

inexecução total, calculada sobre o valor da contratação; 

III - A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 

IV - As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, 

administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela 

introduzidas pela Lei Federal n.° 8.883/94. 

V - As penalidades acima descritas quando de sua aplicação serão cumulativas, ou seja, a 

aplicação de uma não exclui as aplicadas anteriormente. 

6.5 Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de entrega prevista. 

6.6 A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas 

garantias. ou ainda diretamente da CONTRATADA. 

6.7 No caso de cobrança de multa diretamente da contratada, esta deverá ser recolhida dentro 

do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação. 

6.8 A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a "Câmara Municipal", 

pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses 

fatos não resultem prejuízos à "Câmara Municipal": 

I - reincidência em descumprimento de prazo contratual; 

II - descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual; 

III - rescisão do contrato. 
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6.9 A penalidade de Declaração de Inidoneidade poderá ser proposta à CONTRATADA que 

descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos res tem 

prejuízos à "Câmara Municipal". 

6.10 As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar com a "Câmara Munici r e 

de Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à CONTRATADA que t nha 

sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer trib tos, 

ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais. 

6.11 As penalidades de impedimento temporário para licitar e contratar com a "Câmara 

Municipal" e a de Declaração de lnidoneidade serão aplicadas por competente autoridade, 

após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da 

CONTRATADA. 

7- CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1 	Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial: 

I — o descumprimento total e parcial pela CONTRATADA, de quaisquer das obriga es/ 

responsabilidades contratuais; 

II — a transferência total ou parcial do contrato, sem prévio consentimento da "Câ ara 

Municipal"; 

III — a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA; 

IV — a dissolução da sociedade; 

V - o atraso injustificado nos fornecimentos; 

VI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impediti da 

execução do contrato; 

VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificad s e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordina a a 

Câmara Municipal de Inácio Martins exaradas no processo administrativo a que se ref re o 

contrato; 

VIII - outras causas relacionadas ao edital e seus anexos, que indiquem conduta desabon dora 

da CONTRATADA. 

7.2 O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que 

desabone ou que afete a idoneidade ou capacidade técnica ou financeira da em esa, 

implicará necessariamente na rescisão contratual. 
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7.3 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da 

contratada relativas aos serviços prestados. Estes, no estado em que se encontrarem, serão 

entregues à Câmara Municipal de Inácio Martins, que os executará, por si mesma ou por 

terceiros, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial: 

7.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

	

8.1 	O Contrato será fiscalizado na sua forma total, legalmente, qualitativamente e 

quantitativamente, pelo Setor Administrativo - Sr. Adalberto Jorge Bonato ou por outro 

representante da CONTRATANTE, devidamente designado para este fim, permitida a 

assistência de terceiros. À Câmara Municipal reserva-se o direito de exercer a mais ampla e 

completa fiscalização sobre os itens objeto deste contrato. 

	

8.2 	Caberá, também, à Fiscalização da Câmara Municipal: 

8.2.1 Notificará Contratada quanto às irregularidades encontradas na execução do contrato. 

8.2.2 Fiscalizar para que a Contratada se mantenha regularizada ante as obrigações 

assumidas, especialmente quanto à habilitação. 

8.2.3 Indicar fiscal substituto para eventual necessidade, repassando àquele todas as 

condições contratuais pactuadas. 

82.4 O fiscal será responsável por encaminhar ao Chefe do Poder Legislativo as informações 

para procedimentos administrativos relativos à aplicação das sanções administrativas 

pertinentes à advertência e multas, sendo garantido à empresa o prazo de, até 05 (cinco) dias 

úteis, para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 

8.2.5 A advertência será anotada em registro próprio, com a devida assinatura da empresa e 

informada no processo respectivo. 

8.2.6 Sendo ainda cabível a aplicação das multas, o Poder Legislativo deverá iniciar processo 

administrativo pertinente, notificando expressamente à Contratada, iniciando-se prazo para o 

exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, após o que será encaminhado para 

análise jurídica. 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante assinatura do 

contrato. 
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9.1.2 A existência de preços registrados não obriga o Poder Legislativo a firmar contratações 

que deles poderão advir, ficando-lhe facultada, nos termos do § 40  do artigo 15 da Lei Federal 

n° 8.666/93 e alterações posteriores, a utilização de outros meios, respeitada a legislção 

relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do contrato preferência em igualdade de 

condições. 

9.1.3 A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de 

vigência da ata, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o término de 

sua vigência. 

9.1.4 As especificações do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obedecer 

às normas técnicas pertinentes. 

91.5 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata, é competente, por força de lei, o 

Foro do Município de lrati/PR. 

Inácio Martins, 20 de agosto de 2020. 

mu o Vier 

Presidente do Poder Legislativo de Inácio Martins 

M; 	C 7. 4j 

FABIO MAZUCO DE ABREU 

FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA 

CNPJ 07.605.417/0001-27 

Nome/RG 

8 



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

09 

EXTRATO DE CONTRATO 

EDITAL DE LICITAÇÃO 001/2020 — PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 

REFERENTE: CONTRATO N.° 01/2020 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55 

CONTRADO: FABIO MAZUCO DE ABREU E CIA LTDA 

CNPJ CONTRATADO: CNPJ 07.605.417/0001-27 

OBJETO: Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo 

serviço de instalação de fibra ótica e fornecimento de conexão (link) de Internet 

dedicado com 100% de banda larga, com IP dedicado e disponibilização dos 

equipamentos que se fizerem necessários em regime de comodato 

VIGÊNCIA: inicio em 20.08.2020 - vigência de 12 (doze) meses. 

VALOR: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) 

Inácio Martins, 20 de agosto de 2020. 

PUBLICADO 
JORNAL HOJE CENTRO SUL 

Edicão 	1.2:̀1  5-Pagina..n 

Data   2S/c 	oS i 2R20  
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TERMO DE ENCERRAMENTO  
PROCESSO DE LICITAÇÃO 001/2020 — PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 

OBJETO: Prestação de serviços de engenharia de telecomunicações provendo 
serviço de instalação de fibra ótica e fornecimento de conexão (link) de Internet 

com 100% de banda larga, com IP dedicado. 
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1117111 
01-11~  111 
Tatiane •tto 

Assistente Administrativa. 

1 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192
	00000193
	00000194
	00000195
	00000196
	00000197
	00000198
	00000199
	00000200
	00000201
	00000202
	00000203
	00000204
	00000205
	00000206
	00000207
	00000208
	00000209

