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Av. Nossa Senhora da Luz 2.143 Jardim Social Curitiba fone 3253-3232 

 

                                                                                            

CEASA/PR 61/19 – DIMAN             Curitiba, 09 de Outubro de 2019.  

 
Sr. Diretor 

 
Encaminhamos o SID sobre a instalação de placas 

fotovoltaicas para geração de energia da Unidade de Curitiba, as 
quais compõem o convênio COPEL e CEASA contrato número 
4600016297/2018 

 
Este serviço terá seu custo ressarcido pela COPEL em 

conformidade ao contrato supracitado. 
 

Solicitamos deferimento da nossa solicitação que a mesma 
tramite entre as áreas competentes para legalizar a execução da 
obra.  

Atenciosamente, 

 
Marco Antonio Figueiredo, 

Gerente da Divisão de Manutenção. 
 
 
Ao    

Antonio Lenardecz. 

Diretor Técnico – D.T. 
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CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA-PR 
 

MEMORIAL DESCRITIVO PLACA FOTOVOLTAICA - UNIDADE CURITIBA 
 

 

1. INTRODUÇÃO: 
 

 
O presente memorial visa especificar os materiais e serviços necessários ao 

fornecimento de materiais e à execução do sistema de geração de energia 
incentivada solar fotovoltaica (micro-geração de 75 kW) do contrato de eficiência 
energética firmado entre a Ceasa e a Copel na Unidade de Curitiba. 
 
 

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 
- 228 Módulos fotovoltaicos com potência mínima de 320 Wp e máxima de 350 
Wp – fornecido por um fabricante que conste na tabela procel, com clasificação 
de eficiência “a” sendo a eficiência igual ou superior a 16%; 
- 3 Inversores trifásicos de 25 kW de potência, homologados pela copel, com 
eficiência de no mínimo 98%;  
- Estrutura completa em alumínio para fixação dos módulos seguindo a 
orientação e inclinação do telhado;  
- Conectores macho-femea tipo mc4; 
- Cabo cc tipo solar 6mm² mínimo 1000 vcc preto para positivo e vermelho para 
negativo; 
- 3 Caixas de conexão (string-box) com proteção cc e ca compatível com o 
sistema de módulos e inversor;  
- Cabo CA com isolação tipo EPR/XLPE 0,6/1,0 kv dimensionado para atender 
a carga total, responsável por interligar as caixas de conexão ao quadro geral da 
instalação;  
- Toda infraestrutura eletromecânica necessária (leitos, bandejas, eletrodutos, 
disjuntores de proteção, auto-transformador 75 kVA, etc) necessária para o 
perfeito funcionamento do sistema de acordo com as normas técnicas NBR e na 
falta desta com as normas técnicas IEC; 
 
3. SERVIÇOS NECESSÁRIOS 

 
- Instalação no telhado do barracão do produtor do sistema de geração de 
energia solar fotovoltaico; 
- Passagem de cabos, construção de infraestrutura elétrica necessária para o 
perfeito funcionamento do sistema; 
- Fornecimento de toda infraestrutura civil necessária (abertura e fechamento de 
valas, paredes e passagens).  

 

Dos Procedimentos 
 
Deverá a contratada atender os seguintes tópicos a serem apresentados a 

CEASA e a fiscalização contratada durante o andamento dos serviços: 

 Relatório semanal de obra; 

Zelo e guarda dos materiais entregues pela CEASA; 
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CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA-PR 
 

MEMORIAL DESCRITIVO PLACA FOTOVOLTAICA - UNIDADE CURITIBA 
 

 

 Considerar o fornecimento de todos materiais necessários para execução do 

trabalho em altura em segurança, seguindo estritamente a NR-35; 

 Fornecer cronograma de obra assinado; 

 Os atrasos informar e justificar a fiscalização da CEASA; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica _ART de execução (com 

comprovante de pagamento). 

 A empresa contratada deverá executar os trabalhos com profissionais 

qualificados e habilitados, devidamente registrados e com treinamentos 

específicos para cada função, especialmente NR-10 para serviços com 

eletricidade e NR-35 para trabalho em altura. 

 A contratada também deverá fornecer todas as ferramentas e equipamentos 

necessários para execução dos trabalhos, bem como o Equipamentos de 

Proteção Individual –EPI para o pessoal da obra; 

 O estoque de materiais deverá ser controlado pela contratada;  

 Todas as despesas com transporte, alimentação, hospedagem e/ou 

qualquer custos aos trabalhos a serem executados é de responsabilidade da 

contratada; 

 A qualquer momento podem ser afastados dos postos de serviços 

colaboradores cujas condutas forem julgadas inconvenientes, consideradas 

incompatíveis com os serviços ou que desobedeçam às normas internas da 

CEASA, obrigando a contratada a substituí-los imediatamente, mediante 

solicitação por escrito da CEASA; 

 A finalização dos trabalhos fica condicionado ao aceite da vistoria da 

Engenharia da CEASA; 

 A obra será entregue sem instalações provisórias, livre de entulhos ou 

quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata da 

unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, à Engenharia, a 

conclusão dos serviços para que esta possa proceder a vistoria da obra com 

vistas à aceitação provisória. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das 

especificações e dos desenhos será sempre consultada a Engenharia. 

 Todos os trabalhos a serem executados deverão obedecer à melhor técnica 

vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos das normas 

vigentes. 
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CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA-PR 
 

MEMORIAL DESCRITIVO PLACA FOTOVOLTAICA - UNIDADE CURITIBA 
 

 

 
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

A Fiscalização da Ceasa será composta pelo Responsável Técnico - RT 

da Ceasa e também da empresa EfiEnergy que se utilizarão do contrato 

entre a CEASA e Copel e demais legislações para o cumprimento dos 

serviços contratados. 

 
 
 
 
 

 

 

Atenciosamente 

 
_______________________________________ 

ENG. MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO 
CREA 9.258/D – PR 
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Não Mexer - Não apagar

0

Cliente:

Proposta Nº:

CURITIBA / PR 2-out-19

Cidade / UF:

Central de Abastecimento do Paraná - CEASA

19.C.1022

Data:

Células sem borda e sem preenchimento
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2 de de 2019

Para:   

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

Prezado(a) Senhor(a):

Atenciosamente,

Representante: Italo Moura

Consultor  Técnico

Esclarecemos que todo projeto de Sistema Solar Fotovoltaico é um projeto modular, podendo ser ampliado de acordo

com as necessidades do cliente.  Logo, pode-se implantar um sistema um pouco mais modesto, com menor número de

painéis, e por conseguinte, com um custo mais reduzido. Assim que o cliente desejar aumentar o nível de geração de

energia, basta acrescentar novos painéis solares.

Com elevada estima e na expectativa de sua breve resposta, colocamo-nos a sua disposição para quaisquer

esclarecimentos que se façam necessários.

Conectado à Rede Elétrica - On-Grid

ITALO MOURA

Conforme solicitado, encaminhamos para sua apreciação um Estudo de Dimensionamento Fotovoltaico para

fornecimento de sistema gerador On-Grid (conectado à rede elétrica). Este estudo serve como referência para os

procedimentos básicos iniciais e toda e qualquer possível adequação ou alteração necessária para a elaboração do

projeto executivo definitivo, terão suas necessidades discutidas, definidas e esclarecidas.

CURITIBA / PR, 

19.C.1022

Av. Nossa Senhora da Luz, 2143

 CURITIBA / PR

Proposta Nº

CEP.:  82530-010

outubro

Proposta Comercial para Fornecimento de Sistema Fotovoltaico 

Central de Abastecimento do Paraná - CEASA CNPJ: 
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Galpão

U. Consumidora:

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Méd.

Valor do  kWh: Tipo de Conexão:

Disponibilização: Consumo Médio:

Radiação Solar HSP: Consumo Diário / HSP:

Orientação Telhado:

Consumo Mensal Reprimido: *  Será somado à média do consumo p/ efeito de cálculo da geração

UC's Agrupadas: 1Ø 0 2Ø 0 3Ø 0

R$ 6.150,00/mês Concessionária:

Trifásico

Tensão Fornecimento:  

0

7.500

0,820R$          

0

  kWh*

0

0,820R$          

7.500

0

7.500 0

23,1 °C HSE Média: 4,2  kWh/m2/dia

0 kW

220 V Grupo: B3 - Outros

Construção:

Empresa/Cliente: Central de Abastecimento do Paraná - CEASA

Ligação: Trifásico

200 A

Habitação:  Comercial

0

7.500

7.500  kWh/mês

0%

COPEL

7.500

4,2  kWh/m2/dia 59,52 kWp

NORTE 0 kW

Consumo Médio:

1) DADOS DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE DE ENERGIA

7.500

Consumo FP 

(kWh)

7.500 0

7.500

25,4° graus

7.500 kWh/mês Custo kWh:

Longitude: 49,3° graus Orientação:  NORTE

0

7.500 0

0

7.500

0

7.500

Disj. Entrada:

Latitude:

  kWh

Temp. Local Média:Sombreamento:

10° graus Telhado: Fibrocimento

0

Inclinação do Telhado:

100%

0

7.500

2)  DADOS DE CONSUMO PARA DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

Fatura Média:

Tx. Disponibilidade:

0

Cons. Ponta 

(kWh)

7.500

7
.5

0
0

7
.5

0
0

7
.5

0
0

7
.5

0
0

7
.5

0
0

7
.5

0
0

7
.5

0
0

7
.5

0
0

7
.5

0
0

7
.5

0
0

7
.5

0
0

7
.5

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 kWh

2000 kWh

4000 kWh

6000 kWh

8000 kWh

10000 kWh

12000 kWh

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

CONSUMO  x  GERAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA

Consumo FP (kWh) Cons. Ponta (kWh) Geração    (kWh)
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Fabricante: Modelo:

Potência: Qtdade:

Potência Total:

Garantia de 80% de Performance:

Garantia c/ Defeitos Fabricação:
25 10

Fabricante:

Potência:

Potência Total:

Garantia c/ Defeitos Fabricação:

5

Imagens meramente ilustrativas, podendo sofrer 

alteração na cor e/ou modelo e/ou tamanho.

Quantidade:

DAHSOLAR DHP72-320

3) COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE SFVCR

25 anos

320 W 228

72,96 kWp

Modelo:

 INVERSORES

3.1)  DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

 PAINÉIS  SOLARES

25 kW

SOLIS

5 anos

10 anos

Com base nas informações fornecidas pelo cliente e dados obtidos por meio da fatura de energia elétrica e de cálculos e

estimativas, elaboramos a presente proposta com uma Amortização de 100 % em kWh efetivamente consumidos.

3

O escopo de fornecimento nesta proposta, consiste na venda e instalação de um SFVCR - Sistema Solar Fotovoltaico

Conectado à Rede, com o fornecimento de materiais, equipamentos, projeto elétrico e instalação para uma geração de

energia elétrica com uma  potência total de  72,96 kWp, de acordo com detalhamento mostrado na sequência.

Imagens meramente ilustrativas, podendo sofrer 

alteração na cor e/ou modelo e/ou tamanho.

SOLIS  3P 25kWp - LV (220VCA - TRI)

75,00  kWp

9

32

10
4

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Gabriela Machado de Souza Padilha em: 09/10/2019 14:13. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por:
Marco Antonio de Figueiredo em 09/10/2019 14:17. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
7ad0041da71f24868db5013db0bb875c



4

10

1

1

1

Geração Média/Mês:

Geração por Painel:

Economia Mensal:

*

*  Calculado em função do Custo de Disponibilidade Elétrica cobrado pela concessionária (ver última página).

395  kWh/Ano

CABOS SOLARES

Peso do Sistema FV:

ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

90,0  MWh

Área Ocupada FV: 486  m2

71.103,84R$            

Redução na Fatura:

GARANTIA:    ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

GARANTIA:    

Uma das vantagens de um sistema Solar Fotovoltaico ALUMIFIX SOLAR é a facilidade

de instalação dos painéis, seja em série ou paralelo, conforme modelo do inversor,

utilizando os conectores padrões tipo MC4.

Retorno do Investimento (Payback ):

Antes FV:

GARANTIA:    

0  kW

Economia Média Anual:  

3.2)  CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA PROJETADO

Depois FV:

Disjuntores, fusíveis e DPS tem a função de proteger as placas solares e o(s)

inversor(es), isolando a instalação e impedindo acidentes elétricos como

curtos-circuitos e surtos elétricos. Fundamental para proteção da instalação e

prevenção de acidentes em eventuais manutenções. 

GARANTIA:    

CONECTORES MC-4

1,10  kWh/dia

3 anos e 7 meses

Conta de Luz:

7.502  kWh Energia Gerada/Ano:  

224,68R$                 

5.130  kg

96,35% 6.150,00R$              

ESTRUTURAS METÁLICAS DE SUPORTE E SUSTENTAÇÃO (Alumínio c/ parafusos Inox 304)

33  kWh/Mês

ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

A melhor e mais confiável forma de instalação nos diversos tipos de telhado

(cerâmico, metálico, fibrocimento, laje, solo ou sob a sua necessidade), as estruturas

distribuidas pela ALUMIFIX SOLAR possuem resistência contra vento e chuva, entre

outras intempéries.

PROTEÇÃO ELÉTRICA CONTRA CURTOS-CIRCUITOS E SURTOS

Os cabos de corrente contínua utilizados pela ALUMIFIX SOLAR na instalação

fotovoltaica, com seu duplo isolamento, são próprios para uso em condições

extremas de temperatura, com resistência nas aplicações possuindo maior

vida útil, ao se comparar aos cabos de corrente contínua comum.

5.925,32R$              
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Sistema de Monitoramento:

a)  PRAZO DE ENTREGA: 

quinze reais quinze

b)  PRAZO DE INSTALAÇÃO: 

8 oito reais oito

c)  PRAZO DE LIGAÇÃO: 

trinta e quatro reais *  Na concessionária de energia. Ver fluxo no final da proposta.

trinta e quatro

EQUIPAMENTOS + FRETE:

PROJETO & INSTALAÇÃO & MONTAGEM: 60.810,00R$               

em até 15 (quinze) dias a partir da colocação do pedido

-R$                           

em até 8 (oito) dias úteis.

196.233,45R$         

DATA STICK

-R$                        

-R$                        

Frete FOB (pago pelo Cliente).

até  34 (trinta e quatro) dias após entrega da documentação.  *

4.3)  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL DO SISTEMA (Equipamentos + Projeto + Instalação):

258.236,45R$        

Projeto Elétrico & Homologação junto à Concessionária 8.550,00R$              

197.426,45R$             

-R$                           

VALOR R$

52.260,00R$            

258.236,45R$           

TOTAL DO SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICO:

4.2)  PRAZOS

Forma de Pagamento

-R$                        

Fornecimento de Equipamentos: Painéis, Inversor(es), Suportes & Kit

Instalação

##  À Vista  ##

4.1)  DISCRIMINAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

4)  INVESTIMENTO, PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

693,00R$                 

500,00R$                 

Serviços de Instalação dos painéis e Montagem Elétrica
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À Vista

EQUIPAMENTOS :

PROJETO, MATERIAIS E INSTALAÇÃO: 

.=

 (em 25 anos)

 (em 25 anos)

 (em 25 anos)

     A presente Proposta Técnico-Comercial, registrada sob o nº   19.C.1022,  é VÁLIDA    até 

Índice de Lucratividade (I.L.):  

Conclusão dos Serviços

Custo Nivelado de Energia (LCOE):  

60.810,00R$            

A fim de prestar o melhor serviço possível e garantir a satisfação de nossos clientes, a empresa 'Alumifix Com Ltda',

detentora da marca , coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

6)  INDICADORES ECONÔMICOS-FINANCEIROS

 30.405,00R$            

Custo p/ Painel

Custo p/ W instalado

ITALO MOURA

ATENÇÃO: Esta proposta/orçamento foi elaborada sem a visita técnica ao local e a mesma poderá sofrer ajustes

quantitativos e/ou técnicos, para mais ou para menos, no caso de ser aprovada.

  (anual)Retorno s/ Investimento (ROI):  

Assinatura Contrato

0,00 -R$                   

3,44R$                      

30.405,00R$            

1.132,62R$              

Valor Base R$

Consultor  Técnico

Salientamos que toda e qualquer modificação que porventura for encontrada no local onde será realizada a obra de

instalação do sistema fotovoltaico, objeto desta proposta, poderá acarretar alterações nos itens físicos e/ou financeiros

desta proposta técnica-comercial.

7)  VALIDADE DA PROPOSTA

15  dias corridos.

FORMA DE PAGAMENTO:

10,60%

0,11R$            

Pagamento

197.426,45 Antecipado

Parte da  ALUMIFIX SOLAR

2.736.951,64R$      Valor Presente Líquido (VPL):   

0,00

Inclusos no valor financiado

27,53%

FORMA DE PAGAMENTO:

1
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ATENÇÃO

#   30 kWh para monofásico Concessionária:  COPEL

#   50 kWh para bifásico

# 100 kWh, se trifásico R$ 82,00

O prazo para a emissão do Parecer de Acesso é de 15 dias para microgeração e de 30 dias para minigeração, 

após o recebimento da Solicitação de Acesso contendo toda a documentação prevista na norma. Para central

geradora classificada como microgeração distribuída, esse prazo poderá ser de até 30 dias quando houver

necessidade de execução de obras de reforço ou de ampliação no sistema de distribuição acessado. 

A partir da solicitação formal de vistoria por parte do acessante e se não existir qualquer pendência técnica. 

R$ 24,60

Para consumidores do "Grupo A" , o custo de disponibilidade do sistema 

está atrelado ao custo da Demanda Contratada .
R$ 41,00

Este prazo até 34 dias (total) corre paralelamente a partir do início do processo e, a menos que haja detalhes ou

pendências comerciais a resolver (como a previsão de celebração de contratos, por exemplo), não há

impedimento na aprovação técnica da conexão. Eventualmente, as pendências comerciais podem impedir o

início do sistema de compensação de energia elétrica, ou até recomendar a interrupção das tratativas técnicas,

conforme prevê a regulamentação aplicável.

Desde que todas as eventuais pendências constatadas na vistoria tenham sido sanadas pelo acessante, inclusive

comerciais se houver. 

8)  FLUXOGRAMA – ATENDIMENTO CONCESSIONÁRIA

De acordo com as regras estabelecidas para o setor elétrico (ANEEL), sempre que o consumo registrado pela leitura no equipamento

de medição for inferior ao mínimo definido por legislação, a distribuidora deve efetuar a cobrança do custo de disponibilidade do

sistema, que é o valor mínimo de consumo faturável mensal de unidades consumidoras do “Grupo B”. De acordo com as regras do

setor elétrico, dependendo da fase de ligação da instalação, são cobrados os seguintes consumos mínimos:
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POTÊNCIA:

ENERGIA PRODUZIDA:

CEASA

Opção A

76,38 kWp 0,00 kWp 0,00 kWp

8.448 kWh 0 kWh 0 kWh

05/10/2019

PROPOSTA COMERCIAL

SISTEMA FOTOVOLTAICO

CLIENTE:
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NOSSA EMPRESA

A Fator Solar Energias Renováveis é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento e proposta de soluções

e projetos completos para o uso de energias renováveis, com foco na energia solar. Somos uma empresa jovem,

com ideias jovens e um único propósito: resolver problemas dos clientes! Nós acreditamos em um futuro mais

sustentável onde residências e empresas possam usufruir da energia solar, uma fonte renovável e infinita.

MISSÃO: Fornecer aos seus clientes acesso a produtos inovadores e de qualidade na área de energias

limpas e renováveis através da prestação de serviços customizados e com atendimento diferenciado.

VISÃO: Ser a maior integradora de fontes renováveis de Curitiba e uma das 5 maiores da Região Sul do País

até 2020, sendo reconhecida como referência na qualidade do atendimento e de seus serviços prestados.

VALORES: Foco no cliente, flexibilidade, sustentabilidade.

Nossa equipe conta com profissionais experientes e qualificados com conhecimento de toda a cadeia de

valor da indústria e da regulamentação brasileira mais atual. Adicionalmente, contamos com parcerias

estratégicas que nos garantem estarmos em contato com as mais recentes atualizações tecnológicas,

oferecendo aos nossos clientes soluções inovadoras e eficientes.

Estamos preparados para fazer análise de viabilidade técnica e financeira do seu empreendimento, elaborando

projetos, adquirindo e instalando equipamentos, passando por toda documentação e registro do seu sistema junto

à concessionária de energia local.

A ENERGIA FOTOVOLTAICA

Aplicações

Os equipamentos oferecidos nesta proposta permitem que qualquer pessoa produza sua própria energia elétrica

em sua própria casa, comércio ou indústria, bastando apenas instalar painéis solares no telhado ou quintal. É uma

fonte de energia limpa e renovável. Além de contribuir com a natureza, sua usina vai trazer grande benefício

financeiro. De imediato, sua usina vai valorizar seu imóvel na mesma proporção do valor investido, e que traz uma

grande economia mensal para o seu bolso!

Página 2    
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Regulamentação no Brasil

A Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 (posteriormente modernizada pela Resolução Normativa nº 687/2015)

define o Sistema de Compensação como um arranjo no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com

micro geração ou mini geração distribuída é cedida à distribuidora local e posteriormente compensada com o

consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma

titularidade. Esse sistema é também conhecido pelo termo em inglês net metering.

Nele, um consumidor de energia elétrica instala pequenos geradores em sua unidade consumidora (como, por

exemplo, painéis solares fotovoltaicos) e a energia gerada é usada para abater o consumo de energia elétrica da

unidade. Quando a geração for maior que o consumo, o saldo positivo de energia poderá ser utilizado para abater o

consumo em outro posto tarifário ou na fatura do mês subsequente. Os créditos de energia gerados continuam

válidos por 60 meses. Há ainda a possibilidade de o consumidor fazer a geração compartilhada (reunião de

consumidores em consórcio ou cooperativa com divisão de energia gerada entre eles), geração em condomínios

(repartição de energia conforme porcentagem definida entre os interessados) e autoconsumo remoto (geração de

energia em lugares remotos e distantes do ponto de consumo).

Veja na última página da nossa Proposta Comercial alguns comentários sobre a geração fotovoltaica. Qualquer

dúvida, entre em contato conosco - nossa equipe terá prazer em ajudar!

Página 3    
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15 dias

45 dias

imediato

30 dias

7 dias

7 dias

POR QUE CONTRATAR A FATOR SOLAR?

✓ Nós somos especialistas em energias renováveis.

✓ Você está construindo ou reformando? Nós fornecemos assistência gratuita durante todas 
as etapas da sua obra, garantindo uma usina mais bonita e mais eficiente.

✓ Melhor qualidade do atendimento, comprovada através das nossas pesquisas: 100% de 
recomendação e 100% de satisfação com nosso atendimento, segundo nossos clientes.

✓ Nossas instalações são executadas com o devido rigor técnico: nossa equipe é inteiramente
composta por engenheiros.

✓ Optamos por trabalhar com marcas de primeiríssima linha. Para uma usina que vai durar 
pelo menos 25 anos, isto significa melhor desempenho, segurança e tranquilidade para 
você.

✓ Precisa buscar um financiamento? Peça ajuda que nós vamos explicar as melhores linhas de 
crédito disponíveis para o seu caso particular.

✓ Oferecemos a melhor relação custo / benefício para o seu investimento.

✓ Nossas instalações possuem garantia de instalação de 24 meses. É mais tranquilidade para 
você!

✓ Seguro para cobertura de acidentes na instalação: você não vai precisar, mas caso ocorra 
algum acidente, o seu patrimônio está segurado por uma apólice de seguro de 
Responsabilidade Civil.

SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE (SFCR)

Processo

Nós somos o seu provedor completo para soluções em energia solar. Todas as etapas abaixo serão coordenadas

por nós.
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DADOS PRELIMINARES (Grupo B)

Local do projeto (região)

Tipo de telhado

Tipo de construção

Ligação

Consumo médio mensal

Tarifa de energia

Conta de energia atual (média)

Taxa mensal mínima

Característica da Usina

Potência da Usina Fotovoltaica

Inversor Interativo (com wi-fi)

Módulos Fotovoltaicos

Área Necessária (aprox.)

Stringbox (proteção lado CC)

Estrutura de Fixação

Insumos Diversos

Item Qde

STAUBLI CONECTOR MC4  ACOPLADOR FEMEA + MACHO 30

INVERSOR SOLAR SMA SUNNY 25KW TRIF380V 3

STRING BOX PROAUTO  4 ENTRADAS/2 SAIDA 4STR 1000V 3

600 CABO SOLAR NEXANS 0,6/1KV 1500V DC PRETO 600

600 CABO SOLAR NEXANS 0,6/1KV 1500V DC VERMELHO 600

PAINEL SOLAR BYD 335 W 228

ESTRUTURA ROMAGNOLE 4 PAINEIS TELHA METALICA 57

Total: R$168.477,00

R$44.700,00

R$3.300,00

R$2.484,00

R$2.484,00

R$103.809,00

Preço unit. Preço

R$200,00 R$11.400,00

Atendim. integral

76,38 kWp 0,00 kWp

461 m2

Incluso

Canaletas e conduítes aparentes, conectores, etiquetas de

identificação, cabos CC (com proteção UV), cabos CA, DPS´s,

disjuntores, quadro, etc.

Estrutura em aço e alumínio

228 de 335 Wp

R$10,00

R$14.900,00

R$1.100,00

R$4,14

R$4,14

R$455,30

R$300,00

R$ 6.738

100 kWh

Curitiba, PR

Residência

Trifásica

6738 kWh

Telha metálica

R$ 0,800 / kWh

(e Iluminação Pública Municipal)

3 x 25 kWp

0,00 kWp

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO OPÇÃO A

Os prazos acima podem variar em função da complexidade do sistema. Ao final do projeto você receberá uma

Pesquisa de Satisfação para avaliar a qualidade do nosso serviço prestado durante as etapas acima.

Objetivo da Proposta

O sistema em questão foi dimensionado a partir da média de consumo de energia elétrica informada pelo cliente.

As tabelas abaixo mostram o resumo da usina proposta e seus dados técnicos.

Caracterização da Unidade Consumidora (UC)

ESCOPO DA PROPOSTA

Equipamentos e marcas ofertados
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Redução da conta de energia

Redução anual líquida GEE

Energia mensal excedente (crédito 

60 meses)
126 kWh

OPÇÃO B OPÇÃO COPÇÃO A
Expectativa de Energia Solar 

produzida (média)

5.890 Kg de CO2

8.448 kWh/mês

99%

Desempenho previsto

Comparação de fatura

R$ 80

R$ 6.738

R$ 6.658Fatura Opção A

Fatura atual

Valor da Fatura Economia

Análise de emissões

Sua usina vai gerar energia limpa e renovável e você deixará de utilizar fontes de energia que sujam nosso meio-

ambiente. Com ela, você estará fazendo uma redução anual líquida de emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa)

indicado acima. Pense verde e reduza o tamanho da sua pegada – o planeta agradece!

Gráfico comparativo CONSUMO x GERAÇÃO – 1º ANO DE OPERAÇÃO (Opção A):

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Compensação Mínimo Geração proposta
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O desempenho previsto para sua usina fotovoltaica é baseado em dados estatísticos (fornecidos pelo CRESESB para

a sua cidade) e, portanto, não representa promessa de produção futura, visto que o comportamento climatológico

poderá ser diferente da série histórica. O uso de outras bases de dados poderá resultar valores divergentes.

Exclusões

• Obras civis no padrão de entrada relacionadas à adequação;

• Investimentos no ramal de distribuição para eventual aumento de carga do sistema;

• Relógio medidor de energia (a ser fornecido gratuitamente pela concessionária);

• Adequações para a sua obra (conforme acima);

• Instalação de sistema de aterramento no local da usina;

• Para usinas ao solo, despesas com o licenciamento ambiental (taxas públicas e Relatório de Impacto

Ambiental), e

• Qualquer produto ou serviço que não esteja claramente descrito nesta Proposta.

Garantias

• Módulos fotovoltaicos: 10 anos contra defeitos de fabricação e 25 anos de garantia de potência para até

80% da eficiência;

• Inversores WEG ou Fronius: 7 anos;

• Inversores ABB: 5 anos;

• Inversores ecoSolys: 5 anos;

• Inversores B&B: 6 anos;

• Microinversores NEP/ECORI/APsystems: 10 anos;

• Microinversores Renovigi: 15 anos;

• Cabos e conectores: 5 anos;

• Estrutura de fixação dos painéis: 10 anos, e

• Serviço de montagem dos equipamentos: 24 meses.

Os módulos fotovoltaicos possuem vida-útil estimada em mais de 25 anos (pois há considerável perda de eficiência

após o 20º ano) – hoje já temos instalações com 35 anos em operação! Observar que o sistema terá uma continua

(e prevista) perda de eficiência, na ordem de 1,2% no primeiro ano e 0,7% a partir do segundo ano, devidamente

levada em consideração na Análise Econômica. Estão excluídos da garantia problemas decorrentes de intempéries

da natureza como raios, granizos e efeitos atmosféricos. A garantia dos equipamentos é fornecida pelos respectivos

fabricantes.
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Decisão:

Revisões / Manutenção preventiva

O seu sistema terá uma baixa manutenção, mas revisões anuais deverão ser programadas para garantir a sua

segurança, durabilidade dos componentes e a máxima eficiência energética da sua usina. Nas revisões anuais, os

seguintes itens serão verificados (serviço contratado a parte):

• Condição das instalações elétricas (aperto geral das conexões, condição física dos cabos, funcionamento

dispositivos de proteção, condição do aterramento, etc.);

• Eficiência energética da usina, e

• Limpeza dos módulos solares.

Nossas responsabilidades:

• Projeto básico do sistema com ART;

• Fornecimento e instalação dos equipamentos;

• Supervisão da instalação, comissionamento e startup da usina;

• Gerenciamento do projeto e instalação;

• Configuração do aplicativo de monitoramento do sistema (onde se aplicar);

• Memorial descritivo da instalação com as especificações técnicas dos equipamentos a serem utilizados;

• Diagrama unifilar básico, e

• Documentação e registro do projeto junto a concessionária de energia responsável.

Suas responsabilidades:

• Fornecer todas as informações necessárias e disponíveis para execução do projeto em meio digital

(contas de energia, plantas e projeto do local da instalação, sondagem do terreno, etc);

• Receber antecipadamente em seu endereço os equipamentos a serem instalados, responsabilizando-se

pela sua guarda até a conclusão da instalação;

• Fornecer sinal wi-fi de internet (ou cabo WLAN disponível no local do inversor) para o sistema de

monitoramento de dados (esta funcionalidade é opcional);

• Garantir correto aterramento da sua instalação elétrica atual;

• Indicar uma pessoa responsável pelo gerencialmente do projeto que possa tomar todas as decisões

relativas ao mesmo, e

• Efetuar os pagamentos em dia conforme acordado em contrato.
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Potência da Usina

Valor total à Vista

Produto

Serviço

Projeto

Validade da Proposta

Parcelamento: vezes

     Preço a vista a negociar

R$ 20.000

R$168.477,00

R$ 59.133

R$ 247.610

7 dias a partir da data desta Proposta

DESCRIÇÃO OPÇÃO A OPÇÃO B OPÇÃO C

76,38 kWp

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Investimento proposto

Condições de pagamento

Nós procuramos facilitar o seu pagamento, oferecendo as seguintes possibilidades:

•

• Temos outras formas de pagamento; consulte informações!

• Cartão BNDES

• Financiamento BNDES, BRDE ou Fomento Paraná

• Carta de Crédito Consórcio

Reajustes e atrasos

Por se tratar de material importado na sua maior parte, os valores dos equipamentos apresentados nesta proposta

são atrelados ao Dólar. Portanto, observe acima a validade da sua Proposta.

Eventuais atrasos de pagamento poderão ocasionar a suspensão das instalações até que as mesmas sejam

liquidadas. Parcelas atrasadas estarão sujeitas a reajuste pela SELIC atual.

Financiamento

Seguem algumas outras possibilidades de linhas de crédito para financiar o seu projeto:

Pessoa Física

- BV Financeira: instituição que financia grande parte dos projetos de energias renováveis no Brasil. Sem burocracia,

permite financiar seu sistema fotovoltaico sem entrada e com prazos entre 12 e 60 meses. Talvez você tenha

acesso a outros bancos e, portanto, não há nenhuma obrigação de adesão à nossa proposta de financiamento.
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- CEF: instalações fotovoltaicas podem ser financiadas através da Caixa pelo Construcard. Também há o Crédito

Imóvel Próprio Caixa que é uma linha de crédito concedida mediante alienação fiduciária de bem imóvel dado em

garantia da operação (o recurso não possui destinação específica e você pode usar como bem quiser, com até 240

meses de pagamento). Consulte o site do banco para confirmar taxas, prazos e simular seu financiamento ou visite

uma agência da Caixa.

- BANCO DO BRASIL: correntistas Pessoa Física do Banco do Brasil possuem a possibilidade de financiamento

através da linha BB Crédito Material de Construção.

Pessoa Jurídica

- CEF: projetos sustentáveis podem ser financiados pelo Producard, que são linhas de crédito voltadas para pessoas

jurídicas.

- BNDES: a geração distribuída foi incluída no cartão BNDES, produto que, baseado no conceito de cartão de

crédito, visa financiar os investimentos de micro, pequenas e médias empresas com crédito pré-aprovado. O BNDES

disponibiliza crédito através do FINEM. Há ainda o BNDES AUTOMÁTICO, com informações sobre a linha de crédito

em www.bndes.gov.br/bndesautomatico. Consulte também o CANAL DO DESENVOLVEDOR MPME

(www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme), ferramenta criada pelo BNDES para

facilitar o acesso às linhas de financiamento do banco e facilitar a busca pela melhor opção de crédito para o seu

caso.

- FOMENTO PARANÁ: recentemente o banco criou uma linha de crédito específica para financiar projetos de

energia fotovoltaica (incluindo produtos importados) com até 10 anos de prazo (incluindo 1 de carência) e juros

acessíveis. Válido para empresas com faturamento inferior a R$3,6 milhões (consulte outras condições).

- BRDE: quem não se enquadrar na linha de crédito acima poderá optar pelo BRDE (que também financia

equipamentos importados). O prazo de financiamento é de até 5 anos (incluindo 1 de carência).

A Fator Solar possui fornecedores credenciados junto ao BNDES para financiamento de projetos com conteúdo

nacional. Solicite a cotação de um projeto específico para esta linha de crédito.

Consórcios

A Fator Solar oferece a possibilidade de você (Pessoa Física ou Jurídica) adquirir seu projeto sustentável através de

consórcio sem pagar juros. Trabalhamos com as opções de consorcios através do Grupo HERVAL ou Consórcio

Ademilar, cada um com suas particularidades e perfil de clientes. Consulte-nos para simulações com outros prazos

ou Carta de Crédito com valor diferente.
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Economia anual (1º ano)

TIR - Taxa Interna Retorno (anual)

VPL - Valor Presente Líquido

ROI - Retorno do Investimento 3,2 anos

R$ 1.947.049

R$ 82.161

42%

OPÇÃO A OPÇÃO B OPÇÃO C

ANÁLISE ECONÔMICA

Além de contribuir com a natureza, sua usina vai trazer grande benefício financeiro. De imediato, sua usina vai

valorizar seu imóvel na mesma proporção do valor investido. Além disto, os dados abaixo mostram alguns

indicadores da análise econômica da sua usina (na proposta de pagamento à vista), comprovando o retorno do

investimento que você está prestes a fazer – se tiver alguma dúvida, estamos disponíveis para ajudá-lo a

compreender a viabilidade econômica da sua usina:

Gráficos da Opção A

(R$1.000.000)

R$0

R$1.000.000

R$2.000.000

R$3.000.000

R$4.000.000

R$5.000.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Anos

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

OPÇÕES DE INVESTIMENTO

OBSERVAÇÕES:

1. Nesta análise financeira foi levada em consideração a estimativa do custo de substituição do inversor no 12º
ano do projeto;

2. Não foram levadas em conta as bandeiras tarifárias nesta análise financeira (se consideradas, o investimento
teria um retorno financeiro ainda melhor);

3. Embora os módulos solares devam durar mais de 25 anos, nesta simulação considerou-se apenas este
horizonte de tempo;

4. Estes cálculos de rentabilidade foram elaborados considerando-se o preço à vista do projeto;
5. As taxas das opções de investimento são baseadas nas projeções futuras da equipe econômica do Bradesco;
6. O cálculo do ROI apresentado acima é o payback simples (nominal);
7. Na energia injetada haverá cobrança de ICMS sobre a TUSD (não levada em conta nesta análise pois,

dependendo do perfil de consumo do cliente, este impacto poderá ser muito pequeno), e
8. Solicite qualquer outra simulação financeira específica que você deseje ou precise.
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CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Local de Entrega: CIF (ou seja, no seu local de instalação).

Prazo do Projeto: conclusão total do projeto em aproximadamente 5 semanas, em função da

disponibilidade dos equipamentos e das condições meteorológicas.

Validade desta Proposta: conforme indicado nas Condições Comerciais.

Dados para cadastro

Caso necessário, seguem nossos dados para cadastro como fornecedor:

FATOR SOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA – ME

CNPJ: 19.576.052/0001-39

Inscrição Municipal: 17 12 685.647-6

Inscrição Estadual: 90713691-42

Dados Bancários:            Banco Bradesco S.A. (banco 237)

Agência 5760, Conta Corrente 39797-0

SELO SOLAR

O Selo Solar foi criado para dar forma a algo que não se vê: a eletricidade. Consumir

eletricidade produzida a partir do sol é uma atitude inovadora. Para que aqueles que hoje já

apostam na energia do futuro possam ser reconhecidos pela sociedade, o Instituto Ideal

oferece o Selo Solar, buscando também incentivar que novos projetos sejam colocados em

prática. O Selo Solar é concedido para empresas, instituições públicas e privadas e

proprietários de edificações que consumam um valor mínimo anual de eletricidade solar por

meio de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Mais informações em

www.selosolar.com.br ou diretamente conosco.

COMPARATIVO DAS PROPOSTAS

Sabemos o quanto o custo da sua usina representa para você ou sua empresa. É um investimento que deverá ser

analisado a fundo de modo que ele seja feito com plena consciência dos seus benefícios. Desta maneira, é normal

que você queira comparar a nossa proposta com a de outros fornecedores igualmente capacitados. Você deve fazer

isto, inclusive, para confirmar que a nossa proposta é a melhor.

Assim, propomos abaixo um rápido check-list para que você possa garantir a correta comparação das propostas,

podendo comparar critérios que estejam nas mesmas condições de atendimento:
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Análise financeira

Visita Técnica

Análise das Emissões

Correto dimensionamento para o 

seu consumo

Potência da usina

Projeto turnkey

Representação do cliente na 

concessionária

Garantia dos equipamentos

Instalação com garantia de 24 meses

Disponíveis diversas formas de 

pagamento
Custo do frete e impostos inclusos 

na proposta

CRITÉRIOS FATOR SOLAR Fornecedor B Fornecedor C

VISITA ou ANÁLISE TÉCNICA

Esta proposta é uma estimativa inicial. Para elaborarmos uma Proposta Comercial final, nós precisaremos ir até o

local de instalação ou obter com você informações técnicas necessárias para nos permitir apresentar-lhe condições

comerciais mais justas e corretas. Havendo interesse em prosseguir com o seu projeto.

CONTATOS

Sua Proposta Comercial foi elaborada pela nossa Equipe exclusivamente para atender a sua necessidade. É

importante que você tire todas as suas dúvidas, ligando ou escrevendo a qualquer hora.

contato@fatorsolar.eco.br, 41-3205-5667 ou 41-99769-0268

Acompanhe no nosso website e em nossas redes sociais as novidades, informações, curiosidades e últimas notícias

sobre energias renováveis!

www.facebook.com/fatorsolar

www.linkedin.com/company/fatorsolar

www.fatorsolar.eco.br
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Proposta elaborada por Ana Ribas

Venha visitar nosso escritório e conhecer nosso showroom em pleno funcionamento, com dados de produção

disponíveis em https://goo.gl/OAD0qg ou no QR code ao lado.

Quer saber qual é a opinião dos nossos clientes? Veja depoimentos sobre a experiência com a Fator Solar na

primeira página do nosso website. E caso queira visitar estas usinas ou obter referências sobre nossos produtos ou

serviços, basta solicitar!
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA:

1) De acordo com a legislação atual, sua conta nunca chegará a zero; independente da energia gerada, sempre

haverá um pagamento mínimo a ser feito. Observe no escopo desta proposta o seu tipo de ligação e o valor mínimo

a ser pago. Além deste valor mínimo, a taxa de iluminação pública também será cobrada.

2) No caso de apagões na rede da sua concessionária e mesmo que a sua usina esteja produzindo energia neste 

momento, por questões de segurança o seu sistema também será automaticamente desligado e, portanto, você 

também sofrerá o corte de energia. Seu sistema voltará automaticamente a produzir energia tão logo sua 

concessionária retorne o fornecimento de energia.

3) O seu relógio medidor atual precisará ser substituído por outro. Para clientes do Grupo A, esta substituição será 

feita pela própria concessionária no final do processo.

4) A geração de créditos funciona como uma conta corrente. Se nas primeiras semanas de funcionamento da sua 

usina não houver condições climáticas favoráveis (por exemplo, muita chuva), a(s) primeira(s) conta(s) de energia 

poderá(ão) não trazer todo o benefício esperado. Isto é normal e você deverá esperar acumular créditos positivos 

junto à sua concessionária.

5) A regulamentação atual prevê outros modos de geração distribuída envolvendo condôminos e cooperados, além 

do autoconsumo remoto. Estas modalidades são boas opções para você compartilhar custos de instalação, 

reduzindo o valor do seu investimento. Entre em contato conosco para obter maiores detalhes.

6) A potência máxima a ser injetada na rede é aquela limitada pelo inversor (e não pela potência dos módulos 

solares) – observe no escopo da proposta sua potência.

7) A potência máxima do sistema somente será atingida durante o solstício de verão e se os módulos estiverem 

limpos, orientados para o Norte e na inclinação correta para a sua localidade.

8) Para instalações na Região Metropolitana de Curitiba está inclusa uma revisão gratuita no 6º mês. Você deverá 

entrar em contato conosco entre o 5º e o 6º mês (após a troca do relógio medidor ou realização da Vistoria Técnica 

pela concessionária) para agendá-la.

9) Em alguns casos específicos, a garantia do serviço poderá ser de 12 meses.
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CNPJ: 24565.907/0001-66 

Atendemos em Todo o Brasil 

 
 

FP Rodrigues  Fone: (43) 3325-9256 ou 98825-3000. 

Rua Lucineide Rodrigues Silveira, 179 Pq. Industrial Leblon | CEP: 86084-165 | Londrina-PR 

   www.fprodrigues.com.br 

REPRESENTANTE 

Fabio Rodrigues – (43) 98825-3000 
 

 

Nº PEDIDO: 

2019403 
 

PROPOSTA COMERCIAL  
 

Londrina, 26 de Setembro de 2019. 
Prezado Cliente, 
 
Na qualidade de Prestador dos serviços de venda e Instalação de sistemas fotovoltaicos para todo Brasil, 
gostaríamos de lhe apresentar o que há de melhor no mercado, oferecendo a solução ideal, para a melhoria das 
condições térmicas e de ergonomia em sua empresa, contribuindo com a saúde e o bem estar de todos. 
 
DADOS DO CLIENTE:  

Razão Social / Nome:   

Centrais de Abastecimento do Paraná - SA 
Pessoa para contato:  

Paloma/Marco 
CNPJ / CPF:  

75.063.164/0001-67 
I.E.:  

 
Endereço:  

Rod. BR 116, Nº 22.881   
Cidade:  

Curitiba 
Estado:  

PR 
CEP:  

 
Tel./Cel.:  
(41) 3253-3232 

Fax:  
MESMO 

E-mail:  
palomaso@ceasa.pr.gov.br  

 

ORÇAMENTO 
 

Instalação de 228 módulos fotovoltaicos de 320Wp em telhado de fibrocimento, passagem de 
cabeamento do telhado até a central dos inversores, instalação em parede de 3 inversores de 25 
kW, instalação de quadro de distribuição e interligação com a rede do cliente. Fornecimento de 
ART de execução registrado no CREA-PR 
 

                                                                MÃO-DE-OBRA 
 

ITEM PROFISSIONAL QUANT. PROF QUANT. HORAS PREÇO/HORA SUB/TOTAL 
1 Sup. Engenheiro 1 80 165,90 13.272,00 
2 Inst. Eletricista 2 280 57,45 32.172,00 
3 Inst. Auxiliar 2 280 49,25 27.580,00 

TOTAL     R$ 73.024,00 
 

MATERIAL 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. PREÇO SUB TOTAL 
1 Inversor Trifásico 380V - 25 kWac -FRONIUS ECO 

25.0-3-S 
3 12.455,30 R$ 37.365,90 

2 Módulo Fotovoltaíco Jinko JKM320PP-72 228 628,47 R$ 143.291,16 
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CNPJ: 24565.907/0001-66 

Atendemos em Todo o Brasil 

 
 

FP Rodrigues  Fone: (43) 3325-9256 ou 98825-3000. 

Rua Lucineide Rodrigues Silveira, 179 Pq. Industrial Leblon | CEP: 86084-165 | Londrina-PR 

   www.fprodrigues.com.br 

3 Estrutura  fixação de 228 módulos em telhado 1 22.490,00 R$ 22.490,00 
4 Conector MC4 macho+femea ABB/MC 24 12,79 R$ 306,96 
5 Cabo para aplicação solar 6mm2 Conduspar 

verm. 
500 3,45 R$ 1.725,00 

6 Cabo para aplicação solar 6mm2 Conduspar - 
preto 

500 3,45 R$ 1.725,00 

7 String box 4 entradas e 1 saída 3 2.599,00 R$ 7.797,00 
Total    R$ 214.701,02 

 
 

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 287.725,02 
 

 

De acordo com o Projeto De Eficiência energética da Copel – PEE 2018 
 
OBS: Todos os nossos profissionais possuem curso NR-10 e NR-35 e Todos os equipamentos de segurança EPI’s  
 

Utilizados tem o CA de acordo com as normas brasileiras vigentes  
 
 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

 
O pagamento do valor do(s) equipamento(s) deverá ser efetuado através de crédito em conta corrente bancária 
de titularidade de FP Rodrigues duplicata(s) ou cheque(s) previamente aprovado(s) pela FP Rodrigues, da 
seguinte forma: 
 

 
1. No caso de pagamento à vista:  

 Transferência bancaria sendo  
 50% entrada no pedido 
 E 50% após instalação. 

2. No caso de pagamento BNDES parcelado:  
  Cartão Nº ___________ 

Qtd. Parcelas ________  

 
Dados Bancários:  
 
Banco Brasil 
Agência: 3142-9 
Conta corrente  34.744-2               CNPJ: 24.565.907/0001-66  
 

 

 
FICA DESDE JÁ ESCLARECIDO QUE:  
A entrega e do(s) equipamento(s) só acontecerá após a confirmação do pagamento integral dos valores devidos, no 
caso do pagamento à vista, em caso de pagamento parcelado, só será entregue após confirmação do pagamento da 
entrada e aprovação do cadastro. 
 
 
 

FRETE 
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CNPJ: 24565.907/0001-66 

Atendemos em Todo o Brasil 

 
 

FP Rodrigues  Fone: (43) 3325-9256 ou 98825-3000. 

Rua Lucineide Rodrigues Silveira, 179 Pq. Industrial Leblon | CEP: 86084-165 | Londrina-PR 

   www.fprodrigues.com.br 

No valor estipulado nesta proposta está incluso a entrega do equipamento dentro do município de Londrina. 
Dessa forma, o endereço da entrega sendo fora de Londrina, fica todas as despesas decorrentes da entrega e 
retirada do(s) equipamento(s) de responsabilidade do Cliente arcando com os custos de frete até o local de 
instalação, 
 
Local para retirada do(s) equipamento(s): AV. LUCINEIDE RODRIGUES SILVEIRA, 179 PARQUE INDUSTRIAL 
LEBLON, ZONA NORTE, NA CIDADE DE LONDRINA/PR. 
 
 

GARANTIA 
 

 
Para Kit Gerador de Energia:  
01 (um) ano. 
 
 
FICA DESDE JÁ ESCLARECIDO QUE:  
A garantia é oferecida contra eventuais defeitos de material e de fabricação do equipamento, e está condicionada 
ao eficaz e adequado cumprimento de todas as manutenções periódicas, feitas pela FP Rodrigues ou por um 
distribuidor ou representante autorizado desta. 
 
 
 

VALIDADE DA PROPOSTA  
 

15 (Quinze) dias. Por fim, caso V.Sa. esteja de acordo com as cláusulas e condições desta proposta, solicitamos 
encarecidamente que aponha sua assinatura abaixo, devolvendo-nos uma via. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Cliente 

______________________________________________________ 
Representante Autorizado/Legal 
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N

CEASA - PR - PAVILHÃO DO PRODUTOR

PLANTA DE SITUAÇÃO/IMPLANTAÇÃO

3#35(35)mm²

0,6/1,0 kV

EPR 90ºC

01

OUT/2019

DIMAN - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.

SITUAÇÃO/IMPLANTAÇÃO

PLANTA

DISCRIMINAÇÃO:

DESENHISTA:

ENGº RESP.:

VISTO:

VISTO:

ESCALA:

DATA:

Nº DE FOLHAS:

FOLHA Nº:

ARQUIVO:

C E A S A / P R

01

USO INTERNO:
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AutoCAD SHX Text
À INSTALAR

AutoCAD SHX Text
AUTOTRANSFORMADOR

AutoCAD SHX Text
RAMAL DE INTERLIGAÇÃO

AutoCAD SHX Text
À INSTALAR

AutoCAD SHX Text
PAINEL FOTOVOLTAÍCO 75 kWp

AutoCAD SHX Text
INVERSORES E QG-USINA 

AutoCAD SHX Text
À INSTALAR

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

AutoCAD SHX Text
MARCO ANTONIO FIGUEIREDO CREA: 9.258/D - PR

AutoCAD SHX Text
PAULO



CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
DIRETOR TECNICO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
10/10/2019 08:13Data:

DESPACHO

Deferimos a favor da solicitação de instalação das placas fotovoltaicas
para a geração de ENERGIA ELETRICA, para a unidade da Curitiba, dentro do
convênio COPEL e CEASA PR. Solicito que seja realizado os procedimentos legais
para a contratação dos serviços pre estabelecidos no projeto técnico.
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
16/10/2019 10:56Data:

DESPACHO

À DIMAN

Para  que  possamos  dar  prosseguimento  a  presente  contratação
solicitamos informações abaixo:

1 - A cotação de menor valor juntada no processo no corresponde ao valor
da SOC.

Por se tratar de licitação não se faz necessário juntada de SOC, pois para
processo de licitação é realizado quadro de fixação de preço máximo de licitação
o qual é elaborado pela CPL;

2  -  Anexar  no  processo  planilhas  de  quantitativos,  cronograma  de
execução  e  demais  documentos  que  entender  necessário  para  melhor
entendimento dos licitantes acerca da contratação a ser realizada;

3  -  Disponibilizar  os  documentos  constantes  no  item  2  no  ambiente
público, pois os mesmos farão parte do Edital.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att
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Sonia de Brito Barbosa
Licitação e Contratos
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SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

Solução Completa: Equipamentos, Projeto, Instalação e Homologação

Apresentada ao Cliente: CEASA - Centrais de Abastec. do PR

  

 

R. Francisco Juglair, 628

Ecoville, Curitiba -PR

Fone: +55 (41) 3123-6080

contato@dominiosolar.com.br

www.dominiosolar.com.br/
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do i iosolar. o . r  -  -6 8

R. Fra is o Juglair, 6 8  - 8º a dar  - E oville  - CEP: 8 -   - Curi a  - Para á

Proposta Comercial - CEASA - Centrais de Abastec. do PR

Premissas: 

*Necessário laudo estrutural para a execução da obra: telhado deve suportar pelo menos 14kg/m² 

Proposição: 

Projeto: Usina solar de 76,38 kWp

→ Dados té i os

•àPot iaàtotalàdosà ódulosàsola es: 76,38 kWp

•àNú e oàdeà ódulosàFV: 228 unidades

•àPot iaàu it iaàdosà ódulosàFV: 335            W

•àPot iaàtotalàdosài ve so esàsola es: 75               kW

•àNú e oàdeài ve so es: 3 unidades

•àPot iaàu it iaàdosài ve so es: 25 kW

•àGe açãoàp evistaà dia: 89.519       kWh/ano

•àÁ eaàp evistaàap oxi adaàe àtelhado:à 570            m²

•àCa gaàest utu alàdoàtelhado:à 6,4              ton

•àT a sfo ado àRe aixado à 80/ 0Vàt if si o: 1 unidade

•àPa aàoàdi e sio a e toàdoàsiste a,àfo a àutilizadasài age sàdeàsat liteàdispo íveisà oàGoogleàMaps;

• Usina solar fotovoltaica conectada à rede elétrica para atender o consumo de eletricidade da UC (instalada em

telhado);

•àP oduçãoàdeàe e giaàel t i aàdu a teàoàdia,à o àex ede teà o pe sadoàe àho ioàse àge açãoàsola .

• Conforme aceite, será necessária avaliação da instalação elétrica (diagrama unifilar/existência de

gerador/layout técnico), para definição da forma de conexão da injeção de energia;

•àCo side adaài stalaçãoàdeàpla asài po tadasà ãoàpe ite àFINáME ;

•àCo fo eà e o ialàdes itivoàdipo i ilizado,àoàsiste aàp opostoà o te plaà 8à ódulosàdeà 5àW,à à
inversores de 25 kW além das demais especificações técnicas exigidas quanto ao equipamento bem como ao 

serviço;
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do i iosolar. o . r  -  -6 8

R. Fra is o Juglair, 6 8  - 8º a dar  - E oville  - CEP: 8 -   - Curi a  - Para á

→ Co siderações a er a da disposição dos ódulos fotovoltai os

Gráfico de irradiação solar da região

→ Curva a ual de geração prevista:

Total anual: 89.519         kWh

Média mensal: 7.460            kWh

→ Geração a ual: R$ 70.7 0,
tarifa de R$ 0,79 x geração de 89.519 kWh/ano (valor aproximado simplificado)

•àMódulosàfotovoltai osài staladosàe àtelhado;
•àCo side adoàtelhadoà et li oà aàp e ifi açãoàdoàp ojeto;
•àápósàa eite,àfa e os,à edia teàauto izaçãoàdoà lie te,ài age sàdeàd o eà oàlo alàaàfi àdeàide tifi a à
possíveis peculiaridades do telhado e realizar eventuais ajustes no projeto;

•àQual ue àajusteà oàta a hoàdoàsiste aàpodeàafeta àoàp eçoàdoàp ojetoà sujeitoà àap ovaçãoàdoà lie te .

• A produção de energia elétrica é uma estimativa baseada nos dados meteorológicos médios de irradiação

solar da região (base de dados CRESESB);

•àáà u vaàdeàge açãoàap ese tadaàpodeàva ia àdeàa oàaàa o;
•àEstesàdadosà ãoàsãoàu aàga a tiaàdeàge açãoàeà ãoàpossue àvalidadeàlegal.

 -

 20

 40

 60

 80

 100

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Geração de Energia Solar [kWh] - Sistema Domínio Solar
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do i iosolar. o . r  -  -6 8

R. Fra is o Juglair, 6 8  - 8º a dar  - E oville  - CEP: 8 -   - Curi a  - Para á

→ I vesti e to: Valor total do Projeto: R$ 275.690,00

→ Estudo de Via ilidade Fi a eira:

→ Pay a k Si ples:  a os e 9 eses | Pay a k des o tado:  a os e 7 eses

→ Fatura pós-solar:
•àOà ueà o ti uaàaàpaga :
 - Diferença entre a geração e o consumo (caso haja aumento de consumo)

 - Taxa de iluminação pública e adicional por bandeira tarifária.

A equipe da Domínio Solar está à sua inteira disposição para esclarecer eventuais dúvidas, tanto técnicas como

em relação ao estudo de viabilidade financeira.

Ressaltamos ainda que, optando pelo Projeto de Energia Solar, você estará fazendo um excelente investimento durante o

período calculado para o retorno do seu dinheiro e se beneficiará da significativa economia de energia, por mais 21 anos e 3

meses após ter seu dinheiro de volta.

 - Tarifa mínima (100kWh/mês);

Visando facilitar sua decisão de investimento, procedemos um Estudo de Viabilidade Financeira do seu projeto de Energia Solar

e comparamos com o rendimento do Mercado Financeiro.

Neste estudo, utilizamos dados históricos de inflação, taxa Selic e aumento da tarifa de energia elétrica para fazer uma projeção

destes índices durante os próximos 25 anos, ou seja, a vida útil mínima de um sistema solar fotovoltaico. Além disso, foram

considerados todos os custos para a implementação do projeto (solução completa "chave na mão" oferecida pela Domínio

Solar) e os baixos custos de operação deste sistema solar ao longo de sua vida útil. 

Seu Projeto Solar mostrou-se viável, com a TIR (Taxa Interna de Retorno) mostrada abaixo, na versão nominal e real

(descontando a inflação). Mostramos também o prazo de retorno do seu investimento (payback) simples e descontado

(considerando o valor do dinheiro no tempo, ou seja, que o recurso poderia ser aplicado no mercado financeiro).

Simples Descontado 100% do CDI

23,6%

28,4%TIR Nominal

TIR Real
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do i iosolar. o . r  -  -6 8

R. Fra is o Juglair, 6 8  - 8º a dar  - E oville  - CEP: 8 -   - Curi a  - Para á

→ Resu o:

Valor do projeto: R$ 275.690,00

Duração da obra de montagem do sistema: 11 dias

• For a de paga e to:
→àE uipa e tosà dist i uido a à-à edia teàNotaàFis al:àaà o i a ;

• Pós-Ve das & Operação da Usi a:

ààààààà→àMa ute ção,àLi pezaàeàMo ito a e toàpelaàDo í ioàSola :
-Acompanhamento online da geração e economia com envio de relatório mensal

         (caso haja uma conexão de internet wi-fi no estabelecimento);

-Limpeza caso necessário e orientação com cuidados gerais do sistema;

-Análise termográfica dos módulos, quadros e disjuntores;

-Verificação da fixação de estrutura, módulos e bornes.

p Serviços oferecidos por 6 meses e possibilidade de contrato de pós-vendas em seguida

ààààààà→àGa a tiasàofe e idas:

Painel solar Instalação

Duração 10 anos 12 meses

Responsável Fabricante DS

Validade da Proposta: Outubro/2019

(ou sujeito a disponibilidade da distribuidora)

• A eite da proposta:

CONTRATANTE CONTRATADA

CEASA - Centrais de Abastec. do PR César Augusto Marcos

Domínio Solar | CNPJ: 07.050.069/0001-79

Curitiba, 11 de outubro de 2019.

Este documento contém informações confidenciais. 

Qualquer reprodução total ou parcial, compartilhamento ou uso impróprio deste conteúdo sem autorização prévia do autor é expressamente proibida.

César Augusto Marcos

Projeto de Solar Turn Key de 76,4 kWp
Equipamentos, projeto, instalação e homologação na concessionária de energia

228 módulos solares / 3 inversores

Geração anual estimada: 89.519 kWh

CEASA - Centrais de Abastec. do PR

..........................................................

Inversor

5 anos

Fabricante

→àDo í ioàSola à-à ãoàdeào aà edia teàNotaàFis al:à50%à aàassi atu aàdoà o t atoà+à 5%à aà
entrega do projeto + 25% na homologação da concessionária.

..........................................................
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DIMAN
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
ENGENHARIA E OBRAS

DATA: OUTUBRO/2019 RESPONSÁVEL ENG MARCO A. FIGUEIREDO

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA – CRONOGRAMA OBRA UNIDADE DE CURITIBA

CRONOGRAMA FÍSICO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

ITEM
MESES

1º 2º

1.0

2.0

3.0 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS

4.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5.0 INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO
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PÁGINA: 1 DE 1

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº:

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA ENDEREÇO: ORGÃO:
 MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0 ART N°:
 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL
MÃO DE 

OBRA
CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL

MÃO DE 
OBRA

CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               -    R$               -    R$                    -   
1.1
1.2
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$               -    R$               -    R$                    -   

2.1 MÓDULO FOTOVOLTAÍCO 320 Wp / 330 Wp / 335 Wp/ 340 Wp - EFICIÊNCIA > 16% - PROCEL "A" pç 228

INVERSOR TRIFÁSICO 25 kWac com MONITORAMENTO - HOMOLOGADO PELA COPEL pç 3

ESTRUTURA COMPLETA PARA FIXAÇÃO EM TELHADO METÁLICO 2 LINHAS COM 114 MÓDULOS cj 1

CONECTOR MACHO+FEMEA TIPO  MC4 pç 24
CABO SOLAR 6mm2 - VERMELHO m 500
CABO SOLAR 6mm2 - PRETO m 500
STRING BOX 4 ENTRADAS E 1 SAÍDA / 4 ENTRADAS E 2 SÁIDAS pç 3
AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 kVA ENTRADA 220 V SAÍDA 380 V pç 1
CABO EPR/XLPE 0,6/1,0 KV SEÇÃO NOMINAL 35mm2 m 480
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 1 DISJUNTOR 125A - CAIXA MOLDADA E BARRAMENTO 1/2"x1/8" pç 1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 1 DISJUNTOR 200A - CAIXA MOLDADA pç 1
CABO EPR/XLPE 0,6/1,0 KV SEÇÃO NOMINAL 70mm2 m 18
MISCELANIAS DE INSTALÇÃO ELÉTRICA (FITA ISOLANTE, CONECTORES, BORNES, ISOLADORES ETC) cj 1

LEVANTAMENTO Nº:   
RESPONSÁVEL TÉCNICO:MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO 9.258/D

 
 CEASA
  

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 
Responsável pela Aprovação
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
DIVISAO DE MANUTENCAO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
22/11/2019 08:59Data:

DESPACHO

SR PRESIDENTE
PASSAMOS A V.SA. OS VALORES A SEREM CONTRATADOS NA LICITAÇÃO,

POR ENTENDER QUE A DOCUMENTAÇÃO EM TELA NÃO DEU CLAREZA A C.P.L.
ENTÃO O VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO É DE R$ 247.610,00 (DUZENTOS

E  QUARENTA  E  SETE  MIL  SEISCENTOS  E  DEZ  REAIS)  COMPOSTO  DA
SEGUINTE MANEIRA

A- MATERIAL R$ 168.477,00
B- SERVIÇO (MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO) R$ 59.133,00
C- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO R$ 20.000,00

SEM MAIS FICAMOS A DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLAREIMENTOS.

ENG MARCO A DE FIGUEIREDO
GERENTE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA.
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PARANÁ 
 
 
Ref.: Protocolo nº 16.122.123-6– Contratação de empresa especializada para aquisição 

de materiais e execução de serviços de instalação de placas fotovoltaicas para geração 

de energia na Unidade Atacadista de Curitiba, com valor máximo de R$ R$ 247.610,00 

(duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dez reais) para o período de execução de 

45 (quarenta e cinco) dias corridos. 

 

 

1. De acordo. Autorizo a deflagração do certame licitatório, atendidas as exigências 

legais; 

 

2. À DIFIN, para anexar a declaração de disponibilidade financeira; 

 

3. À Comissão Permanente de Licitação; 

 

4. À Assessoria Jurídica 

Para análise e parecer. 

 

 

 

 

Curitiba, 22 de novembro de 2019. 

 

 

Éder Eduardo Bublitz 
Diretor-Presidente 
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
22/11/2019 11:35Data:

DESPACHO

Ao
Diretor Presidente

Anexamos ao processo autorização para deflagração de licitação para
assinatura, após encaminhar à DIFIN para juntada de disponibilidade financeira.

Att.
Sonia de Brito Barbosa
Licitação e Contratos
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
DIRETOR PRESIDENTE

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
25/11/2019 18:52Data:

DESPACHO

Á DIFIN

Para anexação de disponibilidade financeira.

63
18

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Eder  Eduardo Bublitz em: 25/11/2019 18:52.



64
19

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 10/01/2020 14:49.



 
 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR 
 
 

  Protocolo Digital nº 16.122.123-6 – Pregão Presencial nº XXX/2019 
 

1 
 

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Jardim Social – CEP: 82.530-010 – Curitiba – Paraná – Tel.: (41) 3253-3232 

MINUTA - EDITAL 
 
 

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR, torna-se público que 
realizará licitação nos seguintes termos: 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL: XXX/2019 
TIPO: MENOR PREÇO 

 
A disputa será PELO VALOR 

GLOBAL 

ABERTURA  
 
 

X:XXh do dia XX/XX/2019 
 

Será considerado o horário de Brasília (DF) para todas 
as indicações de tempo constantes neste edital. 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e à 
execução do sistema de geração de energia incentivada solar fotovoltaica (micro-geração de 
75 kW) do contrato de eficiência energética firmado entre a Ceasa e a Copel na Unidade 
Atacadista de Curitiba. 

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: O valor global máximo para o presente procedimento 
licitatório é de R$ 247.610,00 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dez reais). 

CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO: A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas 
pelas condições específicas e gerais do pregão e pelo disposto nos demais anexos do Edital. 
A presente licitação será processada e julgada pelo presente Edital, todos seus Anexos e 
Documentos nele mencionados, Modelos, Elementos Gráficos e Especificações, pela Lei 
Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar Federal n.º 123 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 9.605/98 Decreto Estadual n.º 4.889/05 Resolução do CONAMA n.º 
307/02 e suas alterações e pelas Condições Gerais de Contratos. 

DA ABERTURA: A abertura da presente licitação dar-se-á no dia XX de XXXXX de 2019 às 
X:XXh na sala de reuniões da Administração Central, sito a Avenida Nossa Senhora da Luz, 
2143 – Bairro Jardim Social, CEP 82.530-010, Curitiba - Paraná, e será conduzida pela 
Pregoeira Sonia de Brito Barbosa e Equipe de Apoio. 
Os interessados em participar da presente licitação poderão obter o Edital e seus Anexos 
gratuitamente no Portal das Centrais de Abastecimento do Paraná – CEASA/PR 
www.ceasa.pr.gov.br., link licitações – Licitações Diversas – Unidade Atacadista de Curitiba, 
ou ainda, através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br. 
As dúvidas, esclarecimentos, informações ou outros elementos necessários ao perfeito 
entendimento do presente Edital poderão ser dirimidas pela Pregoeira Oficial da CEASA/PR, 
através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br, ou através do telefone (41) 3253-3232, 
setor de licitação. 
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO 
CRITÉRIO DE DISPUTA 
O critério de disputa será o valor global dos serviços a serem executados, elencados no 
Memorial Descritivo, Anexo I deste Edital.  

 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
Não será admitida proposta com preço global superior ao valor estipulado em Edital. 

 

PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 
O prazo de validade deverá ser de 60 (sessenta) dias, preferencialmente declarado na 
proposta. 

 

ANEXOS 
 Anexo I – Memorial Descritivo; 
 Anexo II – Modelo de Procuração; 
 Anexo III – Documentos para Credenciamento; 
 Anexo IV – Documento Envelope “A” - Proposta Comercial; 
 Anexo V – Documento Envelope “B” - Documento de Habilitação 
 Anexo VI – Declaração de condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 Anexo VII – Documento de responsabilidade técnica; 
 Anexo VIII – Modelo Declaração de compromisso de utilização de produtos e 

subprodutos de madeira; 
 Anexo IX – Modelo de Declaração de vistoria/ visita técnica; 
 Anexo X – Modelo de Declarações;  
 Anexo XI – Planilhas de Quantitativos; 
 Anexo XII – Cronograma Físico-Financeiro 
 Anexo XIII – Minuta do Contrato 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO PRESENCIAL 
 

1. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
1.1 Somente será admitida a participação neste certame de pessoa jurídica que comprove 

com documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade 
compatível com o objeto desta licitação, que preencherem as condições estabelecidas 
neste edital em consonância com a legislação específica e vigente. 

1.2 Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 
País, de interessados que se encontrem sob: autofalência, falência, concordata, 
recuperação de credores, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio 
de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também 
abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito 
de licitar e contratar com o Governo do Estado do Paraná, ou declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

1.3 Também será vedada a participação de licitantes na licitação, quando: 
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a) Empresa que tenha débitos para com a Administração Pública; 
b)  Empresa em cuja composição societária possua sócios de empresas suspensas de 

licitar, contratar e/ou tenha débitos para com a Administração Pública; 
c) Suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com a Administração 

Pública; 
1.4 Os licitantes participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, 

das condições gerais e particulares do objeto da presente licitação, podendo verificar 
as condições atuais, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento 
impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do termo, 
não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. A participação 
no presente certame implicará na aceitação total de todas as condições do presente 
Edital. 

 
2. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES, PROPOSTA COMERCIAL (A) E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B): 
2.1 Os envelopes, das PROPOSTAS COMERCIAIS (A) e DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO (B) deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes 
distintos, fechados e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, 
além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 
 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA COMERCIAL 
PROCESSO: N° 16.122.123-6 
PREGÃO PRESENCIAL: Nº XXX/2019 
DATA DA ABERTURA: XX/XX/2019 às X:XXh 
RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________   
 
 
ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
PROCESSO: N° 16.122.123-6 
PREGÃO PRESENCIAL: Nº XXX/2019 
DATA DA ABERTURA: XX/XX/2019 às X:XXh 
RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________ 

 
 

2.2 Os documentos de habilitação do licitante: Os licitantes ou representantes 
regularmente nomeados com poderes específicos, deverão comparecer às sessões 
para a apresentação dos lances, inclusive interpor ou desistir de recursos. 

2.2.1 O representante, em sendo sócio ou dirigente da licitante, deverá apresentar cópia do 
respectivo contrato social ou estatuto, este acompanhado da ata de eleição da 
diretoria, no qual estejam expresso seus poderes. 

2.2.2 O licitante de empresa individual que participar diretamente deverá apresentar Cédula 
de Identidade e o requerimento do empresário registrado na Junta Comercial. 

2.2.3 O credenciamento do representante será procedido pela apresentação de procuração 
ou documento subscrito pelo licitante, contendo, obrigatoriamente, a indicação do 
número da Cédula de Identidade – CI e Cadastro Pessoa Física – CPF. Os licitantes 
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ou seus representantes deverão indicar o nome do responsável legal autorizado para 
assinatura do termo. 

2.2.4 Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópias autenticadas por 
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por via Internet, páginas 
numeradas preferencialmente encadernadas ou preparadas em pasta, para que não 
existam documentos soltos. 

2.2.5 A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação 
do original aa PREGOEIRA, por ocasião da abertura do ENVELOPE B, para a devida 
autenticação. 

2.2.5.1 O documento original a ser apresentado não deve integrar o ENVELOPE. 
2.2.5.2 Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, 

sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte da 
PREGOEIRA. 

2.2.5.3 A PREGOEIRA não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade 
referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive 
quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada. 

2.2.5.4 Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e 
traduzidos para o português por tradutor público juramentado, observando item 3.2 
desde edital. 

2.2.6 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas 
expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega 
dos envelopes. 

 
3.      CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL 
3.1 O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande 

Circulação indicado pela Secretaria de Estado de Comunicação Social, bem como 
será divulgado no PORTAL CEASA www.ceasa.pr.gov.br. Os interessados em 
participar da presente licitação poderão obter o Edital e seus Anexos gratuitamente, 
acessando no link “Licitações – Licitações Diversas – Unidade Atacadista de Curitiba”, 
ou através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br. 

3.2 O encerramento para entrega da(s) proposta(s), será no dia XX de XXXXXX de 2019 
às X:XXh, na sala de reuniões da Administração Central, sito a Avenida Nossa 
Senhora da Luz, 2143 – Bairro Jardim Social, CEP 82.530-010, Curitiba - Paraná. 

 
4. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 
4.1 As dúvidas, esclarecimentos, informações ou outros elementos necessários ao perfeito 

entendimento do presente Edital, poderão ser dirimidos pela Pregoeira Oficial da 
CEASA/PR, através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br, ou através do telefone 
(41) 3253-3232, até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, conforme o que determina o parágrafo primeiro do artigo 87 da Lei Federal 
13.303/16. 

 
5. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
5.1 É facultado aos interessados a apresentação de pedido de providências ou de 

impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
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propostas, em conformidade com o § 1º do Artigo 87 da Lei 13.303/2016. 
 Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados na CEASA/PR, situada na 

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Bairro Jardim Social, CEP 82.530-010, 
Curitiba - Paraná, CEP: 85.864-000, no horário das 08:00hs as 11:30hs e das 13:30hs 
as 16:30hs. 

5.1.1 As medidas referidas no subitem anterior poderão ser formalizadas por meio de 
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente 
protocolado no endereço constantes do subitem 3.2. Também será aceito pedido de 
providências ou de impugnação encaminhado por meio do e-mail 
licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br, cujos documentos originais deverão ser entregues no 
prazo indicado também no subitem 3.2. 

5.1.2 A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 3 (três) dias úteis, a 
contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de 
comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

5.1.3 O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que 
implique em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) 
alteração(ões) decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original 
e designação de nova data para a realização do certame. 

5.1.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por 
conseguinte, a licitante, entregar os documentos de PROPOSTA COMERCIAL e a 
HABILITAÇÃO, para a PREGOEIRA e Equipe de Apoio, junto com as outras licitantes, 
na data, hora e local fixados neste Edital. 

5.1.5 Divulgada a decisão da PREGOEIRA e Equipe de Apoio, no tocante a fase de 
habilitação ou classificação, se dela discordar, a licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para interpor recurso administrativo, após a data de divulgação do resultado; 

 
6. ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
6.1 Os documentos para Credenciamento, Envelopes Proposta Comercial e Documentos 

de Habilitação se darão no dia XX de XXXXX de 2019 às X:XXh na sala de reuniões 
da Administração Central, sito a Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Bairro Jardim 
Social, CEP 82.530-010, Curitiba - Paraná. 

 
7. ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL - “A” 
7.1 Compete a PREGOEIRA proceder à abertura dos ENVELOPES DE PROPOSTA DE 

OFERTAS. 
 
8. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
8.1 A PREGOEIRA examinará as PROPOSTAS COMERCIAIS sempre levando em conta 

as exigências fixadas em Edital. 
8.2 Definidas as PROPOSTAS COMERCIAIS que atendam às exigências, envolvendo o 

objeto e o valor, a PREGOEIRA elaborará a classificação provisória das mesmas, 
sempre em obediência ao critério do menor preço. 

8.3 Não serão considerados envelopes entregues após a data e horário estipulado no item 
3.2 deste Edital, ainda que enviados através do correio ou por outro serviço de entrega 
ou de remessas expressas. A CEASA/PR não se responsabilizará por prejuízos 
advindos de quaisquer atrasos na entrega dos envelopes. 
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9. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAL 
9.1 Será desclassificada as PROPOSTA COMERCIAIS que: 

a) contenham vícios insanáveis; 
b) descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 
c) se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação; 
d) apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, 

salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto 
e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 

 
10. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE OFERTAS VERBAIS 
10.1 Para efeito de OFERECIMENTO DE OFERTAS VERBAIS, a PREGOEIRA 

selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha 
apresentado a proposta de menor preço. 

10.2 Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas, em conformidade com a previsão 
estabelecida no subitem anterior, a PREGOEIRA selecionará, sempre com base na 
classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente 
inferiores, quando houver, para que suas proponentes participem das ofertas, 
quaisquer que tenham sido as ofertas oferecidas nas propostas, observada a previsão 
no subitem seguinte. 

10.2.1 Em caso de empate entre duas ou mais propostas no lote, observar-se-ão, também 
para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer oferta, as seguintes 
regras: 

10.2.1.1 Na hipótese da ocorrência do empate, a correspondente definição será levada a efeito 
por meio de sorteio e, cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que 
oferecerá a oferta. 

10.2.1.2 Fica assegurada como critério de desempate para a classificação de ofertas verbais a 
preferência às ME e EPP, de acordo com o artigo 44 § 1º e § 2º da Lei complementar 
nº 123/2006. 

10.3 Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, a PREGOEIRA 
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão, inclusive para melhor avaliação das 
regras editalícias, da limitação de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos 
pertinentes e a própria oferta cotada, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar 
prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de 
prejuízos ao órgão licitante. 

 
11. OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE OFERTAS VERBAIS 
11.1 Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas / 

lances verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que 
deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço. 

11.2 A etapa de OFERECIMENTO DE OFERTAS VERBAIS terá prosseguimento enquanto 
houver disponibilidade por parte das proponentes. 

11.3 O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE OFERTAS VERBAIS ocorrerá 
quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação. 

11.4 Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE OFERTAS e classificadas as 
propostas na ordem decrescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do 
oferecimento de oferta, sempre com base na última oferta, apresentado a 
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PREGOEIRA, examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, 
da primeira classificada. 

11.4.1 É facultado a PREGOEIRA negociar com a proponente de menor preço, para que seja 
obtida oferta melhor. 

11.5 Na hipótese de não realização de oferta verbal, a PREGOEIRA verificará a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
contratação. 

11.5.1 Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade 
do objeto e da oferta, também é facultado a PREGOEIRA negociar com a proponente 
da proposta de menor preço, para que seja obtida oferta melhor. 

11.6 Encerrada a fase de ofertas verbais, será aberto o envelope B, DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO da proponente com a melhor oferta, facultando o saneamento de 
falha(s) formal(is) relativa(s) à documentação na própria sessão, os documentos 
deverão ser apresentados de acordo com o Anexo V deste Edital. 

11.6.1 Para efeito do saneamento a que se refere o subitem anterior, a correção da(s) 
falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão 
pública, com a apresentação, encaminhamento e/ou substituição de documento(s), ou 
com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, ou, ainda, por qualquer outro 
método que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is). 

11.7 Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, previstas no EDITAL, 
realizado pela equipe de apoio, durante o certame, a proponente será declarada 
vencedora. 

11.8 Se a proponente desatender às exigências habilitatórias, a PREGOEIRA examinará a 
oferta subseqüente de menor preço. 

11.8.1 Sendo a proposta aceitável, a PREGOEIRA verificará as condições de habilitação da 
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja 
proponente atenda aos requisitos de habilitação em conformidade com o solicitado no 
Anexo V. 

 
12. RECURSO ADMINISTRATIVO 
12.1 Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do PREGÃO 

ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá (ão) 
manifestar imediatamente por escrito e motivadamente a(s) intenção (ões) de recorrer. 

12.2 Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/ 
procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e 
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, 
juntando memorial no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da ocorrência. 

12.3 As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a contar no término do prazo do 
RECORRENTE. 

12.4 Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para 
tanto, a PREGOEIRA examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 
encaminhá-lo, devidamente informados, à autoridade competente para decisão. 

12.5 Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço e horários previstos no subitem 3.2 deste EDITAL. 

12.6 O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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13. ADJUDICAÇÃO 
13.1 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte 

da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo a 
PREGOEIRA adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

13.2 Inexistindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a 
decisão dos mesmos, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do 
objeto do certame à proponente vencedora. 

 
14. HOMOLOGAÇÃO 
14.1 Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 
14.2 A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da 

proponente adjudicada para assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta. 
 

15. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO 
15.1 O resultado final do PREGÃO será publicado no Diário Oficial do Estado e acessando 

no link “Licitações – Licitações Diversas Ceasa – Unidade Atacadista de Curitiba”, 
divulgado no PORTAL CEASA www.ceasa.pr.gov.br. 

 
16. CONTRATAÇÃO 
16.1 O objeto deste PREGÃO será contratado com a proponente adjudicada e formalizado 

por meio de Contrato (ANEXO XIII). Não sendo celebrado com esta, poderá o órgão 
licitante convocar a(s) outra(s) proponente(s) classificada(s), observada a previsão 
contida no inciso XXIII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02. 

16.1.1 A proponente adjudicada deverá comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pela 
PREGOEIRA e Equipe de Apoio. 

16.1.2 A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que 
comprove a data do correspondente recebimento, nos termos do subitem 15.1. 

16.1.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
PERMITENTE. Não havendo decisão, a assinatura do Contrato deverá ser formalizada 
até o 10 (décimo) dia útil, contado da data da convocação. 

16.2 Para a formalização contratual, além de consulta ao sítio eletrônico 
www.ceasa.pr.gov.br para efeito de verificação de eventuais sanções aplicadas à 
proponente adjudicada, examinar-se-á, por meio da Internet, a regularidade com a 
Certidão Negativa de Débito do FGTS, Certidão Negativa de Débito do INSS, Certidão 
Negativa de Débito Quanto à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débito de 
Tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débito da Fazenda Estadual, 
Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal (da sede), Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei n.º 12.440/2011). 

16.2.1 Não sendo possível a consulta via Internet, das certidões apresentadas para 
habilitação ou aquelas integrantes do cadastro estiver vencida, a proponente 
adjudicada será devidamente notificada para, até a data da celebração do Contrato, 
comprovar a exigência referida. 

16.3 A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, observado o prazo estabelecido, bem como deixar de apresentar situação 
regular na forma dos subitens 16.2 e 16.2.1., caracteriza o descumprimento total da 
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obrigação assumida por parte da proponente adjudicada, sujeitando-a as sanções 
previstas no item 17 e subitens. 

16.4 O Contrato terá vigência a contar de sua assinatura. 
16.5 Será de inteira responsabilidade da proponente, quaisquer danos morais e materiais 

causados a CEASA/PR, seus empregados e a terceiros, como conseqüência de 
imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, respondendo 
solidariamente com estes, nos termos da legislação pertinente, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, o fato da CEASA/PR fiscalizar suas atividades. 

 
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a CEASA/PR poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – advertência; 
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
17.1.1 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CEASA/PR ou cobrada judicialmente. 

17.1.2 As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas combinado a 
do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser 
apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

17.1.3 As sanções previstas no inciso III, do item 17.1, poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

I – tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II – tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III – demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CEASA/PR em virtude 

de atos ilícitos praticados. 
 

18 DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem 
comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do futuro 
Contrato. 

18.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos 
neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

18.3 Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local 
estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da PREGOEIRA em 
sentido contrário. 

18.4 A autoridade competente para determinar a contratação, poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, 
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sem que caiba direito a qualquer indenização. 
18.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 

afastamento da proponente, desde que possíveis à exata compreensão de sua 
proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do 
PREGÃO. 

18.6 A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, 
sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta 
despesa, independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO. 

18.7 A apresentação da proposta de ofertas implicará na aceitação, por parte da 
proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 

18.8 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO. 

18.9 Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicada, farão 
parte integrante do Termo, independentemente de transcrição. 

18.10 Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pela PREGOEIRA, 
com base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal 
e princípios gerais de direito. 

18.11 Será competente o foro da Comarca de Curitiba-PR, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas 
deste PREGÃO. 

 
 

Curitiba, XX de XXXXX de 2019. 
 
 
 

Eder Eduardo Bublitz 
Autoridade Competente da CEASA/PR 
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ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO PLACA FOTOVOLTAICA - UNIDADE CURITIBA 
 

1. INTRODUÇÃO 
O presente memorial visa especificar os materiais e serviços necessários ao fornecimento 

de materiais e à execução do sistema de geração de energia incentivada solar fotovoltaica 
(micro-geração de 75 kW) do contrato de eficiência energética firmado entre a Ceasa e a Copel 
na Unidade de Curitiba. 
 

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS 
- 228 Módulos fotovoltaicos com potência mínima de 320 Wp e máxima de 350 Wp – 

fornecido por um fabricante que conste na tabela procel, com classificação de eficiência “a” 
sendo a eficiência igual ou superior a 16%; 

- 3 Inversores trifásicos de 25 kW de potência, homologados pela copel, com eficiência de 
no mínimo 98%; 

- Estrutura completa em alumínio para fixação dos módulos seguindo a orientação e 
inclinação do telhado; 

- Conectores macho-femea tipo mc4; 
- Cabo cc tipo solar 6mm² mínimo 1000 vcc preto para positivo e vermelho para negativo; 
- 3 Caixas de conexão (string-box) com proteção cc e ca compatível com o sistema de 

módulos e inversor; 
- Cabo CA com isolação tipo EPR/XLPE 0,6/1,0 kv dimensionado para atender a carga 

total, responsável por interligar as caixas de conexão ao quadro geral da instalação; 
- Toda infraestrutura eletromecânica necessária (leitos, bandejas, eletrodutos, disjuntores 

de proteção, auto-transformador 75 kVA, etc) necessária para o perfeito funcionamento do 
sistema de acordo com as normas técnicas NBR e na falta desta com as normas técnicas IEC; 
 

3. SERVIÇOS NECESSÁRIOS 
- Instalação no telhado do barracão do produtor do sistema de geração de energia solar 

fotovoltaico; 
- Passagem de cabos, construção de infraestrutura elétrica necessária para o perfeito 

funcionamento do sistema; 
- Fornecimento de toda infraestrutura civil necessária (abertura e fechamento de valas, 

paredes e passagens). 
 
Dos Procedimentos 
Deverá a contratada atender os seguintes tópicos a serem apresentados a CEASA e a 
fiscalização contratada durante o andamento dos serviços: 

 Relatório semanal de obra; 
 Zelo e guarda dos materiais entregues pela CEASA; 
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 Considerar o fornecimento de todos materiais necessários para execução do trabalho 
em altura em segurança, seguindo estritamente a NR-35; 

 Fornecer cronograma de obra assinado; 
 Os atrasos informar e justificar a fiscalização da CEASA; 
 Anotação de Responsabilidade Técnica _ART de execução (com comprovante de 

pagamento). 
 A empresa contratada deverá executar os trabalhos com profissionais qualificados e 

habilitados, devidamente registrados e com treinamentos específicos para cada função, 
especialmente NR-10 para serviços com eletricidade e NR-35 para trabalho em altura. 

 A contratada também deverá fornecer todas as ferramentas e equipamentos 
necessários para execução dos trabalhos, bem como o Equipamentos de Proteção 
Individual –EPI para o pessoal da obra; 

 O estoque de materiais deverá ser controlado pela contratada; 
 Todas as despesas com transporte, alimentação, hospedagem e/ou qualquer custos aos 

trabalhos a serem executados é de responsabilidade da contratada; 
 A qualquer momento podem ser afastados dos postos de serviços colaboradores cujas 

condutas forem julgadas inconvenientes, consideradas incompatíveis com os serviços 
ou que desobedeçam às normas internas da CEASA, obrigando a contratada a 
substituí-los imediatamente, mediante solicitação por escrito da CEASA; 

 A finalização dos trabalhos fica condicionado ao aceite da vistoria da Engenharia da 
CEASA; 

 A obra será entregue sem instalações provisórias, livre de entulhos ou quaisquer outros 
elementos que possam impedir a utilização imediata da unidade, devendo a Contratada 
comunicar, por escrito, à Engenharia, a conclusão dos serviços para que esta possa 
proceder a vistoria da obra com vistas à aceitação provisória. Em caso de dúvidas 
quanto à interpretação das especificações e dos desenhos será sempre consultada a 
Engenharia. 

 Todos os trabalhos a serem executados deverão obedecer à melhor técnica vigente, 
enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos das normas vigentes. 

 
4. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
A Fiscalização da Ceasa será composta pelo Responsável Técnico – RT da Ceasa e 

também da empresa Efi Energy que se utilizarão do contrato entre a CEASA e Copel e demais 
legislações para o cumprimento dos serviços contratados. 

 
Atenciosamente 

ENG. MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO 
CREA 9.258/D – PR 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 

 

 

OUTORGANTE: ............................................., pessoa jurídica de direito privado, neste ato 
representado por ............................................., portador da Carteira de Identidade n.º................, 
CPF n.º ................................, residente e domiciliado na Rua 
......................................................., n.º ........... Cidade ..........................… Estado ................. 
CEP ............ 
 

 

OUTORGADO: ................................................ portador da Carteira de Identidade n.º ................. 
e do CPF n.º................................................. 
 

 

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos 
e gerais poderes, para em seu nome representá-la no(a) IDENTIFICAR A LICITAÇÃO, podendo 
para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de 
prestação de serviços, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os 
atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato. 
 

 

 

 

 

Local e data 
___________________________ 
OUTORGANTE 
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ANEXO III  

 
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 

Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 
 
 

a) Cédula de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia; 
 
b) Para representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, deverá 

apresentar procuração específica para este ato, conforme modelo constante no Anexo 
II, observando a obrigatoriedade do reconhecimento de firma do proponente, cujo 
representante passa a ter poderes, podendo formular ofertas verbais ou desistir na 
etapa de ofertas, negociar a majoração de oferta, assinar a ata da sessão, prestar 
todos os esclarecimentos solicitados pela PREGOEIRA, enfim, praticar os demais atos 
pertinentes ao certame; 

 
 
 

Será admitido somente um representante por proponente, cuja ausência da sessão importará a 
imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa da PREGOEIRA. 
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ANEXO IV 
 

DOCUMENTOS ENVELOPE “A”  -  PROPOSTA 
 

1 – Declaração de condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo 
Anexo VI do edital. 
 
2 - Planilha de Quantitativo, conforme modelo Anexo XI do Edital. 
2.1 – A empresa vencedora da etapa de lance terá 48 horas após adjudicação para atualização 
da planilha de custo com novo valor arrematado. 
 
3 – Proposta Comercial 

 
MODALIDADE:  Pregão Presencial Nº XXX                                                            ANO:2019          
 Abertura Pública dia: XX/XX/2019 – XX:XXh 
Fornecedor:                                                                                    Código SICAF: 
CNPJ/CPF:                                                                                     Inscrição Estadual : 
Endereço:                                                                                       Bairro: 
CEP:                                      Cidade  :                                           Estado: 
Telefone:                                Fax  :                                                E-mail: 
Banco:                                                                  Agência:                                   Conta 
Corrente: 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
Senhor Fornecedor: Para sua maior Segurança, observe as condições estabelecidas no 
edital 
 

 
Tendo examinado minuciosamente as Especificações Técnicas e tomado conhecimento de 

todas as condições estabelecidas em Edital, passamos a formular a seguinte proposta:  

 

LOTE  DESCRIÇÃO VALOR 

ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais e à execução do sistema de geração de 
energia incentivada solar fotovoltaica (micro-geração de 75 
kW) do contrato de eficiência energética firmado entre a 
Ceasa e a Copel na Unidade Atacadista de Curitiba. 

R$ 

 
 

Local: _________________,_________ de___________________de_________. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO V 
 

DOCUMENTOS ENVELOPE “B”  - HABILITAÇÃO 
 

OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os 
seguintes: 
 
1 – Habilitação jurídica: 
  

 O Ato Constitutivo do registro comercial, no caso:  
 

1.1. Empresário individual a declaração de empresário e anotação de alteração, atualizada; 
1.2. Sociedade por ações, a Ata de Assembléia Geral da constituição ou Ata de Assembléia 

Geral com a eleição da diretoria atual, devidamente registrada; 
1.3. Sociedade limitada, EPP, ME, apresentar o contrato social registrado, se houver 

alterações, apresentar a alteração contratual consolidada, ou assemelhado com todos 
os dados e informações atuais, constando a eleição de seu quadro societário e 
administradores, e as suas responsabilidades legais.  

 
2 – Regularidade Fiscal: 

 

2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  

2.2. Prova de Regularidade (Certidão negativa ou positiva com efeito negativa) de tributos 
para com a Fazenda Federal, expedida em conjunto pela Receita Federal e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais, e à Dívida 
Ativa da União. Caso a certidão apresentada seja emitida através de sistema eletrônico, 
sua aceitação ficará condicionada a verificação de veracidade via internet.  

2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (regularidade fiscal - ICM, ICMS), 
certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa. 

2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários) do domicílio 
ou sede da licitante, certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de 
negativa.  

2.5. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
Caso a certidão apresentada seja emitida através de sistema eletrônico, sua aceitação 
ficará condicionada a verificação de veracidade via internet.  

2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943. 

 
3 – Qualificação Técnica – Capacidade Técnica Operacional 

 
3.1. Certificado de Registro e Regularidade da licitante junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro de seu 
prazo de validade e com jurisdição na sua sede. 
3.1.1. Em se tratando de empresa não registrada no CREA e/ou no CAU do Estado do 
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Paraná, deverá apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, 
ficando a Licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU 
do Paraná, antes da assinatura do contrato. 

3.2.Comprovação de possuir em nome da licitante, atestado fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 
de características similares às do objeto licitado. 
3.2.1 A comprovação de responsabilidade técnica em nome do responsável técnico da 

licitante, pela execução de serviços similares ao objeto licitado, deverá estar 
devidamente certificada pelo CREA e/ou pelo CAU. O atestado somente 
constituirá prova de capacitação se acompanhado da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico, emitida pelo CREA e/ou pelo CAU. 
  

3.3.Termo de vistoria, firmada pela licitante, por intermédio de seu responsável técnico ou 
representante legal, que vistoriou previamente o local da obra objeto desta licitação, 
vistado pelo Gerente local da licitante (conforme Anexo IX), a ser incluído no envelope nº 
02, sendo que a sua ausência, ou inobservância no preenchimento inabilitará a licitante; 
3.3.1. A vistoria técnica terá por finalidade: 

3.3.1.1. Conhecimento das condições locais onde será prestado o serviço, para 
efetuar as medições e conferências que se fizerem necessárias para a 
correta elaboração de sua proposta, bem como para solicitação de outros 
esclarecimentos que julgarem necessários afeto a visita. 

3.3.1.2. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das 
condições locais pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos 
válidos para reclamações futuras, nem desobrigam execução do serviço. 
Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, serão de 
responsabilidade da contratada. 

 
4- Qualificação Técnica – Capacidade Técnica Profissional 
 

4.1. A documentação relativa à qualificação técnica profissional consistirá em: 
4.1.1. A declaração de responsabilidade técnica (conforme anexo VII); 
4.1.2. A comprovação do profissional de nível superior, ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor do acervo de responsabilidade 
técnica pela execução de obra ou serviço de características semelhantes ao 
objeto licitado limitadas estas a reparos em construção civil, de pertencer ao 
quadro permanente da licitante. 

4.1.3. A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita 
mediante uma das seguintes formas: 
-  Carteira de Trabalho; 
-  Certidão do CREA;  
-  Certidão do CAU; 
-  Contrato social; 
-  Contrato de prestação de serviços;  
-  Contrato de Trabalho registrado na DRT;  
- Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela 
obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, 
no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicada. O presente Termo pode 
ser suprido pela assinatura do Anexo VII do profissional que será responsável pela 
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obra. 
4.1.4. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação 

deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, em caso de eventual 
substituição, a empresa licitada deverá apresentar substituto com experiência 
condizente ao descrito em edital. 

 
5 -  Qualificação econômico-financeira: 
 

5.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem capital integralizado ou patrimônio líquido 
em valor mínimo correspondente a 10% do valor estimado da contratação, do valor do 
LOTE que participará, Esta comprovação poderá ser através da apresentação do SICAF 
– Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal . 

5.2. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

 
6 - Demais documentos exigidos: 
 

6.1. Modelo de Declarações (Inexistência de fato Impeditivo, Não Utilização de Mão de Obra 
de Menores e Requisitos do decreto Estadual 26/2015), conforme modelo contido no 
Anexo X; 

6.2. Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e da Utilização de Produtos e 
Subprodutos de Madeira, conforme modelo contido no Anexo VIII; 
6.2.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a 

empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, 
de 5 de julho de 2002 e com a legislação pertinente do município onde a mesma 
será construída. 

6.2.2. A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de 
origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto 
Estadual nº 4.889, de 31 de maio de 2005. 

6.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por cópia simples, 
sendo que a Licitante deverá estar na posse dos documentos originais respectivos, para 
que seja realizada a confrontação do original e fotocópia, pela PREGOEIRA, a qual 
autenticará as cópias, em sendo observada a boa ordem documental. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa __________________________ (denominação da pessoa 

jurídica), inscrita no CNPJ nº ______________ é microempresa ( ) ou empresa de pequeno 

porte ( ), nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e § 1º e 2º, bem como não 

possui nenhum dos impedimentos previstos no § 4º e seguintes do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a 

regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no 

procedimento licitatório do Pregão Presencial nº XXX/2019, realizado pela CENTRAIS DE 

ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR. 

 

 

 

 

LOCAL E DATA 
NOME 

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE 

OBS: 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

 
 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e à execução 
do sistema de geração de energia incentivada solar fotovoltaica (micro-geração de 75 kW) do 
contrato de eficiência energética firmado entre a Ceasa e a Copel na Unidade Atacadista de 
Curitiba. 
 
 
O abaixo-assinado, _____________________________________, Identidade n.º 
____________ e CPF _________ na qualidade de responsável legal pela empresa 
__________________________ vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) 
Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 
218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei 
Federal nº 12.378/2010, inciso II do artigo 58 da lei federal 13.303/16, caso venhamos a vencer 
a referida licitação.  
 
1.  Engenheiro e/ou Arquiteto Responsável Técnico pelos serviços contratados:  

Nome:  
CREA e/ou CAU:  
Assinatura:  

 
2.  Engenheiro(s) e/ou Arquiteto(s) Co – responsável(is) ou vinculados pelos serviços         
contratados:  

Nome:  
CREA e/ou CAU:  
Assinatura:  

 
Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no 
CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o 
artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início 
da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Pregão 
Presente da presente licitação.  
 
 

Local, _____ de _____________ de 2019 

 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

  
   ____________________________________________ 

ASSINATURA DO(s) RESPONSÁVEL(eis) TÉCNICO(s) 
(Quando couber) 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO  
DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA 

 
 
 

 
Às 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/Pr. 
 

 
OBJETO:  
 

DECLARAÇÃO 
 
____________________________________________, RG _____________, legalmente 
nomeado representante da empresa ___________________, CNPJ ____________________, 
para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de 
_______________, nº ____/__, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) 
obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação somente serão utilizados 
produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência 
legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão 
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com 
autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na 
fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas em Lei 
Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminais contempladas na referida 
lei. 
 

Local, _____ de _____________ de 2.019. 
 
 
 
 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE OU RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

NOME: 
CPF: 
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ANEXO IX 

 

MODELO DO ATESTADO DE VISTORIA / VISITA TÉCNICA 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

 

 

 

Declaro que realizei a visita / vistoria no local................................... no dia.../.../.... 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura devidamente identificada do representante 
legal da empresa proponente (apontado no contrato 
social ou procuração com poderes específicos). 

 

 

 

 

Atestamos que a Empresa em questão, tomou ciência das peculiaridades das dependências 
físicas, onde serão prestados os serviços previstos no edital. 

 

 

_____________________________________ 

Nome/Assinatura da Chefia e/ou Responsável. 

Carimbo 

 
ATENÇÃO: 

1. O atesto de vistoria / visita deverá ser emitida em papel timbrado da Licitante, com visita 
previamente agendada até o dia XX/XX/2019, com o gerente da Unidade, através do Fone: 
(41) 3348-6690. 

2. O atesto não terá validade se não estiver devidamente assinada (nome legível) e atestada 
pelo gerente da Unidade Atacadista de Curitiba. 
3. A não apresentação do atestado de vistoria implicará na desclassificação da empresa 
licitante. 

86
20

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 10/01/2020 14:51.



 
 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR 
 
 

  Protocolo Digital nº 16.122.123-6 – Pregão Presencial nº XXX/2019 
 

23 
 

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Jardim Social – CEP: 82.530-010 – Curitiba – Paraná – Tel.: (41) 3253-3232 

ANEXO X 
MODELO DECLARAÇÃO 

 

 

(......timbre ou identificação do licitante...…) 

 

 

.................................................................., inscrita no CNPJ n.º .............................., por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ............................................................, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º .................................. e do CPF n.º 
.................................., DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei: 

 

 

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

 

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a 
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer 
trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na 
condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e 
Lei Federal n.º 9.854/99. 

 
3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 26/2015 

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto 
Estadual n.º 26/2015, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas 
contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública 
do Estado do Paraná. 

Ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação 
ao descrito no art. 
4º, inc. I e II, do referido Decreto. 

 

 

Local e data 

________________________________ 

Nome e carimbo do representante  
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ANEXO XI 

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS 
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ANEXO XII 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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ANEXO XIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DO 
SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA COPEL DA UNIDADE ATACADISTA DE 
CURITIBA, QUE ENTRE SI FAZEM A CENTRAIS DE 
ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX EM CONFORMIDADE 
COM PROCESSO N.º 16.122.123-6. 

 

Pelo presente instrumento, tendo de um lado a CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ 
S/A - CEASA/PR, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n.º 75.063.164/0001-67, 
com sede administrativa na Cidade de Curitiba/PR, na Avenida Nossa Senhora da Luz, n.º 2.143, 
Bairro Jardim Social, CEP 82.53-010, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. EDER 
EDUARDO BUBLITZ, portador da CI/RG n.º 6.486.882-9, inscrito no CPF sob o n.º 035.476.299-
00 e por seu Diretor Administrativo Financeiro Sr. JOÃO LUIZ BUSO, portador da CI/RG n.º 
1.178.639-1/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 358.668.459-20, ambos residentes e domiciliados 
na Cidade de Curitiba/PR, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º xxx, com 
sede na Cidade de XXXXXXXXXXXX, na Rua xxx, n.º xxx, CEP XXXXX – XX, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu 
Diretor/Gerente/representante Sr. XXXXXXXXXX, portador da CI/RG n.º xxx inscrito no CPF sob o 
n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado na Cidade de xxx, na Rua xxx n.º xxx, Bairro xxx, CEP 
xxx, acordam em celebrar o presente Contrato, obedecidas as condições constantes do Edital de 
Pregão Presencial n.º xxx/2019 - CEASA/PR, nos termos do Protocolo n.º 16.122.123-6, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui o objeto do Presente Contrato para contratação de empresa especializada para 
fornecimento de materiais e à execução do sistema de geração de energia incentivada solar 
fotovoltaica (micro-geração de 75 kW) do contrato de eficiência energética firmado entre a Ceasa 
e a Copel na Unidade Atacadista de Curitiba., conforme Memorial Descritivo e Anexos constantes 
do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

O valor global do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sendo, 
xx,xx% (xxxxxxxx) referente à mão de obra e xx,xx% (xxxxxxxxx) referentes aos materiais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

O prazo de execução dos serviços objeto deste Contrato será de 60 (sessenta) dias e a vigência 
do Contrato será de 90 (noventa) dias corridos, ambos contados a partir da data da ordem de 
serviço. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

Conforme cronograma físico-financeiro, a CONTRATADA, em conjunto com Divisão de 
Manutenção (DIMAN) emitirá Boletim de Medição, o qual deverá ser assinado pela 
CONTRATADA e pelo responsável técnico da CONTRATANTE; 

 

Parágrafo Primeiro: Certificado os serviços a CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal a ser 
encaminhada ao Gestor do Contrato para devido visto e remessa para pagamento; 

 

Parágrafo Segundo: Na Nota Fiscal deve, obrigatoriamente, constar o endereço e o CNPJ da 
Unidade Atacadista beneficiada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO 

As despesas e fonte de recursos tratados nesta licitação correrão à conta da previsão no 
Orçamento próprio da CEASA/PR de 2019, correspondendo à Classificação Orçamentária 
Estadual 4490.51.00, Fonte 250 – recursos próprios diretamente arrecadados. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução do presente Contrato será o de empreitada por preço global. 

 

Parágrafo Único – Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, em reais, 
de acordo com a previsão legal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 

As Condições Gerais do Contrato constituem parte integrante e indissociável do Pregão 
Presencial XXX/2019, independentemente de transcrição ou de qualquer outra formalidade, 
regendo-se esta licitação e todos os atos conexos pelas normas ali enunciadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
São obrigações da CONTRATADA: 
I - A CONTRATADA é a única responsável por eventuais acidentes, danos ou prejuízos advindos 
desta contratação, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato; 
II - Executar os serviços desta contratação de forma perfeita e acabada, emitindo Nota (s) Fiscal 
(ais) para conferência e certificação da prestação dos serviços. 
III – Coordenar e supervisionar os serviços executados por seus empregados capacitados, 
acatando as determinações e normas da CONTRATANTE, no tocante ao perfeito andamento dos 
serviços contratados; 
IV – Cumprir todas as condições estabelecidas neste Contrato e em seus documentos aplicáveis; 
V - Informar a CONTRATANTE sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 
indiretamente, na regularidade do Contrato firmado ou na entrega a ser efetuada; 
VI - O exercício da fiscalização ou o acompanhamento no interesse da CONTRATANTE, não 
exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA ou de seu agente preposto, inclusive, 
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perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos, e, na ocorrência destes, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
VII – A CONTRATADA se declara ciente de que a prestação dos serviços aqui ajustados não 
importará em nenhuma hipótese, em vinculação laboral entre os empregados envolvidos e a 
CONTRATANTE, de vez que eles mantêm relação empregatícia com a CONTRATADA, 
empregados na forma do disposto no Artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho CLT; 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São obrigações da CONTRATANTE: 
I - Efetuar pontualmente o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e 
prazos estabelecidos no contrato e na proposta da CONTRATADA, que fazem parte integrante 
deste; 
II - Fazer executar fielmente o Contrato pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da legislação vigente; 
III - Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir 
dúvidas e orientá-la nos casos omissos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
O não cumprimento das obrigações contratuais ensejará a aplicação das seguintes sanções, 
independentemente de outras previstas em lei: 
a) advertência; 
b) multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, sobre o valor da 
contratação e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da licitação ou 
sobre o valor restante, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, respectivamente; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração Pública e com a 
CEASA/PR e, se for o caso, descredenciamento no CLE/SEAP, pelo prazo de até 05(cinco) anos 
ou enquanto perduram os motivos determinantes da punição; 
d) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e com a 
CEASA/PR; 
 

Parágrafo Primeiro - As penalidades previstas acima serão aplicadas mediante processo 
administrativo, pela autoridade competente, garantindo-se o contraditório e ampla defesa do 
interessado; 
 

Parágrafo Segundo - As multas aplicadas deverão ser recolhidas a conta da CONTRATANTE, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, podendo o seu valor ser descontado do 
documento de cobrança, na ocasião de seu pagamento; 
 

Parágrafo Terceiro - As multas quando não recolhidas ou descontadas no prazo descrito no ítem 
anterior deste Contrato sofrerão reajuste pelo IPCA/IBGE; 
 

Parágrafo Quarto - Nos casos de reincidência no descumprimento do prazo para entrega e 
substituição dos produtos contratados, poderá a CONTRATANTE, após as devidas notificações e 
aguardando o contraditório, rescindir o Contrato e seguir a ordem classificatória do certame, sem 
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prejuízo das demais sanções aqui previstas. 
 

CLÁUSULA ONZE – DA DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO 
Emergencialmente, quando necessário e solicitado pela CONTRATANTE, para tratar de assuntos 
pertinentes aos serviços objeto do presente, a CONTRATADA deverá disponibilizar técnico ou 
equipe técnica, depois de formalizada a solicitação. 
 

CLÁUSULA DOZE – DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA 
UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA 

Sobre o Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a CONTRATADA deverá executar a 
obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 05 de julho de 2002 e com a legislação 
pertinente ao Município onde a mesma será construída, conforme Anexo VIII do Edital. 

 

CLÁUSULA TREZE – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS 

Fica a CONTRATANTE obrigada a providenciar antes da assinatura deste Contrato a efetivação 
da garantia pela prestação dos serviços, a qual é exigida no Art. 70 da Lei n.º 13.303/2016 no 
valor de 05% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo ser, caução em moeda corrente, 
seguro-garantia ou fiança bancária. 

 

CLÁUSULA QUATORZE – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATANTE designará como Gestor do Contrato o Sr. xxxxxxxxxxxxx, portador da CI/RG 
n.º xxx, inscrito no CPF sob o n.º  XXX. O Fiscal do Contrato será o Sr.xxxxxxxxxxxxx portador da 
CI/RG n.º xxx, inscrito no CPF sob o n.º  xxx. 

 

CLÁUSULA QUINZE - DA ANTICORRUPÇÃO 

Na execução do presente Contrato é vedado à CONTRATANTE e à CONTRATADA: 

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a 
quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato; 

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 
do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 
respectivos instrumentos contratuais; 

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; 

e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou 
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei n.º 12.846/2013 
(conforme alterada), do Decreto n.º 8.420/2015 (conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis 
(“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.  

 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA PUBLICAÇÃO 
A CONTRATANTE, em atendimento ao Artigo 37 da Constituição Federal e Artigo 39 da Lei 
Federal n.º 13.303/2016, fica obrigada a publicar o resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado 
– D.O.E.. 
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CLÁUSULA DEZESSETE – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para dirimir quaisquer 
questões relativas a este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

 

E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes, 
firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

 
Curitiba/PR, .......de...................................... de 2019. 

 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

EDER EDUARDO BUBLITZ 
Diretor-Presidente 

JOÃO LUIZ BUSO 
Diretor Administrativo-Financeiro 

 
 
 

XXXXXXXXX 
Gestor do Contrato 

 
 

XXXXXXXXX 
Fiscal do Contrato 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 
 
 

___________________________________ 
Representante da Empresa CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
_____________________________                     _________________________________  
Nome:  Nome:  
CI/RG:  CI/RG:  
CPF:  CPF:  

 

94
20

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 10/01/2020 14:51.



95
21

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 10/01/2020 14:52.



96
22

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 10/01/2020 15:14.



97
22

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 10/01/2020 15:14.



98
22

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 10/01/2020 15:14.



 
 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR 
 
 

  Protocolo Digital nº 16.122.123-6 – Pregão Presencial nº 021/2019 
 

1 
 

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Jardim Social – CEP: 82.530-010 – Curitiba – Paraná – Tel.: (41) 3253-3232 

EDITAL 
 
 

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR, torna-se público que 
realizará licitação nos seguintes termos: 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL: 021/2019 
TIPO: MENOR PREÇO 

 
A disputa será PELO VALOR 

GLOBAL 

ABERTURA  
 
 

9:30h do dia 27/12/2019 
 

Será considerado o horário de Brasília (DF) para todas 
as indicações de tempo constantes neste edital. 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e à 
execução do sistema de geração de energia incentivada solar fotovoltaica (micro-geração de 
75 kW) do contrato de eficiência energética firmado entre a Ceasa e a Copel na Unidade 
Atacadista de Curitiba. 

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: O valor global máximo para o presente procedimento 
licitatório é de R$ 247.610,00 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dez reais). 

CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO: A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas 
pelas condições específicas e gerais do pregão e pelo disposto nos demais anexos do Edital. 
A presente licitação será processada e julgada pelo presente Edital, todos seus Anexos e 
Documentos nele mencionados, Modelos, Elementos Gráficos e Especificações, pela Lei 
Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar Federal n.º 123 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 9.605/98 Decreto Estadual n.º 4.889/05 Resolução do CONAMA n.º 
307/02 e suas alterações e pelas Condições Gerais de Contratos. 

DA ABERTURA: A abertura da presente licitação dar-se-á no dia 27 de dezembro de 2019 
às 09:30h na sala de reuniões da Administração Central, sito a Avenida Nossa Senhora da 
Luz, 2143 – Bairro Jardim Social, CEP 82.530-010, Curitiba - Paraná, e será conduzida pela 
Pregoeira Sonia de Brito Barbosa e Equipe de Apoio. 
Os interessados em participar da presente licitação poderão obter o Edital e seus Anexos 
gratuitamente no Portal das Centrais de Abastecimento do Paraná – CEASA/PR 
www.ceasa.pr.gov.br, link licitações – Licitações Diversas – Unidade Atacadista de Curitiba, 
ou ainda, através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br. 
As dúvidas, esclarecimentos, informações ou outros elementos necessários ao perfeito 
entendimento do presente Edital poderão ser dirimidas pela Pregoeira Oficial da CEASA/PR, 
através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br, ou através do telefone (41) 3253-3232, 
setor de licitação. 
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO 
CRITÉRIO DE DISPUTA 
O critério de disputa será o valor global dos serviços a serem executados, elencados no 
Memorial Descritivo, Anexo I deste Edital.  

 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
Não será admitida proposta com preço global superior ao valor estipulado em Edital. 

 

PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 
O prazo de validade deverá ser de 60 (sessenta) dias, preferencialmente declarado na 
proposta. 

 

ANEXOS 
 Anexo I – Memorial Descritivo; 
 Anexo II – Modelo de Procuração; 
 Anexo III – Documentos para Credenciamento; 
 Anexo IV – Documento Envelope “A” - Proposta Comercial; 
 Anexo V – Documento Envelope “B” - Documento de Habilitação 
 Anexo VI – Declaração de condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 Anexo VII – Documento de responsabilidade técnica; 
 Anexo VIII – Modelo Declaração de compromisso de utilização de produtos e 

subprodutos de madeira; 
 Anexo IX – Modelo de Declaração de vistoria/ visita técnica; 
 Anexo X – Modelo de Declarações;  
 Anexo XI – Planilhas de Quantitativos; 
 Anexo XII – Cronograma Físico-Financeiro 
 Anexo XIII – Minuta do Contrato 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO PRESENCIAL 
 

1. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
1.1 Somente será admitida a participação neste certame de pessoa jurídica que comprove 

com documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade 
compatível com o objeto desta licitação, que preencherem as condições estabelecidas 
neste edital em consonância com a legislação específica e vigente. 

1.2 Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 
País, de interessados que se encontrem sob: autofalência, falência, concordata, 
recuperação de credores, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio 
de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também 
abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito 
de licitar e contratar com o Governo do Estado do Paraná, ou declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

1.3 Também será vedada a participação de licitantes na licitação, quando: 
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a) Empresa que tenha débitos para com a Administração Pública; 
b)  Empresa em cuja composição societária possua sócios de empresas suspensas de 

licitar, contratar e/ou tenha débitos para com a Administração Pública; 
c) Suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com a Administração 

Pública; 
1.4 Os licitantes participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, 

das condições gerais e particulares do objeto da presente licitação, podendo verificar 
as condições atuais, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento 
impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do termo, 
não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. A participação 
no presente certame implicará na aceitação total de todas as condições do presente 
Edital. 

 
2. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES, PROPOSTA COMERCIAL (A) E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B): 
2.1 Os envelopes, das PROPOSTAS COMERCIAIS (A) e DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO (B) deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes 
distintos, fechados e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, 
além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 
 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA COMERCIAL 
PROCESSO: N° 16.122.123-6 
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 021/2019 
DATA DA ABERTURA: 27/12/2019 às 09:30h 
RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________   
 
 
ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
PROCESSO: N° 16.122.123-6 
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 021/2019 
DATA DA ABERTURA: 27/12/2019 às 09:30h 
RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________ 

 
 

2.2 Os documentos de habilitação do licitante: Os licitantes ou representantes 
regularmente nomeados com poderes específicos, deverão comparecer às sessões 
para a apresentação dos lances, inclusive interpor ou desistir de recursos. 

2.2.1 O representante, em sendo sócio ou dirigente da licitante, deverá apresentar cópia do 
respectivo contrato social ou estatuto, este acompanhado da ata de eleição da 
diretoria, no qual estejam expresso seus poderes. 

2.2.2 O licitante de empresa individual que participar diretamente deverá apresentar Cédula 
de Identidade e o requerimento do empresário registrado na Junta Comercial. 

2.2.3 O credenciamento do representante será procedido pela apresentação de procuração 
ou documento subscrito pelo licitante, contendo, obrigatoriamente, a indicação do 
número da Cédula de Identidade – CI e Cadastro Pessoa Física – CPF. Os licitantes 
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ou seus representantes deverão indicar o nome do responsável legal autorizado para 
assinatura do termo. 

2.2.4 Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópias autenticadas por 
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por via Internet, páginas 
numeradas preferencialmente encadernadas ou preparadas em pasta, para que não 
existam documentos soltos. 

2.2.5 A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação 
do original aa PREGOEIRA, por ocasião da abertura do ENVELOPE B, para a devida 
autenticação. 

2.2.5.1 O documento original a ser apresentado não deve integrar o ENVELOPE. 
2.2.5.2 Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, 

sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte da 
PREGOEIRA. 

2.2.5.3 A PREGOEIRA não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade 
referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive 
quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada. 

2.2.5.4 Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e 
traduzidos para o português por tradutor público juramentado, observando item 3.2 
desde edital. 

2.2.6 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas 
expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega 
dos envelopes. 

 
3.      CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL 
3.1 O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande 

Circulação indicado pela Secretaria de Estado de Comunicação Social, bem como 
será divulgado no PORTAL CEASA www.ceasa.pr.gov.br. Os interessados em 
participar da presente licitação poderão obter o Edital e seus Anexos gratuitamente, 
acessando no link “Licitações – Licitações Diversas – Unidade Atacadista de Curitiba”, 
ou através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br. 

3.2 O encerramento para entrega da(s) proposta(s), será no dia 27 de dezembro de 2019 
às 09:30h, na sala de reuniões da Administração Central, sito a Avenida Nossa 
Senhora da Luz, 2143 – Bairro Jardim Social, CEP 82.530-010, Curitiba - Paraná. 

 
4. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 
4.1 As dúvidas, esclarecimentos, informações ou outros elementos necessários ao perfeito 

entendimento do presente Edital, poderão ser dirimidos pela Pregoeira Oficial da 
CEASA/PR, através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br, ou através do telefone 
(41) 3253-3232, até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, conforme o que determina o parágrafo primeiro do artigo 87 da Lei Federal 
13.303/16. 

 
5. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
5.1 É facultado aos interessados a apresentação de pedido de providências ou de 

impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
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propostas, em conformidade com o § 1º do Artigo 87 da Lei 13.303/2016. 
 Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados na CEASA/PR, situada na 

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Bairro Jardim Social, CEP 82.530-010, 
Curitiba - Paraná, CEP: 85.864-000, no horário das 08:00hs as 11:30hs e das 13:30hs 
as 16:30hs. 

5.1.1 As medidas referidas no subitem anterior poderão ser formalizadas por meio de 
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente 
protocolado no endereço constantes do subitem 3.2. Também será aceito pedido de 
providências ou de impugnação encaminhado por meio do e-mail 
licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br, cujos documentos originais deverão ser entregues no 
prazo indicado também no subitem 3.2. 

5.1.2 A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 3 (três) dias úteis, a 
contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de 
comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

5.1.3 O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que 
implique em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) 
alteração(ões) decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original 
e designação de nova data para a realização do certame. 

5.1.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por 
conseguinte, a licitante, entregar os documentos de PROPOSTA COMERCIAL e a 
HABILITAÇÃO, para a PREGOEIRA e Equipe de Apoio, junto com as outras licitantes, 
na data, hora e local fixados neste Edital. 

5.1.5 Divulgada a decisão da PREGOEIRA e Equipe de Apoio, no tocante a fase de 
habilitação ou classificação, se dela discordar, a licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para interpor recurso administrativo, após a data de divulgação do resultado; 

 
6. ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
6.1 Os documentos para Credenciamento, Envelopes Proposta Comercial e Documentos 

de Habilitação se darão no dia 27 de novembro de 2019 às 09:30h na sala de 
reuniões da Administração Central, sito a Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – 
Bairro Jardim Social, CEP 82.530-010, Curitiba - Paraná. 

 
7. ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL - “A” 
7.1 Compete a PREGOEIRA proceder à abertura dos ENVELOPES DE PROPOSTA DE 

OFERTAS. 
 
8. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
8.1 A PREGOEIRA examinará as PROPOSTAS COMERCIAIS sempre levando em conta 

as exigências fixadas em Edital. 
8.2 Definidas as PROPOSTAS COMERCIAIS que atendam às exigências, envolvendo o 

objeto e o valor, a PREGOEIRA elaborará a classificação provisória das mesmas, 
sempre em obediência ao critério do menor preço. 

8.3 Não serão considerados envelopes entregues após a data e horário estipulado no item 
3.2 deste Edital, ainda que enviados através do correio ou por outro serviço de entrega 
ou de remessas expressas. A CEASA/PR não se responsabilizará por prejuízos 
advindos de quaisquer atrasos na entrega dos envelopes. 
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9. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAL 
9.1 Será desclassificada as PROPOSTA COMERCIAIS que: 

a) contenham vícios insanáveis; 
b) descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 
c) se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação; 
d) apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, 

salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto 
e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 

 
10. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE OFERTAS VERBAIS 
10.1 Para efeito de OFERECIMENTO DE OFERTAS VERBAIS, a PREGOEIRA 

selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha 
apresentado a proposta de menor preço. 

10.2 Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas, em conformidade com a previsão 
estabelecida no subitem anterior, a PREGOEIRA selecionará, sempre com base na 
classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente 
inferiores, quando houver, para que suas proponentes participem das ofertas, 
quaisquer que tenham sido as ofertas oferecidas nas propostas, observada a previsão 
no subitem seguinte. 

10.2.1 Em caso de empate entre duas ou mais propostas no lote, observar-se-ão, também 
para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer oferta, as seguintes 
regras: 

10.2.1.1 Na hipótese da ocorrência do empate, a correspondente definição será levada a efeito 
por meio de sorteio e, cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que 
oferecerá a oferta. 

10.2.1.2 Fica assegurada como critério de desempate para a classificação de ofertas verbais a 
preferência às ME e EPP, de acordo com o artigo 44 § 1º e § 2º da Lei complementar 
nº 123/2006. 

10.3 Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, a PREGOEIRA 
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão, inclusive para melhor avaliação das 
regras editalícias, da limitação de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos 
pertinentes e a própria oferta cotada, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar 
prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de 
prejuízos ao órgão licitante. 

 
11. OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE OFERTAS VERBAIS 
11.1 Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas / 

lances verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que 
deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço. 

11.2 A etapa de OFERECIMENTO DE OFERTAS VERBAIS terá prosseguimento enquanto 
houver disponibilidade por parte das proponentes. 

11.3 O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE OFERTAS VERBAIS ocorrerá 
quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação. 

11.4 Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE OFERTAS e classificadas as 
propostas na ordem decrescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do 
oferecimento de oferta, sempre com base na última oferta, apresentado a 
PREGOEIRA, examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, 
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da primeira classificada. 
11.4.1 É facultado a PREGOEIRA negociar com a proponente de menor preço, para que seja 

obtida oferta melhor. 
11.5 Na hipótese de não realização de oferta verbal, a PREGOEIRA verificará a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
contratação. 

11.5.1 Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade 
do objeto e da oferta, também é facultado a PREGOEIRA negociar com a proponente 
da proposta de menor preço, para que seja obtida oferta melhor. 

11.6 Encerrada a fase de ofertas verbais, será aberto o envelope B, DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO da proponente com a melhor oferta, facultando o saneamento de 
falha(s) formal(is) relativa(s) à documentação na própria sessão, os documentos 
deverão ser apresentados de acordo com o Anexo V deste Edital. 

11.6.1 Para efeito do saneamento a que se refere o subitem anterior, a correção da(s) 
falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão 
pública, com a apresentação, encaminhamento e/ou substituição de documento(s), ou 
com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, ou, ainda, por qualquer outro 
método que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is). 

11.7 Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, previstas no EDITAL, 
realizado pela equipe de apoio, durante o certame, a proponente será declarada 
vencedora. 

11.8 Se a proponente desatender às exigências habilitatórias, a PREGOEIRA examinará a 
oferta subseqüente de menor preço. 

11.8.1 Sendo a proposta aceitável, a PREGOEIRA verificará as condições de habilitação da 
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja 
proponente atenda aos requisitos de habilitação em conformidade com o solicitado no 
Anexo V. 

 
12. RECURSO ADMINISTRATIVO 
12.1 Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do PREGÃO 

ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá (ão) 
manifestar imediatamente por escrito e motivadamente a(s) intenção (ões) de recorrer. 

12.2 Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/ 
procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e 
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, 
juntando memorial no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da ocorrência. 

12.3 As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a contar no término do prazo do 
RECORRENTE. 

12.4 Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para 
tanto, a PREGOEIRA examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 
encaminhá-lo, devidamente informados, à autoridade competente para decisão. 

12.5 Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço e horários previstos no subitem 3.2 deste EDITAL. 

12.6 O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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13. ADJUDICAÇÃO 
13.1 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte 

da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo a 
PREGOEIRA adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

13.2 Inexistindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a 
decisão dos mesmos, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do 
objeto do certame à proponente vencedora. 

 
14. HOMOLOGAÇÃO 
14.1 Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 
14.2 A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da 

proponente adjudicada para assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta. 
 

15. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO 
15.1 O resultado final do PREGÃO será publicado no Diário Oficial do Estado e acessando 

no link “Licitações – Licitações Diversas Ceasa – Unidade Atacadista de Curitiba”, 
divulgado no PORTAL CEASA www.ceasa.pr.gov.br. 

 
16. CONTRATAÇÃO 
16.1 O objeto deste PREGÃO será contratado com a proponente adjudicada e formalizado 

por meio de Contrato (ANEXO XIII). Não sendo celebrado com esta, poderá o órgão 
licitante convocar a(s) outra(s) proponente(s) classificada(s), observada a previsão 
contida no inciso XXIII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02. 

16.1.1 A proponente adjudicada deverá comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pela 
PREGOEIRA e Equipe de Apoio. 

16.1.2 A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que 
comprove a data do correspondente recebimento, nos termos do subitem 15.1. 

16.1.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
PERMITENTE. Não havendo decisão, a assinatura do Contrato deverá ser formalizada 
até o 10 (décimo) dia útil, contado da data da convocação. 

16.2 Para a formalização contratual, além de consulta ao sítio eletrônico 
www.ceasa.pr.gov.br para efeito de verificação de eventuais sanções aplicadas à 
proponente adjudicada, examinar-se-á, por meio da Internet, a regularidade com a 
Certidão Negativa de Débito do FGTS, Certidão Negativa de Débito do INSS, Certidão 
Negativa de Débito Quanto à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débito de 
Tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débito da Fazenda Estadual, 
Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal (da sede), Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei n.º 12.440/2011). 

16.2.1 Não sendo possível a consulta via Internet, das certidões apresentadas para 
habilitação ou aquelas integrantes do cadastro estiver vencida, a proponente 
adjudicada será devidamente notificada para, até a data da celebração do Contrato, 
comprovar a exigência referida. 

16.3 A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, observado o prazo estabelecido, bem como deixar de apresentar situação 
regular na forma dos subitens 16.2 e 16.2.1., caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida por parte da proponente adjudicada, sujeitando-a as sanções 
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previstas no item 17 e subitens. 
16.4 O Contrato terá vigência a contar de sua assinatura. 
16.5 Será de inteira responsabilidade da proponente, quaisquer danos morais e materiais 

causados a CEASA/PR, seus empregados e a terceiros, como conseqüência de 
imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, respondendo 
solidariamente com estes, nos termos da legislação pertinente, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, o fato da CEASA/PR fiscalizar suas atividades. 

 
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a CEASA/PR poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – advertência; 
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
17.1.1 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CEASA/PR ou cobrada judicialmente. 

17.1.2 As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas combinado a 
do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser 
apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

17.1.3 As sanções previstas no inciso III, do item 17.1, poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

I – tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II – tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III – demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CEASA/PR em virtude 

de atos ilícitos praticados. 
 

18 DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem 
comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do futuro 
Contrato. 

18.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos 
neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

18.3 Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local 
estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da PREGOEIRA em 
sentido contrário. 

18.4 A autoridade competente para determinar a contratação, poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, 
sem que caiba direito a qualquer indenização. 
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18.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 
afastamento da proponente, desde que possíveis à exata compreensão de sua 
proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do 
PREGÃO. 

18.6 A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, 
sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta 
despesa, independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO. 

18.7 A apresentação da proposta de ofertas implicará na aceitação, por parte da 
proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 

18.8 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO. 

18.9 Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicada, farão 
parte integrante do Termo, independentemente de transcrição. 

18.10 Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pela PREGOEIRA, 
com base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal 
e princípios gerais de direito. 

18.11 Será competente o foro da Comarca de Curitiba-PR, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas 
deste PREGÃO. 

 
 

Curitiba, 02 de dezembro de 2019. 
 
 
 

Eder Eduardo Bublitz 
Autoridade Competente da CEASA/PR 
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ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO PLACA FOTOVOLTAICA - UNIDADE CURITIBA 
 

1. INTRODUÇÃO 
O presente memorial visa especificar os materiais e serviços necessários ao fornecimento 

de materiais e à execução do sistema de geração de energia incentivada solar fotovoltaica 
(micro-geração de 75 kW) do contrato de eficiência energética firmado entre a Ceasa e a Copel 
na Unidade de Curitiba. 
 

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS 
- 228 Módulos fotovoltaicos com potência mínima de 320 Wp e máxima de 350 Wp – 

fornecido por um fabricante que conste na tabela procel, com classificação de eficiência “a” 
sendo a eficiência igual ou superior a 16%; 

- 3 Inversores trifásicos de 25 kW de potência, homologados pela copel, com eficiência de 
no mínimo 98%; 

- Estrutura completa em alumínio para fixação dos módulos seguindo a orientação e 
inclinação do telhado; 

- Conectores macho-femea tipo mc4; 
- Cabo cc tipo solar 6mm² mínimo 1000 vcc preto para positivo e vermelho para negativo; 
- 3 Caixas de conexão (string-box) com proteção cc e ca compatível com o sistema de 

módulos e inversor; 
- Cabo CA com isolação tipo EPR/XLPE 0,6/1,0 kv dimensionado para atender a carga 

total, responsável por interligar as caixas de conexão ao quadro geral da instalação; 
- Toda infraestrutura eletromecânica necessária (leitos, bandejas, eletrodutos, disjuntores 

de proteção, auto-transformador 75 kVA, etc) necessária para o perfeito funcionamento do 
sistema de acordo com as normas técnicas NBR e na falta desta com as normas técnicas IEC; 
 

3. SERVIÇOS NECESSÁRIOS 
- Instalação no telhado do barracão do produtor do sistema de geração de energia solar 

fotovoltaico; 
- Passagem de cabos, construção de infraestrutura elétrica necessária para o perfeito 

funcionamento do sistema; 
- Fornecimento de toda infraestrutura civil necessária (abertura e fechamento de valas, 

paredes e passagens). 
 
Dos Procedimentos 
Deverá a contratada atender os seguintes tópicos a serem apresentados a CEASA e a 
fiscalização contratada durante o andamento dos serviços: 

 Relatório semanal de obra; 
 Zelo e guarda dos materiais entregues pela CEASA; 

109
23

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 10/01/2020 15:27.



 
 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR 
 
 

  Protocolo Digital nº 16.122.123-6 – Pregão Presencial nº 021/2019 
 

12 
 

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Jardim Social – CEP: 82.530-010 – Curitiba – Paraná – Tel.: (41) 3253-3232 

 Considerar o fornecimento de todos materiais necessários para execução do trabalho 
em altura em segurança, seguindo estritamente a NR-35; 

 Fornecer cronograma de obra assinado; 
 Os atrasos informar e justificar a fiscalização da CEASA; 
 Anotação de Responsabilidade Técnica _ART de execução (com comprovante de 

pagamento). 
 A empresa contratada deverá executar os trabalhos com profissionais qualificados e 

habilitados, devidamente registrados e com treinamentos específicos para cada função, 
especialmente NR-10 para serviços com eletricidade e NR-35 para trabalho em altura. 

 A contratada também deverá fornecer todas as ferramentas e equipamentos 
necessários para execução dos trabalhos, bem como o Equipamentos de Proteção 
Individual –EPI para o pessoal da obra; 

 O estoque de materiais deverá ser controlado pela contratada; 
 Todas as despesas com transporte, alimentação, hospedagem e/ou qualquer custos aos 

trabalhos a serem executados é de responsabilidade da contratada; 
 A qualquer momento podem ser afastados dos postos de serviços colaboradores cujas 

condutas forem julgadas inconvenientes, consideradas incompatíveis com os serviços 
ou que desobedeçam às normas internas da CEASA, obrigando a contratada a 
substituí-los imediatamente, mediante solicitação por escrito da CEASA; 

 A finalização dos trabalhos fica condicionado ao aceite da vistoria da Engenharia da 
CEASA; 

 A obra será entregue sem instalações provisórias, livre de entulhos ou quaisquer outros 
elementos que possam impedir a utilização imediata da unidade, devendo a Contratada 
comunicar, por escrito, à Engenharia, a conclusão dos serviços para que esta possa 
proceder a vistoria da obra com vistas à aceitação provisória. Em caso de dúvidas 
quanto à interpretação das especificações e dos desenhos será sempre consultada a 
Engenharia. 

 Todos os trabalhos a serem executados deverão obedecer à melhor técnica vigente, 
enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos das normas vigentes. 

 
4. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
A Fiscalização da Ceasa será composta pelo Responsável Técnico – RT da Ceasa e 

também da empresa Efi Energy que se utilizarão do contrato entre a CEASA e Copel e demais 
legislações para o cumprimento dos serviços contratados. 

 
Atenciosamente 

ENG. MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO 
CREA 9.258/D – PR 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 

 

 

OUTORGANTE: ............................................., pessoa jurídica de direito privado, neste ato 
representado por ............................................., portador da Carteira de Identidade n.º................, 
CPF n.º ................................, residente e domiciliado na Rua 
......................................................., n.º ........... Cidade ..........................… Estado ................. 
CEP ............ 
 

 

OUTORGADO: ................................................ portador da Carteira de Identidade n.º ................. 
e do CPF n.º................................................. 
 

 

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos 
e gerais poderes, para em seu nome representá-la no(a) IDENTIFICAR A LICITAÇÃO, podendo 
para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de 
prestação de serviços, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os 
atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato. 
 

 

 

 

 

Local e data 
___________________________ 
OUTORGANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111
23

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 10/01/2020 15:27.



 
 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR 
 
 

  Protocolo Digital nº 16.122.123-6 – Pregão Presencial nº 021/2019 
 

14 
 

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Jardim Social – CEP: 82.530-010 – Curitiba – Paraná – Tel.: (41) 3253-3232 

ANEXO III  

 
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 

Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 
 
 

a) Cédula de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia; 
 
b) Para representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, deverá 

apresentar procuração específica para este ato, conforme modelo constante no Anexo 
II, observando a obrigatoriedade do reconhecimento de firma do proponente, cujo 
representante passa a ter poderes, podendo formular ofertas verbais ou desistir na 
etapa de ofertas, negociar a majoração de oferta, assinar a ata da sessão, prestar 
todos os esclarecimentos solicitados pela PREGOEIRA, enfim, praticar os demais atos 
pertinentes ao certame; 

 
 
 

Será admitido somente um representante por proponente, cuja ausência da sessão importará a 
imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa da PREGOEIRA. 
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ANEXO IV 
 

DOCUMENTOS ENVELOPE “A”  -  PROPOSTA 
 

1 – Declaração de condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo 
Anexo VI do edital. 
 
2 - Planilha de Quantitativo, conforme modelo Anexo XI do Edital. 
2.1 – A empresa vencedora da etapa de lance terá 48 horas após adjudicação para atualização 
da planilha de custo com novo valor arrematado. 
 
3 – Proposta Comercial 

 
MODALIDADE:  Pregão Presencial Nº 021                                                         ANO:2019          
 Abertura Pública dia: 27/12/2019 – 09:30h 
Fornecedor:                                                                                    Código SICAF: 
CNPJ/CPF:                                                                                     Inscrição Estadual : 
Endereço:                                                                                       Bairro: 
CEP:                                      Cidade  :                                           Estado: 
Telefone:                                Fax  :                                                E-mail: 
Banco:                                                                  Agência:                                   Conta 
Corrente: 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
Senhor Fornecedor: Para sua maior Segurança, observe as condições estabelecidas no 
edital 
 

 
Tendo examinado minuciosamente as Especificações Técnicas e tomado conhecimento de 

todas as condições estabelecidas em Edital, passamos a formular a seguinte proposta:  

 

LOTE  DESCRIÇÃO VALOR 

ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais e à execução do sistema de geração de 
energia incentivada solar fotovoltaica (micro-geração de 75 
kW) do contrato de eficiência energética firmado entre a 
Ceasa e a Copel na Unidade Atacadista de Curitiba. 

R$ 

 
 

Local: _________________,_________ de___________________de_________. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO V 
 

DOCUMENTOS ENVELOPE “B”  - HABILITAÇÃO 
 

OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os 
seguintes: 
 
1 – Habilitação jurídica: 
  

 O Ato Constitutivo do registro comercial, no caso:  
 

1.1. Empresário individual a declaração de empresário e anotação de alteração, atualizada; 
1.2. Sociedade por ações, a Ata de Assembléia Geral da constituição ou Ata de Assembléia 

Geral com a eleição da diretoria atual, devidamente registrada; 
1.3. Sociedade limitada, EPP, ME, apresentar o contrato social registrado, se houver 

alterações, apresentar a alteração contratual consolidada, ou assemelhado com todos 
os dados e informações atuais, constando a eleição de seu quadro societário e 
administradores, e as suas responsabilidades legais.  

 
2 – Regularidade Fiscal: 

 

2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  

2.2. Prova de Regularidade (Certidão negativa ou positiva com efeito negativa) de tributos 
para com a Fazenda Federal, expedida em conjunto pela Receita Federal e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais, e à Dívida 
Ativa da União. Caso a certidão apresentada seja emitida através de sistema eletrônico, 
sua aceitação ficará condicionada a verificação de veracidade via internet.  

2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (regularidade fiscal - ICM, ICMS), 
certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa. 

2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários) do domicílio 
ou sede da licitante, certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de 
negativa.  

2.5. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
Caso a certidão apresentada seja emitida através de sistema eletrônico, sua aceitação 
ficará condicionada a verificação de veracidade via internet.  

2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943. 

 
3 – Qualificação Técnica – Capacidade Técnica Operacional 

 
3.1. Certificado de Registro e Regularidade da licitante junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro de seu 
prazo de validade e com jurisdição na sua sede. 
3.1.1. Em se tratando de empresa não registrada no CREA e/ou no CAU do Estado do 
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Paraná, deverá apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, 
ficando a Licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU 
do Paraná, antes da assinatura do contrato. 

3.2. Comprovação de possuir em nome da licitante, atestado fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, de responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço de características similares às do objeto licitado. 
3.2.1 A comprovação de responsabilidade técnica em nome do responsável técnico da 

licitante, pela execução de serviços similares ao objeto licitado, deverá estar 
devidamente certificada pelo CREA e/ou pelo CAU. O atestado somente 
constituirá prova de capacitação se acompanhado da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico, emitida pelo CREA e/ou pelo CAU. 
  

3.3. Termo de vistoria, firmada pela licitante, por intermédio de seu responsável técnico ou 
representante legal, que vistoriou previamente o local da obra objeto desta licitação, 
vistado pelo Gerente local da licitante (conforme Anexo IX), a ser incluído no envelope 
“B”, sendo que a sua ausência, ou inobservância no preenchimento inabilitará a licitante; 
3.3.1. A vistoria técnica terá por finalidade: 

3.3.1.1. Conhecimento das condições locais onde será prestado o serviço, para 
efetuar as medições e conferências que se fizerem necessárias para a 
correta elaboração de sua proposta, bem como para solicitação de outros 
esclarecimentos que julgarem necessários afeto a visita. 

3.3.1.2. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das 
condições locais pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos 
válidos para reclamações futuras, nem desobrigam execução do serviço. 
Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, serão de 
responsabilidade da contratada. 

 
4- Qualificação Técnica – Capacidade Técnica Profissional 
 

4.1. A documentação relativa à qualificação técnica profissional consistirá em: 
4.1.1. A declaração de responsabilidade técnica (conforme anexo VII); 
4.1.2. A comprovação do profissional de nível superior, ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor do acervo de responsabilidade 
técnica pela execução de obra ou serviço de características semelhantes ao 
objeto licitado limitadas estas a reparos em construção civil, de pertencer ao 
quadro permanente da licitante. 

4.1.3. A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita 
mediante uma das seguintes formas: 
-  Carteira de Trabalho; 
-  Certidão do CREA;  
-  Certidão do CAU; 
-  Contrato social; 
-  Contrato de prestação de serviços;  
-  Contrato de Trabalho registrado na DRT;  
- Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela 
obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, 
no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicada. O presente Termo pode 
ser suprido pela assinatura do Anexo VII do profissional que será responsável pela 
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obra. 
4.1.4. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação 

deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, em caso de eventual 
substituição, a empresa licitada deverá apresentar substituto com experiência 
condizente ao descrito em edital. 

 
5 -  Qualificação econômico-financeira: 
 

5.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem capital integralizado ou patrimônio líquido 
em valor mínimo correspondente a 10% do valor estimado da contratação, do valor do 
LOTE que participará, Esta comprovação poderá ser através da apresentação do SICAF 
– Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal. 

5.2. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

 
6 - Demais documentos exigidos: 
 

6.1. Modelo de Declarações (Inexistência de fato Impeditivo, Não Utilização de Mão de Obra 
de Menores e Requisitos do decreto Estadual 26/2015), conforme modelo contido no 
Anexo X; 

6.2. Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e da Utilização de Produtos e 
Subprodutos de Madeira, conforme modelo contido no Anexo VIII; 
6.2.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a 

empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, 
de 5 de julho de 2002 e com a legislação pertinente do município onde a mesma 
será construída. 

6.2.2. A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de 
origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto 
Estadual nº 4.889, de 31 de maio de 2005. 

6.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por cópia simples, 
sendo que a Licitante deverá estar na posse dos documentos originais respectivos, para 
que seja realizada a confrontação do original e fotocópia, pela PREGOEIRA, a qual 
autenticará as cópias, em sendo observada a boa ordem documental. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa __________________________ (denominação da pessoa 

jurídica), inscrita no CNPJ nº ______________ é microempresa ( ) ou empresa de pequeno 

porte ( ), nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e § 1º e 2º, bem como não 

possui nenhum dos impedimentos previstos no § 4º e seguintes do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a 

regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no 

procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 021/2019, realizado pela CENTRAIS DE 

ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR. 

 

 

 

 

LOCAL E DATA 
NOME 

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE 

OBS: 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

 
 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e à execução 
do sistema de geração de energia incentivada solar fotovoltaica (micro-geração de 75 kW) do 
contrato de eficiência energética firmado entre a Ceasa e a Copel na Unidade Atacadista de 
Curitiba. 
 
 
O abaixo-assinado, _____________________________________, Identidade n.º 
____________ e CPF _________ na qualidade de responsável legal pela empresa 
__________________________ vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) 
Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 
218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei 
Federal nº 12.378/2010, inciso II do artigo 58 da lei federal 13.303/16, caso venhamos a vencer 
a referida licitação.  
 
1.  Engenheiro e/ou Arquiteto Responsável Técnico pelos serviços contratados:  

Nome:  
CREA e/ou CAU:  
Assinatura:  

 
2.  Engenheiro(s) e/ou Arquiteto(s) Co – responsável(is) ou vinculados pelos serviços         
contratados:  

Nome:  
CREA e/ou CAU:  
Assinatura:  

 
Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no 
CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o 
artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início 
da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Pregão 
Presente da presente licitação.  
 
 

Local, _____ de _____________ de 2019 

 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

  
   ____________________________________________ 

ASSINATURA DO(s) RESPONSÁVEL(eis) TÉCNICO(s) 
(Quando couber) 

118
23

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 10/01/2020 15:27.



 
 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR 
 
 

  Protocolo Digital nº 16.122.123-6 – Pregão Presencial nº 021/2019 
 

21 
 

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Jardim Social – CEP: 82.530-010 – Curitiba – Paraná – Tel.: (41) 3253-3232 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO  
DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA 

 
 
 

 
Às 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR. 
 

 
OBJETO:  
 

DECLARAÇÃO 
 
____________________________________________, RG _____________, legalmente 
nomeado representante da empresa ___________________, CNPJ ____________________, 
para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de 
_______________, nº ____/__, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) 
obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação somente serão utilizados 
produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência 
legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão 
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com 
autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na 
fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas em Lei 
Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminais contempladas na referida 
lei. 
 

Local, _____ de _____________ de 2.019. 
 
 
 
 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE OU RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

NOME: 
CPF: 
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ANEXO IX 

 

MODELO DO ATESTADO DE VISTORIA / VISITA TÉCNICA 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

 

 

 

Declaro que realizei a visita / vistoria no local................................... no dia.../.../.... 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura devidamente identificada do representante 
legal ou representante técnico da empresa proponente 
(apontado no contrato social ou procuração com 
poderes específicos). 

 

 

 

Atestamos que a Empresa em questão, tomou ciência das peculiaridades das dependências 
físicas, onde serão prestados os serviços previstos no edital. 

 

 

_____________________________________ 

Nome/Assinatura da Chefia e/ou Responsável. 

Carimbo 

 
ATENÇÃO: 

1. O atesto de vistoria / visita deverá ser emitida em papel timbrado da Licitante, com visita 
previamente agendada até o dia 26/12/2019, com o gerente da Unidade, através do Fone: (41) 
3348-6690. 

2. O atesto não terá validade se não estiver devidamente assinada (nome legível) e atestada 
pelo gerente da Unidade Atacadista de Curitiba. 
3. A não apresentação do atestado de vistoria implicará na desclassificação da empresa 
licitante. 
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ANEXO X 
MODELO DECLARAÇÃO 

 

 

(......timbre ou identificação do licitante...…) 

 

 

.................................................................., inscrita no CNPJ n.º .............................., por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ............................................................, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º .................................. e do CPF n.º 
.................................., DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei: 

 

 

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

 

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a 
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer 
trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na 
condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e 
Lei Federal n.º 9.854/99. 

 
3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 26/2015 

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto 
Estadual n.º 26/2015, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas 
contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública 
do Estado do Paraná. 

Ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação 
ao descrito no art. 
4º, inc. I e II, do referido Decreto. 

 

Local e data 

________________________________ 
Nome e carimbo do representante  
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ANEXO XI 

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS 
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ANEXO XII 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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ANEXO XIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DO 
SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA COPEL DA UNIDADE ATACADISTA DE 
CURITIBA, QUE ENTRE SI FAZEM A CENTRAIS DE 
ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX EM CONFORMIDADE 
COM PROCESSO N.º 16.122.123-6. 

 

Pelo presente instrumento, tendo de um lado a CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ 
S/A - CEASA/PR, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n.º 75.063.164/0001-67, 
com sede administrativa na Cidade de Curitiba/PR, na Avenida Nossa Senhora da Luz, n.º 2.143, 
Bairro Jardim Social, CEP 82.53-010, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. EDER 
EDUARDO BUBLITZ, portador da CI/RG n.º 6.486.882-9, inscrito no CPF sob o n.º 035.476.299-
00 e por seu Diretor Administrativo Financeiro Sr. JOÃO LUIZ BUSO, portador da CI/RG n.º 
1.178.639-1/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 358.668.459-20, ambos residentes e domiciliados 
na Cidade de Curitiba/PR, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º xxx, com 
sede na Cidade de XXXXXXXXXXXX, na Rua xxx, n.º xxx, CEP XXXXX – XX, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu 
Diretor/Gerente/representante Sr. XXXXXXXXXX, portador da CI/RG n.º xxx inscrito no CPF sob o 
n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado na Cidade de xxx, na Rua xxx n.º xxx, Bairro xxx, CEP 
xxx, acordam em celebrar o presente Contrato, obedecidas as condições constantes do Edital de 
Pregão Presencial n.º 021/2019 - CEASA/PR, nos termos do Protocolo n.º 16.122.123-6, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui o objeto do Presente Contrato para contratação de empresa especializada para 
fornecimento de materiais e à execução do sistema de geração de energia incentivada solar 
fotovoltaica (micro-geração de 75 kW) do contrato de eficiência energética firmado entre a Ceasa 
e a Copel na Unidade Atacadista de Curitiba, conforme Memorial Descritivo e Anexos constantes 
do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

O valor global do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sendo, 
xx,xx% (xxxxxxxx) referente à mão de obra e xx,xx% (xxxxxxxxx) referentes aos materiais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

O prazo de execução dos serviços objeto deste Contrato será de 60 (sessenta) dias e a vigência 
do Contrato será de 90 (noventa) dias corridos, ambos contados a partir da data da ordem de 
serviço. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

Conforme cronograma físico-financeiro, a CONTRATADA, em conjunto com Divisão de 
Manutenção (DIMAN) emitirá Boletim de Medição, o qual deverá ser assinado pela 
CONTRATADA e pelo responsável técnico da CONTRATANTE; 

 

Parágrafo Primeiro: Certificado os serviços a CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal a ser 
encaminhada ao Gestor do Contrato para devido visto e remessa para pagamento; 

 

Parágrafo Segundo: Na Nota Fiscal deve, obrigatoriamente, constar o endereço e o CNPJ da 
Unidade Atacadista beneficiada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO 

As despesas e fonte de recursos tratados nesta licitação correrão à conta da previsão no 
Orçamento próprio da CEASA/PR de 2019, correspondendo à Classificação Orçamentária 
Estadual 4490.51.00, Fonte 250 – recursos próprios diretamente arrecadados. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução do presente Contrato será o de empreitada por preço global. 

 

Parágrafo Único – Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, em reais, 
de acordo com a previsão legal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 

As Condições Gerais do Contrato constituem parte integrante e indissociável do Pregão 
Presencial 021/2019, independentemente de transcrição ou de qualquer outra formalidade, 
regendo-se esta licitação e todos os atos conexos pelas normas ali enunciadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
São obrigações da CONTRATADA: 
I - A CONTRATADA é a única responsável por eventuais acidentes, danos ou prejuízos advindos 
desta contratação, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato; 
II - Executar os serviços desta contratação de forma perfeita e acabada, emitindo Nota (s) Fiscal 
(ais) para conferência e certificação da prestação dos serviços. 
III – Coordenar e supervisionar os serviços executados por seus empregados capacitados, 
acatando as determinações e normas da CONTRATANTE, no tocante ao perfeito andamento dos 
serviços contratados; 
IV – Cumprir todas as condições estabelecidas neste Contrato e em seus documentos aplicáveis; 
V - Informar a CONTRATANTE sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 
indiretamente, na regularidade do Contrato firmado ou na entrega a ser efetuada; 
VI - O exercício da fiscalização ou o acompanhamento no interesse da CONTRATANTE, não 
exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA ou de seu agente preposto, inclusive, 
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perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos, e, na ocorrência destes, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
VII – A CONTRATADA se declara ciente de que a prestação dos serviços aqui ajustados não 
importará em nenhuma hipótese, em vinculação laboral entre os empregados envolvidos e a 
CONTRATANTE, de vez que eles mantêm relação empregatícia com a CONTRATADA, 
empregados na forma do disposto no Artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho CLT; 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São obrigações da CONTRATANTE: 
I - Efetuar pontualmente o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e 
prazos estabelecidos no contrato e na proposta da CONTRATADA, que fazem parte integrante 
deste; 
II - Fazer executar fielmente o Contrato pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da legislação vigente; 
III - Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir 
dúvidas e orientá-la nos casos omissos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
O não cumprimento das obrigações contratuais ensejará a aplicação das seguintes sanções, 
independentemente de outras previstas em lei: 
a) advertência; 
b) multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, sobre o valor da 
contratação e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da licitação ou 
sobre o valor restante, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, respectivamente; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração Pública e com a 
CEASA/PR e, se for o caso, descredenciamento no CLE/SEAP, pelo prazo de até 05(cinco) anos 
ou enquanto perduram os motivos determinantes da punição; 
d) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e com a 
CEASA/PR; 
 

Parágrafo Primeiro - As penalidades previstas acima serão aplicadas mediante processo 
administrativo, pela autoridade competente, garantindo-se o contraditório e ampla defesa do 
interessado; 
 

Parágrafo Segundo - As multas aplicadas deverão ser recolhidas a conta da CONTRATANTE, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, podendo o seu valor ser descontado do 
documento de cobrança, na ocasião de seu pagamento; 
 

Parágrafo Terceiro - As multas quando não recolhidas ou descontadas no prazo descrito no ítem 
anterior deste Contrato sofrerão reajuste pelo IPCA/IBGE; 
 

Parágrafo Quarto - Nos casos de reincidência no descumprimento do prazo para entrega e 
substituição dos produtos contratados, poderá a CONTRATANTE, após as devidas notificações e 
aguardando o contraditório, rescindir o Contrato e seguir a ordem classificatória do certame, sem 
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prejuízo das demais sanções aqui previstas. 
 

CLÁUSULA ONZE – DA DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO 
Emergencialmente, quando necessário e solicitado pela CONTRATANTE, para tratar de assuntos 
pertinentes aos serviços objeto do presente, a CONTRATADA deverá disponibilizar técnico ou 
equipe técnica, depois de formalizada a solicitação. 
 

CLÁUSULA DOZE – DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA 
UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA 

Sobre o Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a CONTRATADA deverá executar a 
obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 05 de julho de 2002 e com a legislação 
pertinente ao Município onde a mesma será construída, conforme Anexo VIII do Edital. 

 

CLÁUSULA TREZE – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS 

Fica a CONTRATANTE obrigada a providenciar antes da assinatura deste Contrato a efetivação 
da garantia pela prestação dos serviços, a qual é exigida no Art. 70 da Lei n.º 13.303/2016 no 
valor de 05% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo ser, caução em moeda corrente, 
seguro-garantia ou fiança bancária. 

 

CLÁUSULA QUATORZE – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATANTE designará como Gestor do Contrato o Sr. xxxxxxxxxxxxx, portador da CI/RG 
n.º xxx, inscrito no CPF sob o n.º  XXX. O Fiscal do Contrato será o Sr.xxxxxxxxxxxxx portador da 
CI/RG n.º xxx, inscrito no CPF sob o n.º  xxx. 

 

CLÁUSULA QUINZE - DA ANTICORRUPÇÃO 

Na execução do presente Contrato é vedado à CONTRATANTE e à CONTRATADA: 

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a 
quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato; 

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 
do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 
respectivos instrumentos contratuais; 

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; 

e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou 
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei n.º 12.846/2013 
(conforme alterada), do Decreto n.º 8.420/2015 (conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis 
(“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.  

 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA PUBLICAÇÃO 
A CONTRATANTE, em atendimento ao Artigo 37 da Constituição Federal e Artigo 39 da Lei 
Federal n.º 13.303/2016, fica obrigada a publicar o resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado 
– D.O.E.. 
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CLÁUSULA DEZESSETE – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para dirimir quaisquer 
questões relativas a este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

 

E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes, 
firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

 
Curitiba/PR, .......de...................................... de 2019. 

 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

EDER EDUARDO BUBLITZ 
Diretor-Presidente 

JOÃO LUIZ BUSO 
Diretor Administrativo-Financeiro 

 
 
 

XXXXXXXXX 
Gestor do Contrato 

 
 

XXXXXXXXX 
Fiscal do Contrato 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 
 
 

___________________________________ 
Representante da Empresa CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
_____________________________                     _________________________________  
Nome:  Nome:  
CI/RG:  CI/RG:  
CPF:  CPF:  
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IMBATÍVEL
Raoni Barcelos tenta manter a invencibilidade 

no último UFC da temporada de 2019

Invicto, com três 
vitórias no UFC, o 
carioca Raoni Bar-

celos, 32 anos, será 
um dos nossos repre-
sentantes na última 
edição do Ultimate 
em 2019. Amanhã, 
a partir das 4h (ho-
rário de Brasília), a 
organização desem-
barca em Busan, na 
Coreia do Sul, com 
o duelo principal 
entre o ex-campeão 
Frankie Edgar e o 
ídolo coreano Chan 
Sung Jung.

Raoni está escala-
do no card prelimi-
nar e terá pela frente 
o russo Said Nurma-
gomedov, quem tam-
bém está invicto no 
UFC, com duas vitó-
rias. “Eu estou pron-
to para uma batalha 
dentro do octógono. 
É uma luta muito 
aguardada pelos fãs, 
pelo evento e pelos 
adversários da cate-
goria. Sei que muita 
gente estará de olho, 
então quero deixar 
uma ótima impres-
são”, disse o carioca, 
em entrevista exclu-
siva à Tribuna.

Uma das caracte-
rísticas do brasileiro 
no UFC é não deixar 
o resultado nas mãos 
dos árbitros. Foram 
dois nocautes e uma 
finalização. E a ex-
pectativa é colocar 
isso em prática nova-
mente. “Eu vou para 
cima dele, colocar 
meu jogo agressivo, 
seja de pé, quedan-
do ou no chão. Será 
um lutão”, destaca 
Raoni.

TRIBUNA | sexta, 20 de dezembro de 201912 MMA
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Diogo Souza
dsouza@tribunadoparana.com.br

Último do ano

DIRETO DO OCTÓGONO

Égalera, chegou a hora 
da última edição do 
UFC na temporada 

de 2019. Busan, na Coreia 
do Sul, é a sede derradeira 
do Ultimate neste sábado, 
a partir das 4h (horário 
de Brasília). Serão três 
brasileiros escalados para 
o card preliminar: Ale-
xandre Pantoja, Amanda 
Lemos e Raoni Barcelos.

Na luta principal, o 
ídolo coreano Chan Sung 
Jung encara o ex-campeão 

Frankie Edgar. Você confe-
re abaixo análise e palpite 
sobre este confronto, além, 
é claro, do card completo.

Frankie Edgar x 
Chan Sung Jung

Uma das lendas do 
MMA ainda em ativida-
de, o americano Frankie 
Edgar, ex-campeão dos le-
ves, tenta se reerguer no 
caminho dos penas, após 
ter perdido a chance de 
levar o cinturão contra 

Max Holloway em julho.
Edgar enfrenta o sempre 

perigoso Chan Sung Jung, o 
Zumbi Coreano. O asiático 
chega embalado por ter con-
quistado um nocaute brutal 
contra o brasileiro Renato 
Moicano e é favorito por lu-
tar em casa. Palpite: Vitória 
de Chan Sung Jung.

dsouza@tribunadoparana.com.br

Diogo Souza
é jornalista e especialista em 
cobertura de MMA e outras 
modalidades de lutas.
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
SERVIÇO DE CADASTRO E LICITAÇÃO 

 

Processo nº 50619.000430/2017-98 

 

 

Rua Antônio Maria Coelho, 3099 
Jardim dos Estados | CEP: 79.020-916 
Campo Grande/ MS | Fone: (67) 3302-5700 

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DO RDC 

ELETRÔNICO, Nº 214/2017-19 - DNIT 

 

PROCESSO Nº: 50619.000430/2017-19 

REFERÊNCIA: RDC-Eletrônico nº 214 /2017– DNIT/MS 

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução das Obras de Recuperação, Reforço e 

Reabilitação de Obras-de-arte Especiais na BR-158/MS; Trecho: Divisa GO/MS - Divisa 

MS/SP; Subtrecho: Entr. BR-262(B) - Brasilândia (Início Trecho Urbano); Segmento: km 

278,6 ao km 339,2; Localização: Ponte sobre o Córrego Palmito – km 283,5 – extensão 30,0m 

(Coordenadas UTM: 22K - 422621.75 m E / 7692960.96 m S (Datum WGS 84); Ponte sobre o 

Córrego Moeda – km 294,5 – extensão 30,0m (Coordenadas UTM: 22K - 413696.35 m E / 

7684097.71 m S (Datum WGS 84); Código do SNV: 158BMS0530; Lote: ÚNICO 

RECORRENTE: GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA. 

RECORRIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

1. Trata-se de Recurso Administrativo interposto tempestivamente pela licitante GEOSERV 

SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA., com fundamento na Lei 12.462/2011 

e alterações e no Decreto nº 7.581/2011 e alterações, subsidiados pela Lei 8.666/93, por intermédio 

de seu representante legal, em face de ato administrativo praticado pela Presidente da Comissão de 

Licitação da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes 

no estado de Mato Grosso do Sul , que habilitou  e classificou a licitante LCM CONSTRUÇÃO  

E COMÉRCIO S.A., no Edital RDC Eletrônico nº 214/2017-MS. 

2. Tais documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio: 

www.comprasgovernamentais.gov.br , www.dnit.gov.br e fisicamente constantes do processo n° 

50619.000430/2017-98. 

 

I.  DAS PRELIMINARES 

3. Em sede de admissibilidade recursal, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, 

interesse processual, fundamentação, pedido de nova decisão e tempestividade. 

 

II. DOS FATOS  

4.  Inconformada com o resultado da licitação, a recorrente GEOSERV SERVICOS DE 

GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA. apresentou as razões do recurso, informando que a 

decisão do Presidente da Comissão em recusar sua proposta foi manifestamente desarrazoada e 

desproporcional, cujos pontos principais seguem transcritos abaixo: 
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a) Contra a equivocada decisão proferida por essa respeitável Comissão de Licitação, que 

indevidamente recusou a proposta da licitante ora recorrente, sob o fundamento de que a 

mesma não obedeceu aos itens 14.3.2, 14.3.5 do edital e item 3.1 dos atos preparatórios. 

b) Da análise da recusa na proposta efetuada pela licitante GEOSERV, verifica-se a insurgência 

do Presidente da licitação tão somente em relação a composição das Taxas e Serviços de 

Bonificação e Despesas Indiretas, no item J, - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita 

Bruta. 

c) De uma mera análise superficial do problema tido como insanável pelo Presidente da 

comissão, verifica-se que o mesmo é perfeitamente passível de saneamento, não se 

enquadrando nas hipóteses de erro insanável. 

d) Desta forma V.S.ª, não se mostra proporcional atribuir tamanha penalidade a licitante, que 

interpretou equivocadamente tal determinação, por ter atribuído tributo que não deveria 

constar ao orçamento. Embora seja constatado tal equívoco na planilha orçamentaria, o 

mesmo é passível de solução com uma mera diligência, não devendo prevalecer à penalidade 

de recusa na proposta. 

e) Ademais, a recorrente mesmo calculando tal contribuição na planilha de taxas, ainda 

apresentou a proposta mais vantajosa para a administração, sendo que a correção na planilha 

suprimindo a referida contribuição ainda ocasionará uma redução de 2,60% sobre o custo 

direto no valor total do contrato, perfazendo uma redução de R$ 44.178,67 (quarenta e quatro 

mil cento e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), trazendo ainda mais vantagens 

para a administração. 

f) Portanto, caso V.S.ª entenda por desconsiderar as demais alegações, requer a juntada de nova 

planilha corrigida, suprimindo a inconsistência apresentada incialmente, devendo o processo 

licitatório seguir seu curso normal, com o devido recebimento da proposta da empresa ora 

recorrente, considerando que tal vício foi sanado. 

g) Contudo, observa-se que a licitante GEOSERV ora recorrente, teve sua proposta recusada 

em virtude da alegação da constatação de um erro “insanável” na composição das Taxas e 

Serviços de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI, no item J, - Contribuição Previdenciária 

Sobre a Receita Bruta - CPRB, o qual alega que não deveria constar. 

h) Ocorre que nas licitações onde é adotado o regime de contratação por preço global, tais 

valores são certos e compreendem a totalidade da obra, e a importância sobre a destinação 

do dinheiro incluso na Planilha do BDI é minimizada, pois se trata de uma estimativa de 

gastos, sendo que tais gastos poderão ser elevados em alguns aspectos e reduzidos em outros. 

i) O edital do RDC já define o critério de julgamento dos lances, sendo o vencedor aquele que 

propusesse o valor com maior desconto/melhor preço, tendo a empresa GEOSERV ora 

recorrente apresentado a proposta com maior desconto, sendo consequentemente a proposta 

mais bem classificada. 
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j) Nesse sentido, a lei admite que a comissão poderá proceder à verificação da conformidade 

da proposta, apenas em relação à proposta mais bem classificada, coadunando-se com a 

celeridade procedimental que se pretende imprimir ao RDC.  

k) A lei prevê essa hipótese justamente para dar preferência a empresa que apresenta as 

melhores condições de contratação para a administração, prezando pela manutenção da 

proposta vantajosa que trará benefícios ao erário, sendo dispensada apenas nas hipóteses em 

que a irregularidade não comportasse saneamento. 

l) Verifica-se, in casu, que a licitante ora recorrente tem a proposta mais bem classificada, 

sendo autorizada, portanto, pela lei, nos termos do § 1º do art. 24 da Lei do RDC a proceder 

com a verificação da conformidade da proposta, sendo a decisão do Presidente contrária ao 

que dispõe a lei, pois não oportunizou à parte recorrente que possa adequar sua proposta, 

conforme admite tal artigo. 

m) Desta forma, deve a decisão de recusa na proposta da recorrente ser reformada para que se 

proceda com o devido aceite da proposta oferecida pela recorrente, com o normal 

prosseguimento do feito. 

 

III. DO PEDIDO DA RECORRENTE  

5. Requer a recorrente GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO 

LTDA. que: 

a) Adote, no prazo de 15 (quinze) dias, providências no sentido de tornar sem efeito a recusa 

na proposta da recorrente GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA no âmbito do RDC eletrônico nº 214/2017-19; 

b) Anule todos os atos do procedimento licitatório praticados a partir da desclassificação da 

empresa indicada no subitem anterior; 

c) Após as providências acima, dê prosseguimento ao certame a partir dessa etapa, 

determinando a juntada da planilha de BDI em anexo, agora com a retirada da Contribuição 

Previdenciária Sobre a Receita Bruta – CPRB, suprindo o referido erro; 

d) Em assim não entendendo Vossa Senhoria, requer o encaminhamento à autoridade superior 

competente para a devida análise e reforma. 

 

IV. DAS CONTRARRAZÕES 

6. Da representação da empresa LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A., cujos pontos 

principais seguem transcritos abaixo: 

a) Em que pese a extensa argumentação lançada pela licitante em seu recurso, a decisão 

administrativa que ensejou a interposição da irresignação em análise se revela acertada, não 

merecendo quaisquer reparos. Apesar do louvável esforço da Recorrente, o vício apontado 

pelo DNIT não é de somenos importância, tampouco pode ser sanado mediante realização 
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de simples diligência, sendo certo que a alteração pretendida pela GEOSERV reverberará 

diretamente no preço por ela inicialmente ofertado. 

b) A formulação da proposta econômica é de inteira responsabilidade da empresa licitante, que 

deverá arcar com as consequências de sua apresentação faltosa. Neste sentido, releva 

reproduzir alerta do c. TCU ao asseverar que “a cotação apresentada e levada em 

consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade do 

licitante, não sendo reconhecido, durante o julgamento das propostas, o direito de pleitear 

alteração” (Licitações & Contratos - Orientações Básicas, pag. 97). 

c) Desta feita, há de ser SUMARIAMENTE DESCONSIDERADA a “nova planilha corrigida” 

carreada pela GEOSERV como anexo seu recurso, em manifesta desobediência ao que 

preconiza o art. 43, §3º da Lei 8.666/93, que expressamente veda “a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”. 

d) Fato é que, através da análise da proposta rechaçada por esta autarquia, vislumbra-se que as 

composições de preço apresentadas pela Recorrente se revelam manifestamente divergentes 

do exigido no Edital. Como bem consigna a Comissão de licitação em seu decisum, a 

GEOSERV, ao proceder ao cálculo do seu BDI, incluiu o percentual de 4,5 % referente à 

Desoneração da Folha de Pagamento, incorrendo em indesejável equívoco. 

e) Isso porque, não obstante a referida inserção, a Recorrente, ao detalhar os encargos sociais 

sobre a mão de obra, inseriu o percentual de 20% da contribuição previdenciária patronal 

prevista na Lei 8.212/91. 

f) A duplicidade ora apontada vicia a proposta tida como vencedora, bem como viola os 

parâmetros estabelecidos no ato convocatório, mostrando-se, portanto, acertada a 

desclassificação da empresa Recorrente. 

g) Em síntese, o Juízo de percepção da “proposta mais vantajosa” não deve se limitar 

unicamente ao aspecto financeiro da oferta, mas sim ao conjunto de fatores que possam 

garantir a execução PLENA, SEGURA E EFICIENTE do objeto licitado. 

h) A proposta da GEOSERV contém erro que evidencia o desleixo e a falta de veracidade 

praticados pela Recorrente, sendo impossível permissa venia não questionar como seria a 

condução de uma obra tão importante pela citada empresa. 

 

V. DO PEDIDO DA CONTRARRAZOANTE  

7. Em face das razões expostas acima, a signatária requer da Comissão de Licitação que seja 

reconhecida e declarada a total improcedência do recurso ora impugnado da ora Recorrente e a 

manutenção integral da decisão sob exame, ante a constatação de que foram corretamente aplicados 

os critérios de julgamento, requerendo que: 

a) Ante o exposto, aguarda o desprovimento do recurso, ratificando-se a decisão recorrida para 

manter incólume a recusa da proposta apresentada pela GEOSERV SERVIÇOS DE 

GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 
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b) Deferido o recurso, por hipótese, requer a remessa do presente à autoridade superior para 

melhor exame da matéria. 

 

VI. DA ANÁLISE DO RECURSO 

8. É indiscutível que o Administrador responsável deve sempre avaliar o conjunto de 

concorrentes, evitando-se, a todo custo, inabilitações e/ou desclassificações precipitadas, cujos 

motivos ensejadores possam ser facilmente sanados. É de se esperar que aquele proceda com 

especial cautela na avaliação da documentação disponibilizada, já que lida com recursos públicos, 

sendo-lhe vedado levar a cabo exclusões sumárias e desarrazoadas. 

9. Imperioso ressaltar que todos os julgados da Administração Pública estão embasados nos 

princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 12.462/2011, conforme segue: 

“Art. 3º As licitações e contratações realizadas em conformidade com o RDC 

deverão observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 

administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, 

da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo”. 

10. Conforme transcrição da Ata do Edital 214/2017-19: 

a) “A licitante GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA. teve sua 

proposta recusada pois,: 

b) Na composição analítica do percentual dos Encargos Sociais de sua proposta, a licitante 

demonstra que a os Encargos Sociais sobre a Mão de obra são "SEM DESONERAÇÃO”, 

no entanto, na Planilha de Composição das taxas e Serviços de Bonificação e Despesas 

Indiretas, a licitante aplica os Encargos Sociais sobre a Mão de obra são "COM 

DESONERAÇÃO”. 

c) O edital é claro quando informa expressamente qual foi a base para se calcular o orçamento, 

conforme descrito nos Atos Preparatórios: "O orçamento a que se refere o Art. 40, § 2º, 

inciso II, da Lei 8.666/93, foi elaborado com base nos preços unitários do SICRO 2 (sem 

desoneração) para o Estado de Mato Grosso do Sul, com o mês base de NOVEMBRO/2016." 

d) Embora a composição das taxas e Serviços de Bonificação e Despesas Indiretas seja da 

empresa, a licitante deveria obedecer a regra do cálculo sem desoneração determinado pelo 

edital. 

e) O edital é claro em seu item 12.8, abaixo transcrito: 

f) “12.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo 

proponente. 

g) Foi verificado um erro insanável na composição das Taxas e Serviços de Bonificação e 

Despesas Indiretas, no item J - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta, o qual 

não deveria constar.  
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h) Pelo exposto, a proposta da licitante GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E 

CONSTRUCAO LTDA. será recusada pois não atendeu aos itens 14.3.2, 14.3.5 do edital e 

item 3.1 dos Atos Preparatórios” 

11. Esta Comissão de licitação analisou o recurso e as contrarrazões interpostas, e apresenta 

abaixo as suas considerações e decisão. 

12. Muito se discute a respeito da possibilidade de correção da planilha após a fase de lances ou 

abertura dos envelopes apresentados em uma licitação. De um lado se levantam as bandeiras do 

julgamento objetivo e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, de outro, a busca 

pela proposta mais vantajosa e a necessidade de utilização do formalismo moderado. 

13. Como regra, o Tribunal de Contas da União compreende possível permitir que a empresa 

ofertante da melhor proposta possa corrigir a planilha apresentada durante o certame. No entanto, 

essa possibilidade não pode resultar em aumento do valor total já registrado que serviu de parâmetro 

comparativo entre os participantes. 

14. Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo 

suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 

necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário). 

15. Recentemente, ao analisar hipótese semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração 

a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na proposta e reafirmou a 

impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto, a existência de erros materiais 

ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada 

das respectivas propostas, devendo a Administração contratantes realizar diligências junto às 

licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. 

(Acórdão 2.546/2015 – Plenário). 

16. É importante sinalizar que a lei de licitações, ao prever a possibilidade de realização de 

diligências (art. 43, §3º), expressamente vedou a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar originalmente da proposta.  

17. Nesse sentido, não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que 

possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde que 

não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 

2873/2014 – Plenário) 

18. Apesar da aparente contradição entre as recomendações acima citadas, especificamente 

quanto à correção de valores ou percentuais inseridos na planilha de preços, constata-se que o 

Tribunal de Contas da União entende que o ajuste sem a alteração do valor global não representaria 

apresentação de informações ou documentos novos, mas apenas o detalhamento do preço já fixado 

na disputa de lances ou comparação de propostas. 

19. Além disso, aos órgãos e entidades subordinados à disciplina das instruções normativas 

editadas pelo MPOG, a IN nº 02/2008 dispõe expressamente, em seu art. 29-A, §2º, que “erros no 

preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a 
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Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se 

comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação”. 

20. Por fim, vale notar que o mesmo raciocínio pode ser aplicado em licitações realizadas por 

lotes, na hipótese de um dos itens não cumprir os critérios de aceitabilidade estabelecidos no 

instrumento convocatório, tendo em vista que, conforme disposto no acórdão 3.473/14 – Plenário, 

nenhum sobrepreço unitário é aceitável nos serviços constantes do orçamento da licitação, ainda 

que a planilha orçamentária apresente preço global inferior aos referenciais adotados pelo TCU. 

21. Por todo o exposto, conclui-se que a apresentação do recurso pela licitante GEOSERV 

SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO LTDA. encontra-se provido de razão, e que 

a sua proposição é causa suficiente para a reconsideração. 

 

VII. DA DECISÃO 

22. Ante toda a exposição de motivos contida nesta Decisão, sem nada mais evocar e entendendo 

que as questões levantadas e apresentadas pela licitante GEOSERV SERVIÇOS DE 

GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO LTDA, ora Recorrente, no processo licitatório referente ao 

Edital RDC-Eletrônico nº 214/2017-19, estão em consonância com os princípios que regem a 

licitação, bem como a legislação vigente, manifestamos por conhecer o recurso para dar-lhe total 

provimento. 

 

 

Campo Grande/MS, 18 de janeiro de 2018. 

 

 

 

Ana Cristina Menezes Pereira 

Presidente da Comissão de Licitação 

(ORIGINAL ASSINADO) 

 

 

 

 

  Edilson Ronni Inssauralde                Allan Nunes Ferreira  

         Membro da Comissão     Membro da Comissão  

           (ORIGINAL ASSINADO)      (ORIGINAL ASSINADO) 
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Faz saber que pretendem casar-se:
BRUNO FERRARI HASS e MARIANA FARIAS

IVAN JOSÉ PINHEIRO JUNIOR e KAROLINE APARECIDA MARTINS
Editais de outras circunscrições:

MAURICIO ROBERTO DA ROSA e EDNA NUBIA RUPP BORGES
(expedido pelo Serviço Distrital do Novo Mundo, em Curitiba/PR)

CLAUDENIR BARBOSA DA SILVA e VALÉRIA ZANON MASTRONARDI
(expedido pelo Serviço Distrital do Campo Comprido, em Curitiba/PR)
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

O referido é verdade e dou fé.
Curitiba, Uberaba, 15 de Janeiro de 2020

Eliane Kern Bassi
Oficial Designada

SERVIÇO DISTRITAL DE UBERABA
Av. Sen. Salgado Filho, nº 2.368 - Município e Comarca de Curitiba - PR

E D I T A L  D E  P R O C L A M A S

CARTÓRIO LIDIA KRUPPIZAK
Registro Civil – Títulos e Documentos – Pessoas Jurídicas
Fone (41) 3035-3200

EDITAL DE PROCLAMAS
LIDIA KRUPPIZAK, Oficial do Registro Civil da sede da Comarca de São José
dos Pinhais – PR, na forma da lei FAZ SABER que pretendem se casar:
EDEVALDO ALVES FERREIRA e ROSENILDA MOREIRA DE PAULA
FILIPE BARBOSA PEREIRA e NATHÁLIA NAVARRO RIBEIRO
SILVIO MONTEIRO DOS SANTOS e JOSEILMA SOUSA CARVALHO
MICHEL ANDRÉ LEAL KOSIBA e ANDREIA APARECIDA MACIEL
RUBENS BUENO RIBEIRO e GABRIELLE FOGAÇA PEREIRA
CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO DE MATOS e PATRICIA APARECIDA DE MELO SILVA
OSNI MATHIAS e ANTONIA ROSILENE RODRIGUES FERREIRA
BRUNA CAROLINE CAVASSOLLA e THAMIRES CAROLINE DE OLIVEIRA
MARCELO MACEDO SANTANA e LILIANE DE OLIVEIRA
PAULO ADORNO NETO e BRUNA ELENA GARCIA UGARTE
FABRÍCIO ALMEIDA DO NASCIMENTO e DAMARIS DOS SANTOS GONÇALVES
SAUL LUCIANO AMERICO e CÁSSIA PEREIRA DA SILVA
Se alguém souber de impedimento legal, acuse-o para os fins de direito.
E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para
ser afixado no lugar de costume.
São José dos Pinhais, 15 de janeiro de 2020.
LIDIA KRUPPIZAK
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

A Ferroeste (Estrada de
Ferro Paraná Oeste S.A.) fe-
chou 2019 com lucro opera-
cional de R$ 453 mil (expur-
gada as depreciações), fatura-
mento bruto na casa dos R$
30,5 milhões e mais de 1,1
milhão de toneladas de pro-
dutos transportados na ma-
lha ferroviária que liga Cas-
cavel a Guarapuava. Desde o
início da operação da empre-
sa estatal, em 1996, é a pri-
meira vez que um ano termi-
na no azul.

Planejamento estratégico,
redução de custos e uma sé-
rie de outras medidas expli-
cam o desempenho. A Ferro-
este registrou faturamentos
mensais na casa de R$ 3 mi-
lhões em 2019 e alcançou R$
30,5 milhões no acumulado
dos doze meses. Esse mon-
tante é 49% superior a 2018,
com R$ 20,5 milhões, e 75%
maior em relação a 2017, ano
de R$ 17,4 milhões de fatura-
mento. O resultado de de-
zembro também foi satisfató-
rio, com crescimento de 105%
em relação ao mesmo mês do
ano retrasado.

O volume total de cargas
transportadas também foi re-
corde no ano passado, com
1,1 milhão de toneladas, con-
tra 780 toneladas de 2018,
crescimento de 46%. A me-
lhor marca anterior havia
sido registrada em 2016, com
826 toneladas.

Ainda de acordo com a de-
monstração de resultados da
Ferroeste, os custos operaci-
onais caíram no acumulado
do ano, o que permitiu a
transformação de um fatura-
mento recorde em lucro ope-
racional e EBITDA (lucros
antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização) com
margem positiva.

“O desempenho altamen-
te positivo da Ferroeste é uma
demonstração da importân-
cia que o nosso governo dá ao
modal ferroviário, dentro da
estratégia global de ampliar e
aprimorar a infraestrutura e
logística do Paraná”, afirmou
o governador Carlos Massa
Ratinho Junior. “Temos já en-
caminhados novos projetos,
de médio e longo prazos, que
visam atender a crescente de-
manda do agronegócio para-
naense para estruturar o Pa-
raná como centro logístico da
América do Sul”.

MEDIDAS
André Luiz Gonçalves, di-

retor-presidente da Ferroeste,
explica que a empresa mon-
tou um planejamento estra-

Ferroeste registra lucro
pela primeira vez em 23 anos
Planejamento estratégico e redução de custos garantiram o desempenho. Lucro
operacional em 2019 foi de R$ 453 mil, faturamento de mais de R$ 30 milhões e
1,1 milhão de toneladas transportadas na malha que liga Cascavel a Guarapuava.

tégico com 21 ações a partir
das necessidades dos clientes
e que os resultados obtidos
em 2019 já respondem a al-
guns deles. “Tínhamos três
grandes metas e contamos
com apoio integral do gover-
nador Carlos Massa Ratinho
Junior para alcançá-las: trans-
portar mais de um milhão de
toneladas, passar de R$ 30
milhões de faturamento bru-
to e fechar o ano com EBIT-
DA positivo”, destacou. “As-
sumimos a missão de restru-
turar a companhia e fizemos
esse trabalho inicial voltado
aos resultados financeiros”.

Gonçalves também citou
a restruturação da equipe, re-
negociações com fornecedo-
res, novos acordos judiciais,
apoio das cooperativas e
atendimento personalizado
aos clientes como fatores que
renderam os frutos alcança-
dos em 2019.

Segundo o diretor-presi-
dente da Ferroeste, o balan-
ço positivo do ano passado é
importante para atrair inves-
tidores para a operação logís-
tica ferroviária do Estado, que
será ampliada nos próximos
anos. “Buscamos valores ade-
quados para a empresa pela
representatividade que ela
tem para o Paraná, principal-
mente no escoamento das
safras do Oeste, o que movi-
menta o Produto Interno
Bruto. Transportamos mais
de um milhão de toneladas,
mas o Porto de Paranaguá re-
cebe mais de 20 milhões. Te-
mos que ampliar essa partici-
pação”, complementou.

CRIATIVIDADE
 Sandro Alex, secretário de

Estado de Infraestrutura e
Logística, afirmou que os re-

sultados foram alcançados
com criatividade e projeções
realistas. “O lucro operacio-
nal é mais uma confirmação
da eficiência da Ferroeste, que
tem um histórico de quase 30
anos com números deficitá-
rios”, disse. “Conseguimos
apresentar, mesmo diante do
quadro de crise, número po-
sitivo, saindo do vermelho
para o azul. Estamos otimi-
zando ainda mais a sua estru-
tura e projetando boas parce-
rias e aumento da movimen-
tação da carga rumo ao Porto
de Paranaguá para os próxi-
mos anos”.

Modal ferroviário
será ampliado
no Estado
Em paralelo ao aumento

da eficiência da Ferroeste, a
Secretaria de Infraestrutura e
Logística discute alternativas
para o crescimento da malha
ferroviária do Estado, com
foco na ligação entre a malha
atual e o Mato Grosso do Sul.
São discutidos modelos de
concessão e parcerias público-
privadas.

O Governo do Estado con-
tratou em 2019 o EVTEA-J
(Estudo de Viabilidade Técni-
ca, Econômica, Ambiental e
Jurídica) dos projetos da
Nova Ferrovia (Paranaguá a
Maracaju, no Mato Grosso
do Sul) e do ramal ferroviá-
rio Cascavel a Foz do Iguaçu.
Uma vez que confirme todos
os requisitos, a empresa terá
doze meses para a elaboração
do estudo, que contemplará
1.370 quilômetros.

Os investimentos do Go-
verno do Estado nessa mode-
lagem somam R$ 6 milhões,
como parte do contrato de fi-
nanciamento do Departa-

mento de Estradas de Roda-
gem (DER) com o Banco In-
teramericano de Desenvolvi-
mento (BID).

CORREDOR
INTERMODAL
Para dar conta da crescen-

te demanda do agronegócio e
da necessidade de estruturar
o Paraná como centro logísti-
co da América do Sul, os in-
vestimentos a médio prazo
preveem um corredor inter-
modal entre Cascavel e Foz
do Iguaçu, com previsão de
lançamento do edital em
2021. A ligação está orçada
em cerca de R$ 1,6 bilhão.

O projeto prevê transpor-
te por via fluvial e terrestre
entre Foz do Iguaçu e Casca-
vel pela nova perimetral Les-
te, parte do projeto milioná-
rio da segunda ponte entre o
Brasil e o Paraguai, além do
transporte ferroviário, o que
concretizará aumento ex-
pressivo da movimentação de
trens e cargas no Oeste do
Paraná, ampliando a geração
de emprego e o PIB do Esta-
do. A mudança permitirá in-
tegração inédita na região e
se interligará ao corredor bi-
oceânico, defendido por Ra-
tinho Junior.

O projeto a longo prazo é
concretizar a ligação Maraca-
ju-Paranaguá, com a integra-
ção do trecho intermodal Foz
do Iguaçu-Cascavel. A pro-
gramação contempla linhas
Cascavel-Guarapuava-Lito-
ral, cobrindo uma região es-
tratégica para o País e o con-
tinente. A ligação teria 1.000
quilômetros. A ideia é que 50
milhões de toneladas de car-
gas, entre exportações e im-
portações, sejam transporta-
das por este ramal
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
09/03/2020 08:39Data:

DESPACHO

À ASJUR!!!!

Encaminhamos  o  presente  processo  para  análise  e  parecer  visando
Homologação do Pregão Presencial n.o 021/2019, no qual a CEASA/PR pretendia a
contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  de  materiais  e  à
execução do sistema de geração de energia incentivada solar fotovoltaica (micro-
geração de 75 kW) do contrato de eficiência energética firmado entre a Ceasa e a
Copel na Unidade Atacadista de Curitiba

O valor máximo era de R$ 247.610,00 (duzentos e quarenta e sete mil,
seiscentos e dez reais).

Na sessão pública ocorrida no dia 06/01/2020, tivemos a presença de 05
(cinco)  empresas  credenciadas  e  na  fase  da  apresentação  das  Propostas  a
empresa  Energiza  Tecnologia  e  Comércio  Ltda  -  ME  apresentou  a  melhor
proposta,  com  o  valor  global  de  R$  210.000,00  (duzentos  e  dez  mil  reais),
contudo as demais licitantes observaram a ausência dos custos unitários e totais
da  planilha  de  custo  e  por  este  motivo  a  pregoeira  decidiu  desclassificar  a
empresa Energiza Tecnologia  e  Comércio  Ltda -  ME,  por  entender  que estas
informações  são  exigências  feitas  pela  Copel,  conforme  informado  pelo
engenheiro  Paulo  da  Efi  Energy.  Assim,  a  empresa  Energiza  Tecnologia  e
Comércio  Ltda  -  ME  manifestou  intenção  de  interpor  recurso  na  fase  de
apresentação das propostas e por este motivo a sessão foi suspensa e concedido
prazo recursal. A empresa apresentou o recurso tempestivamente e foi analisada
pela pregoeira que entendeu que a empresa recorrente poderia participar do
certame, assim revogando-se a desclassificação.

A sessão pública foi reaberta no dia 22/01/2020 para a etapa da fase de
lances e após 40 rodadas, chegamos ao valor de R$ 179.900,00 (cento e setenta

317
54

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Sonia de Brito Barbosa em: 09/03/2020 08:39.



e nove mil e novecentos reais) ofertado pela empresa Energiza Tecnologia
e  Comércio  Ltda  -  ME,  após  análise  do  envelope  de  habilitação  da  empresa
detentora do melhor valor, foi apontado pelos licitantes presentes que o atestado
de capacidade técnica apresentada é fornecida por  pessoa física e  não está
autenticado pelo CREA, dentre outros apontamentos, a pregoeira desclassificou a
referida empresa por entender que a mesma não atendia as exigências conforme
edital.

Por este motivo foi aberto o envelope de habilitação da segunda empresa
detentora do melhor valor, a empresa Aimant Engenharia Ltda, com o valor de R$
180.000,00,  contudo  as  demais  empresas  presentes  também  apontaram  a
respeito da comprovação dos 10% do capital integralizado ou patrimônio líquido
através do balanço patrimonial e por este motivo, foi suspensa a sessão pública
para uma melhor análise da área contábil e técnica, informando aos licitantes
que qualquer  decisão  seria  publicada  no  site  da  CEASA/PR.  Após  análise  da
documentação da referida empresa, o julgamento foi de que os apontamentos
feitos pelas empresas licitantes contra a empresa Aimant eram improcedentes (fl.
315 a 316).

Diante  do  exposto,  entende-se  que  a  autoridade  competente  poderá
adjudicar e homologar a presente licitação a empresa Aimant Engenharia Ltda.

Juntamos ao processo todos os documentos apresentados no certame,
bem como as Atas das Sessões Públicas, nas quais encontram-se registrados
todos os fatos ocorridos durante as sessões.

Após análise e parecer  dos procedimentos e não ocorrendo nenhuma
observação  a  ser  corrigida,  solicitamos  devolução  do  processo  a  CPL  para
procedermos  o  Termo  de  Adjudicação  e  Homologação  com  posterior
encaminhamento do documento à  autoridade competente  para  assinatura  e
publicação do resultado da Licitação.

Att
Sonia de Brito Barbosa
Pregoeira
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR
Assessoria Jurídica

PARECER JURÍDICO N.º 027/2020 – CEASA/ASJUR

PROTOCOLO: 16.122.123-6
INTERESSADO: Unidade Atacadista de Curitiba
DESTINO:         DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
ASSUNTO: Contratação de Empresa para instalação de placas fotovoltáicas para

 geração de energia na Unidade Atacadista de Curitiba
PREGÃO PRESENCIAL n.º 021/2019 - HOMOLOGAÇÃO

Prezada Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Trata-se da análise do processo licitatório Pregão Presencial -  PP n.º 021/2019, referente à
contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e à execução do sistema de
geração de energia incentivada solar fotovoltáica (micro-geração de 75 kW) do Contrato de eficiência
energética firmado entre a CEASA/PR e a COPEL na Unidade Atacadista de Curitiba, por meio de
licitação, modalidade “Pregão Presencial - menor preço”.

A análise inicial do Protocolado se deu por meio do Parecer Jurídico n.º 278/2019, datado de
28/11/2019 (Fls.97/98), partindo-se a presente análise do documento referido.

Assim, às Fls.99/123 foi acostada a versão final do EDITAL, seus Anexos e Planilhas e a minuta
do Contrato (Fls.124/128).

A  comprovação de publicação em Diário  Oficial  foi  acostada  às  Fls.129 (Diário  Oficial  do
Estado n.º 10576, datado de 03/12/2019, p.21), e às Fl.130, a publicação em jornal de grande circulação
(Jornal Bem Paraná, datado de 03/12/2019, p.10)).

Em razão do recesso de final de ano, conforme Decreto n.º 3.043 do dia 14 de outubro de
2019, divulgado pelo Governo do Estado do Paraná, foi expedido o Comunicado de adiamento do
Pregão Presencial (Fls.132).

Na  sequência  foram  acostados  os  documentos,  dentre  eles  procuração  e  documentos
constitutivos das empresas participantes do certame:
1) IG Energias Renováveis Ltda,
2) Top Sun Energia Renovável Eirelli,
3) Platão Energia Eirelli- EPP,
4) Energiza Tecnologia e Comércio Ltda ME,
5) Aimant Engenharia Ltda.

Às  Fls.202/205 foi acostada a Ata da Sessão Pública, realizada em data de 06/01/2020, que
identificou como menor proposta aquela ofertada pela empresa  Energiza Tecnologia e Comércio
Ltda -  ME.  Contudo,  as demais licitantes observaram a ausência dos custos unitários  e totais  da
planilha  de  custo  e  por  este  motivo  a  Srª  Pregoeira  decidiu  desclassificar  a  empresa  Energiza
Tecnologia  e  Comércio Ltda -  ME,  por  entender  que essas  informações ausentes são exigências
feitas pela COPEL. Assim, a empresa Energiza Tecnologia e Comércio Ltda - ME manifestou intenção
de interpor Recurso, na fase de apresentação das propostas, e por esse motivo a sessão foi suspensa
e concedido o prazo recursal.

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Jardim Social – CEP 82.530-010 – Curitiba – Paraná – Tel.: (41) 3253-3232
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR
Assessoria Jurídica

PARECER JURÍDICO N.º 027/2020 – CEASA/ASJUR

PROTOCOLO: 16.122.123-6
INTERESSADO: Unidade Atacadista de Curitiba
DESTINO:         DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
ASSUNTO: Contratação de Empresa para instalação de placas fotovoltáicas para

 geração de energia na Unidade Atacadista de Curitiba
PREGÃO PRESENCIAL n.º 021/2019 - HOMOLOGAÇÃO

A sessão pública foi reaberta no dia 22/01/2020 para a etapa da fase de lances e após 40
rodadas,  chegou-se ao valor  de  R$ 179.900,00 (cento e setenta e nove mil  e  novecentos reais),
ofertado pela empresa Energiza Tecnologia e Comércio Ltda. - ME.  Após a análise do envelope de
habilitação da empresa detentora do melhor valor,  foi  apontado pelos licitantes presentes que o
Atestado de Capacidade Técnica apresentada foi fornecida por pessoa física e não está autenticado
pelo CREA/PR, dentre outros apontamentos. A Srª Pregoeira desclassificou a referida empresa por
entender que a mesma não atendia às exigências previstas no Edital. 

Por esse motivo, foi aberto o envelope de habilitação da segunda empresa detentora do
melhor valor, a empresa Aimant Engenharia Ltda, com o valor de R$180.000,00. Contudo as demais
empresas presentes também apontaram a respeito da comprovação dos 10% do capital integralizado
ou  patrimônio  líquido através  do Balanço Patrimonial  e  por  esse  motivo,  foi  suspensa  a  Sessão
Pública para a análise detalhada pela Área Contábil e Técnica, informando aos licitantes que a decisão
seria publicada no “site” da CEASA/PR.  Após a análise da documentação da referida empresa, o
julgamento foi de que os apontamentos feitos pelas empresas licitantes contra a empresa  Aimant
eram improcedentes (Fls.315 /316).

Por fim, o Protocolado foi encaminhado para esta Assessoria Jurídica, visando a elaboração
do Parecer de Homologação

É o relato, passa-se a opinar:

A solicitação de contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e à
execução do sistema de geração de energia incentivada solar fotovoltáica (micro-geração de 75 kW)
do Contrato de eficiência energética firmado entre a CEASA/PR e a COPEL na Unidade Atacadista de
Curitiba, por meio de licitação, modalidade “Pregão Presencial - menor preço”, está devidamente
justificada, e devidamente autorizada, sendo que o certame licitatório foi regularmente deflagrado
pela Presidência (Fls.61).  Os documentos necessários e as minutas de Edital  e seus Anexos, bem
como  a  Minuta  de  Contrato,  sob  a  análise  jurídica  e  legal,  encontram-se  em  boa  ordem  e
regularidade com a legislação vigente.

A  análise  dos  documentos  da  empresa  vencedora  –  Aimant  Engenharia  Ltda –  foram
conferidos pela Srª Pregoeira e Equipe de Apoio, bem como pelos demais participantes interessados
no certame, os quais acordaram quanto à regularidade da documentação apresentada.

Destaca-se  que  a  análise  do  presente  Protocolo  se  dá  quanto  à  composição  formal  e
documental,  dentro  dos  ditames  da  Lei  n.º  13.303/2016,  e  do  Regulamento  de  Licitações  da
CEASA/PR, afirmando-se que o mesmo se encontra em boa ordem.

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Jardim Social – CEP 82.530-010 – Curitiba – Paraná – Tel.: (41) 3253-3232
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR
Assessoria Jurídica

PARECER JURÍDICO N.º 027/2020 – CEASA/ASJUR

PROTOCOLO: 16.122.123-6
INTERESSADO: Unidade Atacadista de Curitiba
DESTINO:         DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
ASSUNTO: Contratação de Empresa para instalação de placas fotovoltáicas para

 geração de energia na Unidade Atacadista de Curitiba
PREGÃO PRESENCIAL n.º 021/2019 - HOMOLOGAÇÃO

Assim, diante da análise jurídica e legal do presente protocolado verifica-se que o mesmo se
encontra  em boa  ordem para  que se  dê sequência  aos  trâmites  necessários  à  homologação do
Pregão Eletrônico,  para a posterior efetivação da contratação pretendida.

Curitiba, 09 de março de 2020.

Andrea Domingues Favarim  
OAB/PR 23.483

Assessora Jurídica
CEASA/PR

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 – Jardim Social – CEP 82.530-010 – Curitiba – Paraná – Tel.: (41) 3253-3232
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
ASSESSORIA JURÍDICA

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
09/03/2020 19:18Data:

DESPACHO

Prezada Sra.Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
Encaminhamos o parecer de homologação do certame para a adoção das

medidas cabíveis
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              CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 
 
 

Protocolo: 16.122.123-6 
Pregão Eletrônico: 021/2019 
 
INTERESSADO: Centrais de Abastecimento do Paraná S.A. - CEASA/PR 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e à 
execução do sistema de geração de energia incentivada solar fotovoltaica (micro-geração 
de 75 kW) do contrato de eficiência energética firmado entre a Ceasa e a Copel na Unidade 
Atacadista de Curitiba. 

 
A contratação ocorrerá em conformidade com o constante no Edital, obedecidas as 
especificações técnicas e quantidades de serviços, constantes no ANEXO I – Termo de 
Referência. 
 
CONTRATADA E VALORES: AIMANT ENGENHARIA LTDA – CNPJ 24.216.797/0001-27, 
com o valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 
 
RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos para execução do objeto do presente Pregão 
Eletrônico serão provenientes de recursos diretamente arrecadados, previstos no 
orçamento próprio da CEASA/PR no exercício de 2020. 
 

 
HOMOLOGO, a decisão da pregoeira e equipe de apoio, nos termos 

do Parecer Jurídico Nº 027/2020, expedido no dia 09/03/2020 pela Assessora Jurídica 
Andrea Domingues Favarim da CEASA/PR. 

 
Devolva-se à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, para dar prosseguimento 

aos demais trâmites necessários conforme determina a Lei Federal nº 13.303/16 e 
alterações. 

 
Curitiba, 10 de março de 2020. 

 
 
 
 

Eder Eduardo Bublitz 
Diretor – Presidente 
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CEASA/PR 54/20 – DIMAN          Curitiba, 25 de Junho de 2020.   

 
Prezado Senhor:  

 
Estamos encaminhando o presente Sid 16.122.123-6 referente 

ao pagamento da instalação de placas fotovoltaicas para geração de 
energia na unidade de Curitiba. 

 
Os acompanhamentos da entrega dos materiais foram 

recebidos pela Unidade de Curitiba e certificado pelo Engenheiro 
Paulo Cesar, no qual não obtive acompanhamento desta entrega. 

 
Solicito a revisão do processo pelo Jurídico e a C.P.L. 
 

        Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para 
quaisquer outros esclarecimentos,  

 

Atenciosamente,  

 
Marco Antonio Figueiredo, 

 Gerente da Divisão de Manutenção.  
 
 
 
 
 

Ao Dr.  
Antonio Leonardecz 
Diretor Técnico - DT, 
 
 
 
 

Av. Nossa Senhora da Luz 2.143 Jardim Social Curitiba fone 3253-3232  
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RECEBEMOS DE AIMANT ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Nº

SÉRIE:

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

1 - SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CHAVE DE ACESSO0 - ENTRADA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

CONTROLE DO FISCODANFE
DOCUMENTO AUXILIAR

DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

9071553156 24.216.797/0001-27

Venda a nao-contribuinte 141200109639569

4120 0624 2167 9700 0127 5500 1000 0002 7313 1650 9004

FOLHA

1

1

273

AIMANT ENGENHARIA LTDA

Rua Alice Nascimento Sbrissia, 427

Sao Jose dos Pinhais - PR

4141011588

Ipe - 83055-430

11 /

19/06/2020 16:00:19

SÉRIE:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HORA ENTRADA / SAÍDA

ENDEREÇO

DATA EMISSÃO

CEP

MUNICÍPIO UFFONE / FAX

CNPJ / CPF

DATA ENTRADA / SAÍDA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

BAIRRO / DISTRITO

CALCULO DO IMPOSTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTAVALOR DO SEGURO DESCONTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

UF CNPJ / CPFNOME / RAZÃO SOCIAL PLACA DO VEICULOFRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT

VALOR DO FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUALUFMUNICÍPIOENDEREÇO

ESPÉCIE NUMERAÇÃOQUANTIDADE PESO BRUTOMARCA PESO LIQUIDO

PR

Jardim Social

Curitiba 15:58:44

19/06/2020

19/06/2020

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2143 - de 1991/1992 ao fim

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA SA

82530-010

75.063.164/0001-67

0,00 0,00 144.000,000,00

0,00 144.000,000,000,000,00 0,00

9-SEM FRETE

0,000 0,0000

0,00

001
19/06/2020
144.000,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR  TOTAL
Cálculo

VALOR
IPI ICMS % IPI %ICMS

BASE ALIQUOTA

334234 85013320 0300 UND 1 144000,0000 144.000,00 0 05102 0,00 0,000,00Gerador de energia solar 77,52kWp Growatt/Resun

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

79470 0,00

Projeto de Eficiencia Energetica CD 4600016297/2018
228 x modulos fotovoltaicos 340Wp RESUN - RS3S340P
1 x inversor Growatt 75kW - MAX75KTL3-LV
1 x transformador 75KVA - ELKIN
228 x estruturas fixacao telhado metalico
1 x Acessorios de protecao CC e CA
1 x miscelaneas
1000m cabo solar
Valor Aprox. dos Tributos R$ 31.968,00 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e:

4

Pag. 1/1

Emissão 19/06/2020 16:09:20 Competência 06/2020 Código de Verificação 353759002

Número RPS NFS-e Substituida - Local da Prestação CURITIBA - PR

Dados do Prestador de Serviços
Nome / Razão Social AIMANT ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

CPF/CNPJ 24.216.797/0001-27 Inscrição Municipal 79470 Município SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Endereço e CEP  RUA Alice Nascimento Sbrissia,427 - Ipê - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.055-430

Complemento Telefone  41 30220025 E-mail eduardosimoes@aimant.com.br

Dados do Tomador de Serviços
Nome / Razão Social CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA SA

CPF/CNPJ 75.063.164/0001-67 Inscrição Municipal Município CURITIBA - PR

Endereço e CEP AV Nossa Senhora da Luz,2143 - Jardim Social - CURITIBA - PR - 82530-010

Complemento Telefone 4132533232 E-mail marcosfigueiredo@ceasa.pr.gov.br

Discriminação dos Serviços
Serviços de instalação, projeto e homologação de um sistema fotovoltaico.

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 7112-0/00-01 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra 0 Código ART

Tributos Federais

PIS 0,00 COFINS 0,00 IR (R$) 0,00 INSS (R$) 0,00 CSLL (R$) 0,00

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços 36.000,00 Natureza Operação Valor dos Serviços 36.000,00

(-) Descontos Incondicionados 0,00 1-Tributação no Municipio (-) Deduções permitidas em lei 0,00

(-) Desconto condicionado 0,00 Regime Especial Tributação (-) Desconto Incondicionado 0,00

(-) Retenções Federais 0,00 0 - Nenhum Base de Cálculo 36.000,00

(-) Outras Retenções 0,00 Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 2,00

(-) ISS Retido 0,00 1 - Sim ISS a Reter ( ) SIM (X) NAO

(=) Valor Líquido   R$ 36.000,00
Incentivador Cultural

2 - Não
(=) Valor do ISS     R$ 720,00

Avisos 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/ ,  com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
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1 

REFERENTE AO CONTRATO Nº 010/2020 CELEBRADO ENTRE A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 

DO PARANÁ – CEASA PR E A EMPRESA AIMANT ENGENHARIA LTDA.  

Assunto: Relatório de fiscalização da execução da obra de acordo com o referido contrato e as 

normas técnicas vigentes.  

Descrição geral do objeto: Conforme cláusula segunda do contrato constitui o objeto: 

Fornecimento de materiais e execução do sistema de geração de energia incentivada solar 

fotovoltaica (micro-geração de 75 kW) do contrato de eficiência energética firmado entra a 

CEASA e a Copel na unidade atacadista de Curitiba.  

Prazo de Execução: Conforme cláusula terceira do contrato, o prazo de execução é de 60 dias 

contados a partir do recebimento da ordem de serviço.  

A ordem de serviço nº 003-2020 foi recebida pela empresa Aimant Engenharia no dia 04 de Maio 

de 2020.  

A montagem do sistema foi finalizada no dia 09/06/2020. 

Sendo assim é possível concluir que a obra foi executada no prazo.  

Foi conferido o material instalado estando o mesmo de acordo com a planilha apresentada na 

tabela 01, salvo no que se refere aos 03 inversores que foram substituídos, por falta do modelo 

de 25 kW no mercado nacional, sendo colocado no lugar um inversor de 75 kW, sem prejuízo 

financeiro à CEASA.  

Tabela 1 - Planilha quantitativa da obra 
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O projeto elétrico com a solicitação de acesso do referido sistema foi apresentado na 

concessionária COPEL no dia 05/05/2020 para avaliação técnica e homologação, tendo recebido 

o protocolo nº 20209227197177 e sendo identificado pela COPEL como PE-07246/2020 da 

unidade consumidora nº 34803815 cujo titular é a Centrais de Abastecimento do Paraná SA.  

O projeto e a solicitação de acesso foram aprovados dando origem ao Parecer de Acesso emitido 

pela COPEL em 15/06/2020. 

Abaixo são apresentadas as fotos da execução da obra. 

 

 

 

 

  

Figura 1 - Vista geral dos módulos fotovoltaicos instalados no telhado do pavilhão do produtor 
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Figura 3 - Detalhe do Inversor Instalado  

Figura 2 - Vista geral do Inversor, transforamdor e quadro elétrico de 
conexão 
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Figura 4 - Detalhe das alterações no quadro elétrico 
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Figura 5 - Etiqueta de idenficação dos módulos fotovoltaicos instalados 

 

 

Figura 6 - Detalhe da entrada de energia com a placa de advertência 
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Tendo em vista o exposto neste relatório a Efi Energy Engenharia e Consultoria Ltda considera 

que a obra foi devidamente executada, seguindo os termos do contrato 010/2020. 

 

______________________ 
Paulo César dos Santos 

Engenheiro Eletricista – CREA PR 105608/D 
RNP 1707745030 
41 – 3503 9652 

efienergy@efienergy.com.br 
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UC  34803815

PARECER DE ACESSO DE MICROGERAÇÃO
AO SISTEMA ELÉTRICO DA COPEL

07246/2020
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1. INTRODUÇÃO

O titular da Unidade Consumidora (UC) 34803815, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO
PARANA SA, CPF/CNPJ 75063164000167 aqui denominado acessante, manifestou
interesse em aderir ao sistema de compensação de energia elétrica estabelecido pela
Resolução Normativa Aneel nº 482, de 17 de abril de 2012, mediante a implantação de
microgeração distribuída.

O Parecer de Acesso é o documento formal obrigatório apresentado pela acessada
(Copel), sem ônus para o acessante, onde são informadas as condições de acesso,
compreendendo a conexão e o uso, e os requisitos técnicos que permitam a conexão
das instalações do acessante.

Na elaboração deste documento foram considerados aspectos técnicos, comerciais e
regulatórios tendo como principais referências estudos realizados pela Copel, as
Resolução 414/2010 e 482/2012 da Aneel e os Procedimentos de Distribuição.

A solicitação de acesso para a central geradora foi apresentada à Copel em 05/05/2020
e registrada sob o protocolo 20209227197177 , contendo todos os documentos
necessários à emissão deste parecer.

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO DE ACESSO

2.1. DA UNIDADE CONSUMIDORA

34803815Número da UC:

ROD BR-116, 22881 - CURITIBA - PREndereço :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA SATitular (Acessante): Responsável

CPF/CNPJ: 75063164000167
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Potência instalada: 75.0 kW

SolarFonte primaria :

Dados do inversor :

2.2. DA CENTRAL GERADORA

Potência individual :

228Quantidade :

340 W

Modelo :Placas fotovoltaicas :

Fabricante :

77.52 kW

RS6C-340

RESUN

Potência total :

Área total : 556 m2

75.0 75.0

Potência total
(kW)

Tensão de
conexão

380 Max 75KTL3 LV - Growatt

Potência do
individual (kW)

Qtde Fabricante(s) / Modelo(s)

1

3. PONTO DE CONEXÃO

O ponto de conexão do acessante com microgeração distribuída é o ponto de entrega
da unidade consumidora, conforme definido em regulamento específico.

Deve-se observar, entretanto, que a potência instalada da microgeração distribuída
participante do sistema de compensação de energia elétrica fica limitada à potência
disponibilizada, no caso de unidade consumidora do grupo B, ou à demanda contratada,
no caso de unidade consumidora do grupo A.

3.1. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACESSADO

As características técnicas do sistema elétrico de distribuição a Copel podem ser
encontrados com detalhes na NTC 905200 – Acesso de Micro e Minigeração Distribuída
ao Sistema da Copel, disponível no site   www.copel.com/normas.
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A central geradora estará sujeita às interrupções do sistema e também àquelas
provocadas em virtude das condições de proteção exigidas.

Recomenda-se que o acessante avalie todas as consequências em relação a prováveis
interferências no sistema de geração provenientes de ocorrências normais no sistema
elétrico, em função dos dados de desempenho do sistema na região e da filosofia de
proteção do sistema adotada.

3.2. REQUISITOS DE CONEXÃO

O sistema de proteção deverá atender a NTC 905200 – Acesso de Micro e Minigeração
Distribuída ao Sistema da Copel, disponível no site www.copel.com/normas, e a seção
3.7 dos Procedimentos de Distribuição, disponíveis em www.aneel.gov.br.

O sistema de proteção deverá possuir um elemento de desconexão visível e acessível
pela distribuidora, um elemento de interrupção automático acionado por proteção,
proteção de sub e sobretensão, proteção de sub e sobrefrequência, supervisão de
sincronismo e função anti-ilhamento.

Nos sistemas que se conectam à rede através de inversores, as proteções necessárias
podem estar inseridas nos referidos equipamentos, sendo a redundância de proteções
desnecessária para microgeradores distribuídos. Nestes casos (micro e minigeradores
conectados através de inversores), também não será necessário o elemento de
desconexão visível e acessível pela distribuidora.

O inversor utilizado na instalação será conferido no momento da vistoria, devendo
obedecer exatamente às características informadas na etapa de Solicitação de Acesso,
sob pena de recusa do equipamento substituto e reprovação da central geradora na
vistoria.

Em nenhuma hipótese a geração poderá operar ilhada alimentando cargas na região e
para isso devem ser tomadas todas as medidas técnicas necessárias para restringir esta
possibilidade.

A conexão deve ser realizada em corrente alternada com frequência de 60 (sessenta)

4. OBRAS

4.1. NO SISTEMA DE MEDIÇÃO

Os custos de adequação do sistema de medição para a conexão de minigeração
distribuída e de geração compartilhada são de responsabilidade do interessado e
referem-se à diferença entre o custo dos componentes do sistema de medição
requerido para o sistema de compensação de energia elétrica, considerando a opção de
menor custo global, e o custo do medidor convencional utilizado em unidades
consumidoras do mesmo nível de tensão.
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4.2. NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA

Todas as obras necessárias nas instalações da unidade consumidora, sejam referentes à
implantação da central geradora ou às adequações necessárias nas instalações
existentes, são de responsabilidade exclusiva do acessante.

A Copel recomenda fortemente a aquisição de materiais e equipamentos de qualidade e
a contratação de profissional habilitado para o projeto e a instalação dos sistemas de
geração, sendo obrigatória a observância das normas técnicas brasileiras ou, na
ausência dessas, de normas internacionais.

A Copel recusará a liberação da central geradora, e poderá até mesmo suspender
imediatamente o fornecimento, quando for constatada deficiência técnica ou de
segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas,
bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

Após a adequação do sistema de medição, a distribuidora será responsável pela sua
operação e manutenção, incluindo os custos de eventual substituição ou adequação.

5. CONTRATOS

Fica dispensada a assinatura de contratos de uso e conexão na qualidade de central
geradora para a microgeração distribuída que participe do sistema de compensação de
energia elétrica da distribuidora, sendo suficiente a emissão do Relacionamento
Operacional que acompanha este Parecer de Acesso.

Os procedimentos para o faturamento de unidades consumidoras integrantes do
sistema de compensação de energia elétrica observarão estritamente o disposto na
Resolução Normativa Aneel nº 482/2012.

Das unidades consumidoras integrantes do sistema de compensação de energia elétrica
será cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o
consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A,
conforme o caso.

Pelas regras do sistema de compensação de energia, não há cobrança de tarifa pela
injeção de potência no sistema de distribuição, tampouco haverá qualquer espécie de
remuneração pela Copel em função da energia injetada em seu sistema elétrico.
Ressalta-se que a energia injetada na rede de distribuição por essa central geradora não
será comprada pela Copel.

6. FATURAMENTO E TARIFAS APLICÁVEIS
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7. RESPONSABILIDADES DO ACESSANTE

Solicitar vistoria à Copel após a implantação da central geradora conforme as condições
de acesso descritas neste Parecer, através do email microgeracao@copel.com telefone:
0800 51 00 116 ou agências de atendimento presencial.

Cumprir plenamente os seus termos do Relacionamento Operacional, entregue
juntamente com este Parecer de Acesso.

Possuir Licença Ambiental de Operação válida (ou dispensa), quando pertinente, emitida
pelo órgão competente, e manter cópia em seu poder, para apresenta-la sempre que for
solicitado pela Copel.

Garantir a proteção adequada e eficiente de toda a sua instalação e equipamentos, de
forma que faltas, falhas, distúrbios e religamentos automáticos no sistema de
distribuição não causem danos aos seus equipamentos. Os ajustes das proteções devem
desfazer imediatamente o paralelismo de sua geração caso ocorram desligamentos,
antes da subsequente tentativa de religamento do sistema elétrico, pois a Copel não se
responsabiliza por danos decorrentes de paralelismo fora de sincronismo.

Manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade
consumidora e da central geradora. No caso de dano ao sistema elétrico de distribuição
comprovadamente ocasionado pela microgeração distribuída, aplica-se o estabelecido
no caput e no inciso II do art. 164 da Resolução Normativa nº 414 de 9 de setembro de
2010.

Não colocar em operação a central geradora antes da aprovação do ponto de conexão
pela distribuidora e liberação para a efetiva conexão. No caso de o consumidor gerar
energia elétrica na sua unidade consumidora sem observar as normas e padrões da
distribuidora local, aplica-se o estabelecido no art. 170 da Resolução Normativa nº 414,
de 2010.

Respeitar os valores de referência adotados para os indicadores: tensão em regime
permanente, fator de potência, distorção harmônica, desequilíbrio de tensão, flutuação
de tensão e variação de frequência, que são os estabelecidos na Seção 8.1 do Módulo 8
dos Procedimentos de Distribuição.

Notificar a Copel caso a UC inicie processo de migração para o Ambiente de Contratação
Livre, pois a adesão ao sistema de compensação de energia elétrica não se aplica aos
consumidores livres ou especiais.

Contatar a distribuidora, caso deseje instalar microgeração ou minigeração distribuída
com potência superior à potência disponibilizada para a UC. Nessa situação, o acessante
deverá solicitar aumento desta potência disponibilizada, no caso de unidade
consumidora do grupo B, ou aumento da demanda contratada, no caso de unidade
consumidora do grupo A, sendo dispensado o aumento da carga instalada.

Não subdividir a central geradora em unidades de menor porte, na qual a soma das
gerações na mesma propriedade ou propriedades contíguas de mesma titularidade
ultrapassam o limite de 75KW (subdivisão de minigeração em mais de uma
microgeração).  Caso a equipe de vistoria identifique a divisão a vistoria
será reprovada.

Pag : 6/ 7VMELCS

351
67

Assinado por: Paulo Ricardo da Nova em 30/06/2020 11:11. Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Rafaela de Souza Padilha em: 29/06/2020 15:30. Documento
assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: a444615e98e75889ae9abc5140715da4.



8. CONCLUSÃO

O ponto de conexão apresentado atende a todos os critérios técnicos estabelecidos para
o planejamento e expansão do sistema elétrico da Copel, sendo válido pelo período de
120 dias a contar da data deste documento.

Qualquer contato sobre este Parecer de Acesso deve ser tratado com a Agência de
Atendimento mais próxima ou através da Central de Atendimento Telefônico,
mencionando o número da UC 34803815 ou o protocolo nº 20209227197177.

Recebido em ____/____/_____, pelo titular da UC 34803815

Nome : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA SA

Assinatura :  __________________________________________________

15 de Junho de 2020Curitiba,

Elaborado por:

________________________________________________

COPEL DISTRIBUIÇÃO
Superintendência Comercial da Distribuição
Departamento de Medição da Distribuição
copel@copel.com

Gerente da VMELCS
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 RUA PASSOS DE OLIVEIRA, Nº 1101 – CENTRO – CEP: 83030-720 – FONE: (41) 3381-6800.
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PARANÁ

          PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
              SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

            DEPARTAMENTO FINANCEIRO

*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO ***
Nº: 15272/2020

IMPORTANTE:  1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA 
CERTIDÃO COMPREENDIDOS. 

2.A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 120 DIAS, SEM RASURAS E NO 
ORIGINAL, A PARTIR DO DIA 1 DE ABRIL DE 2020 CONFORME DECRETO 
3766/2020.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE 
SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO
AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: AIMANT ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.216.797/0001-27 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 79470

BAIRRO: IPÊ

ENDEREÇO: RUA ALICE NASCIMENTO SBRISSIA, 427

COMPLEMENTO: BLOCO: APTO:

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO: ATIVA

FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6334501b67dd7ffba33d4ae4e3190f77

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 23 de abril de 2020
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 022164477-72

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.216.797/0001-27
Nome: AIMANT ENGENHARIA LTDA
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 27/10/2020 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: AIMANT ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.216.797/0001-27 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:14:56 do dia 21/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/05/2020.
Código de controle da certidão: EBAE.0550.CFFD.B99F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade

 24.216.797/0001-27 - AIMANT ENGENHARIA LTDACNPJ:
 01/01/2019 a 25/05/2020Período:

Código de controle Tipo Data-Hora
emissão

Data de
validade

Situação Segunda via

EBAE.0550.CFFD.B99F Positiva
com
efeitos
de
negativa

21/11/2019
07:14:56

19/05/2020 Válida
Prorrogada
até
17/08/2020

(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda

246F.375F.5FE3.B8F7 Positiva
com
efeitos
de
negativa

11/11/2019
07:45:48

09/05/2020 Válida
Prorrogada
até
07/08/2020

(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund

02B2.677D.306E.C016 Positiva
com
efeitos
de
negativa

01/11/2019
09:44:47

29/04/2020 Válida
Prorrogada
até
28/07/2020

(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda

 1  
 O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33.Válida Prorrogada:

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 24/03/2020 | Edição: 57 | Seção: 1 | Página: 33

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

PORTARIA CONJUNTA Nº 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões

Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e

à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos

de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários

Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da

pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O PROCURADOR-GERAL DA

FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso III do art. 327 do

Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430,

de 9 de outubro de 2017, e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,

aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 47 da

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, resolvem:

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos

relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos

de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas

na data da publicação desta Portaria Conjunta.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de

outubro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO

Secretário Especial da Receita Federal do Brasil

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR

Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.216.797/0001-27

Razão
Social:

AIMANT ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA ALICE NASCIMENTO SBRISSIA / IPE / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR
/ 83055-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei  8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/06/2020 a 22/07/2020

Certificação Número: 2020062305102938922806

Informação obtida em 29/06/2020 11:27:43

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 29/06/2020 11:24
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AIMANT ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.216.797/0001-27
Certidão nº: 14964109/2020
Expedição: 29/06/2020, às 11:30:09
Validade: 25/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que AIMANT ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 24.216.797/0001-27, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
DIRETOR TECNICO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
01/07/2020 08:48Data:

DESPACHO

Conforme  Solicitação  da  DIMAN,  estamos  enviando  os  documentos
referentes ao protocolo 16.122.123.6 para que seja realizado os procedimentos
legais.

362
74

Assinado por: Antonio Leonardecz em 01/07/2020 08:49. Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Antonio Leonardecz em: 01/07/2020 08:48. Documento assinado nos
termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 9c52b18effbe782a72725bf997ca4b51.
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Documento: Despacho_8.pdf.

Assinado por: Antonio Leonardecz em 01/07/2020 08:49.

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Antonio Leonardecz em: 01/07/2020 08:48.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
9c52b18effbe782a72725bf997ca4b51.
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.
CEASA/PR

PROTOCOLO:  16.122.123-6

Da DIVAD

Para: DAF / DIFIN

FORNECEDOR: AIMANT  ENGENHARIA LTDA 
CNPJ:  24.216.797/0001-27

Nota Fiscal, conferida e assinada pelo requisitante:   OK 

Municipal:         Venc:        22/08/2020 PG 353
  
Estadual:           Venc:        22/10/2020 PG 354

Federal:              Venc:       17/08/2020 PG  356

FGTS:                 Venc:       22/07/2020 PG 358 

INSS:                   Venc:      17/08/2020 PG  356

Trabalhista :        Venc:     25/12/2020 PG 359

(  X   )  Documentos e certidões  vistoriados e de acordo,  podendo o processo seguir o
seu trâmite 

Observações:  DEPOSITO  BANCARIO  - BANCO COOPEATIVO DO BRASIL – AG. 4.368  -
C/C 26.188-2

                   
NF 04

                                       
                                           

                                          Curitiba,  09  de julho  de 2020.

GERSON L. FERREIRA DE SOUZA
Gerente Divisão Administrativa
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
12/03/2021 16:36Data:

À DAF!!!

Solicito orientação acerca do andamento do Aditivo solicitado.
Att
Sonia de Brito Barbosa
Licitação e Contratos

DESPACHO

367
78

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Sonia de Brito Barbosa em: 12/03/2021 16:36.



CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
DIRETOR ADMINISTR. FINANCEIRO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
29/03/2021 12:10Data:

A CPL
Para informar acerca do aditivo solicitado, considerando ainda o descrito

no laudo técnico da EFI, conforme cópia abaixo. Vistoria ocorreu em 09/06/2020 e
homologação em 20/09/2020.  Sabido que em março de 2021 o  sistema não
operava.

DAF

DESPACHO
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SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO 
 
Assunto: Aditivo de valor Contrato n. 010/2020  
Contratada: AIMANT ENGENHARIA LTDA 
Objeto: Contrato de prestação de serviços para fornecimento de materiais e execução do sistema de 
geração de energia solar fotovoltaica do contrato de eficiência energética COPEL da unidade atacadista 
de Curitiba, que entre si fazem a Centrais de Abastecimento do Paraná S.A. – CESA/PR e a empresa 
AIMANT ENGENHARIA LTDA em conformidade com processo nº 16.122.123-6 
 
 
Sr. Diretor Presidente Eder Eduardo Bublitz 
 

O Contrato nº 010/2020 tem como objetivo a contratação de empresa para fornecimento de 
materiais e execução do sistema de geração de energia solar fotovoltaica do contrato de eficiência 
energética COPEL da unidade atacadista de Curitiba.  

Faz-se necessário realizar uma adição no valor do contrato visto que a cotação do dólar tem 
operado em alta no Brasil. Neste cenário em que o aumento da moeda bate recordes, o impacto surte 
sobre diferentes setores e o fotovoltaico é influenciado diretamente uma vez que inversores e módulos 
são produtos de importação. O dólar comercial atingiu hoje o valor de R$ 5,79 (18 de mai. 12:33 UTC) 
enquanto na data do pregão presencial era de R$ 4,26 na qual o valor de R$ 180.000,00 foi fechado. O 
aumento foi de 40%, R$ 1,6739.  

Mediante o exposto acima, faz-se necessário um aditivo de valor de R$ 57.600,00 (cinquenta e 
sete mil e seiscentos).  Resultando em um valor final da obra de R$ 237.600,00 (duzentos e trinta e sete 
mil e seiscentos reais). Nota-se que o pedido de reajuste ocorre sobre o preço dos materiais pois a mão 
de obra não é afetada pela cotação do dólar. Ainda, o valor solicitado continua abaixo do valor máximo 
do processo licitatório (R$ 247.610,00 - duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dez reais). 

As especificações dos itens em planilha quantitativa encontram-se em anexo. 
Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o aditivo de valor. 
É nossa justificativa. 

 
 
 

Curitiba, 18 de maio de 2020 
 
 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
Eduardo Dusanoski Simões 

CPF: 080.119.099-16 
RG: 8.115.724-3. 

Sócio gestor 
Aimant Engenharia LTDA 

CNPJ: 24.216.797/0001-27 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: AIMANT ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.216.797/0001-27 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:00:50 do dia 06/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2021.
Código de controle da certidão: 4E15.A51A.A4DE.BAA6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 023342283-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.216.797/0001-27
Nome: AIMANT ENGENHARIA LTDA
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 21/05/2021 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Emitido via Internet Pública (21/01/2021 08:29:39)
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AIMANT ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.216.797/0001-27
Certidão nº: 2356906/2021
Expedição: 21/01/2021, às 08:38:36
Validade: 19/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que AIMANT ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 24.216.797/0001-27, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.216.797/0001-27

Razão
Social:

AIMANT ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA ALICE NASCIMENTO SBRISSIA / IPE / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR /
83055-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer  débitos  referentes  a  contribuições  e/ou  encargos  devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/03/2021 a 16/04/2021

Certificação Número: 2021031802205308802870

Informação obtida em 01/04/2021 15:18:46

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf

1 of 1 01/04/2021 15:18
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
01/04/2021 15:26Data:

À DAF!!!

Solicito orientação acerca do andamento do Aditivo solicitado.

Att
Sonia de Brito Barbosa
Licitação e Contratos

DESPACHO
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
DIRETOR ADMINISTR. FINANCEIRO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
27/04/2021 16:04Data:

A CPL
Para providências, uma vez ausente as manifestações iniciais solicitadas,

peço anexar o laudo da EFI e posterior arquivamento.
DAF.

DESPACHO

377
87

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Joao Luiz Buso em: 27/04/2021 16:04.



378
88

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 28/04/2021 08:49.



379
88

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 28/04/2021 08:49.



 

 

  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A - CEASA/PR       

          

 

DESPACHO Nº 56/2021  
 
 
PROCESSO Nº: 16.122.123-3   

REQUERENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO  

DESTINATÀRIO : CPL  

ASSUNTO: ADITIVO AO CONTRATO DE VALORES/ 

VARIAÇÃO CAMBIAL     

 DATA: 29/11/2021 

 
 

Para que estes autos tenham evolução, já se faz tarde, antes do 
envolvimento desta ASJUR, é necessario que o pleito formulado  pela 
Contratada, fl 369, seja enriquecido. 
 

Este enriquecimento consiste no aval ao pleito de reajuste nos valores, 
estes derivado da variação cambial, receba da parte da DIMAN e ou da DIFIN 
confirmando a pertinencia d e tal pleito.  

 
Após o senhor Diretor deve despachar no sentido do pagamento ou do 

deferimento ao requerido. 
 
Depos destas etapas, incluído o envio à carga desta Assessoria, esta  

opinara à respeito, agora devidamente respaldada. 
 
 
  
 
Gilberto Giglio Vianna - Assessoria Jurídica 
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
06/12/2021 14:47Data:

À DIMAN,

Encaminhamos o presente processo, que se refere a solicitação de aditivo
de acréscimo para reequilíbrio econômico-financeiro da empresa Aimant (fl. 369),
o qual a ASJUR, na fl. 380, solicitada parecer técnico do setor quanto ao pedido.

Após,  encaminhar  para  o  setor  financeiro  para  parecer  quanto  ao
solicitado.

Quaisquer dúvidas ficamos a disposição.

Att.
Sonia de Brito Barbosa
Licitações e Contratos

DESPACHO
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      CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ  
 

  
Av. Silva Jardim 303, Curitiba fone 3253-3232 

 

                                                                                          

CEASA/PR 106/21 – DIMAN                          Curitiba, 06 de dezembro de 2021.  

 

Prezado Senhor, 

 

 
      Venho respeitosamente encaminhar o presente SID 16.122.123-6 que 
trata na atualidade do pedido de realinhamento de preços solicitado pela 
AIMANT, em anexo. 
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      CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ  
 

  
Av. Silva Jardim 303, Curitiba fone 3253-3232 

 

 
 No que se refere a DIMAN , apontamos que os itens solicitados, na tela 
anterior incide apenas sobre o material e não sobre a mão de obra são os itens 
que sofreram as alterações do dólar. 
 A planilha abaixo representa essa logica onde o valor a ser aditivado é da 
ordem de R$ 52.885,87  
 
 
 
 

40,807%

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTIDAD
E

MATERIAL MÃO-DE-OBRA
CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO-DE-OBRA CUSTO TOTAL SUB-TOTAL ADITIVO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES MATERIAL
1.1
1.2

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 320 WP/ 330 WP/ 335 WP/ 340 WP - 
EFICIÊNCIA > 16% - PROCEL "A" pç 228 328,42R$           82,11R$           410,53R$           74.880,00R$     18.720,00R$     93.600,00R$     93.600,00R$        30.556,28
INVERSOR TRIFÁSICO 25 KW AC COM MONITORAMENTO - 
HOMOLOGADO PELA COPEL pç 3 7.200,00R$        1.800,00R$     9.000,00R$        21.600,00R$     5.400,00R$        27.000,00R$     120.600,00R$      8.814,31
ESTRUTURA COMPLETA DE FIXAÇÃO EM TELHADO METÁLICO 2 LINHAS 
COM 114 MÓDULOS cj 1 7.200,00R$        1.800,00R$     9.000,00R$        7.200,00R$        1.800,00R$        9.000,00R$        129.600,00R$      2.938,10
CONECTOR MACHO + FÊMEA MC4 pç 24 30,00R$             7,50R$             37,50R$             720,00R$           180,00R$           900,00R$           130.500,00R$      293,81
CABO SOLAR 6MM² - PRETO m 500 2,88R$               0,72R$             3,60R$               1.440,00R$        360,00R$           1.800,00R$        132.300,00R$      587,62
CABO SOLAR 6MM² - VERMELHO m 500 2,88R$               0,72R$             3,60R$               1.440,00R$        360,00R$           1.800,00R$        134.100,00R$      587,62
STRING BOX 4 ENTRADAS E 1 SAÍDA/ 4 ENTRADAS E 2 SAÍDAS pç 3 1.920,00R$        480,00R$         2.400,00R$        5.760,00R$        1.440,00R$        7.200,00R$        141.300,00R$      2.350,48

AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA ENTRADA 220V SAÍDA 380V pç 1 14.400,00R$     3.600,00R$     18.000,00R$     14.400,00R$     3.600,00R$        18.000,00R$     159.300,00R$      5.876,21
CABO EPR/XLPE 0,6/1,0 KV SEÇÃO NOMINAL 35MM² m 480 15,00R$             3,75R$             18,75R$             7.200,00R$        1.800,00R$        9.000,00R$        168.300,00R$      0,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM DISJUNTOR 125A - CAIXA MOLDADA E 
BARRAMENTO 1/2"x 1/8" pç 1 2.160,00R$        540,00R$         2.700,00R$        2.160,00R$        540,00R$           2.700,00R$        171.000,00R$      881,43
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM DISJUNTOR 200A - CAIXA MOLDADA pç 1 2.160,00R$        540,00R$         2.700,00R$        2.160,00R$        540,00R$           2.700,00R$        173.700,00R$      0,00
CABO EPR/XLPE 0,6/1,0 KV SEÇÃO NOMINAL 70MM² m 18 120,00R$           30,00R$           150,00R$           2.160,00R$        540,00R$           2.700,00R$        176.400,00R$      0,00
MISCELANIAS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA (FITA ISOLANTE. CONECTORES, 
BORNES, ISOLADORES ETC) cj 1 2.880,00R$        720,00R$         3.600,00R$        2.880,00R$        720,00R$           3.600,00R$        180.000,00R$      0,00

52.885,87TOTAL 180.000,00R$                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela de variação do dólar no período solicitado o realinhamento de preço 
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%  
06.01.2020 4,0616 4,0567 4,0746 4,0463 -0,13% inicio 
07.01.2020 4,0676 4,062 4,0928 4,0549 0,15%  
08.01.2020 4,0647 4,0676 4,0788 4,0399 -0,07%  
09.01.2020 4,0925 4,0645 4,0935 4,0574 0,68%  
10.01.2020 4,096 4,0936 4,1051 4,0615 0,09%  
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      CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ  
 

  
Av. Silva Jardim 303, Curitiba fone 3253-3232 

 

13.01.2020 4,1466 4,0907 4,1469 4,0885 1,24%  
14.01.2020 4,1326 4,1474 4,1618 4,1214 -0,34%  
15.01.2020 4,1753 4,1322 4,1863 4,131 1,03%  
16.01.2020 4,1847 4,1756 4,2011 4,1593 0,23%  
17.01.2020 4,1616 4,1851 4,1936 4,1588 -0,55%  
20.01.2020 4,1898 4,1658 4,1922 4,1628 0,68%  
21.01.2020 4,2123 4,1894 4,2178 4,183 0,54%  
22.01.2020 4,1826 4,202 4,2057 4,1724 -0,71%  
23.01.2020 4,1703 4,1832 4,1906 4,1554 -0,29%  
24.01.2020 4,1814 4,1707 4,1918 4,1649 0,27%  
27.01.2020 4,2074 4,1842 4,2318 4,1797 0,62%  
28.01.2020 4,1943 4,2112 4,2168 4,1867 -0,31%  
29.01.2020 4,2303 4,1948 4,2326 4,1814 0,86%  
30.01.2020 4,243 4,2304 4,2726 4,2303 0,30%  
31.01.2020 4,282 4,2438 4,2905 4,2438 0,92%  
03.02.2020 4,2476 4,2816 4,2828 4,2294 -0,80%  
04.02.2020 4,2545 4,248 4,2625 4,2232 0,16%  
05.02.2020 4,2353 4,2552 4,2614 4,2263 -0,45%  
06.02.2020 4,2822 4,2357 4,2861 4,2086 1,11%  
07.02.2020 4,3203 4,2825 4,324 4,2793 0,89%  
10.02.2020 4,3248 4,321 4,3293 4,304 0,10%  
11.02.2020 4,3316 4,3252 4,3411 4,2969 0,16%  
12.02.2020 4,3548 4,3319 4,3558 4,3232 0,54%  
13.02.2020 4,3498 4,3552 4,3835 4,3081 -0,11%  
14.02.2020 4,2974 4,3504 4,3504 4,2906 -1,20%  
17.02.2020 4,327 4,3003 4,332 4,2969 0,69%  
18.02.2020 4,3557 4,328 4,3645 4,3252 0,66%  
19.02.2020 4,3649 4,3564 4,3779 4,3562 0,21%  
20.02.2020 4,3933 4,3653 4,3985 4,358 0,65%  
21.02.2020 4,3895 4,3939 4,4068 4,3712 -0,09%  
24.02.2020 4,3878 4,3884 4,3884 4,3883 -0,04%  
25.02.2020 4,3878 4,3883 4,3888 4,3879 0,00%  
26.02.2020 4,4502 4,3884 4,4553 4,388 1,42%  
27.02.2020 4,4861 4,4497 4,5021 4,4471 0,81%  
28.02.2020 4,4733 4,507 4,5143 4,4642 -0,29%  
02.03.2020 4,474 4,4949 4,5068 4,469 0,02%  
03.03.2020 4,5144 4,4744 4,5184 4,4521 0,90%  
04.03.2020 4,5847 4,514 4,5881 4,5026 1,56%  
05.03.2020 4,6073 4,5993 4,6672 4,5844 0,49%  
06.03.2020 4,6269 4,6358 4,672 4,6108 0,43%  
09.03.2020 4,7231 4,76 4,7943 4,7052 2,08%  
10.03.2020 4,6425 4,6742 4,6873 4,6345 -1,71%  
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11.03.2020 4,8136 4,64 4,8284 4,64 3,69%  
12.03.2020 4,791 4,8149 5,0284 4,7501 -0,47%  
13.03.2020 4,858 4,7095 4,881 4,6424 1,40%  
16.03.2020 5,0002 4,86 5,069 4,86 2,93%  
17.03.2020 5,0084 5,0357 5,0873 4,9594 0,16%  
18.03.2020 5,1064 5,0103 5,255 5,0073 1,96%  
19.03.2020 5,0957 5,1098 5,214 5,0682 -0,21%  
20.03.2020 5,0627 5,001 5,0662 4,982 -0,65%  
23.03.2020 5,1444 5,0628 5,1479 5,005 1,61%  
24.03.2020 5,0983 5,1431 5,1431 5,0412 -0,90%  
25.03.2020 5,0353 5,0995 5,1109 4,9722 -1,24%  
26.03.2020 5,0212 5,0349 5,066 4,9733 -0,28%  
27.03.2020 5,0997 5,0235 5,1283 5,0235 1,56%  
30.03.2020 5,1936 5,118 5,1961 5,1128 1,84%  
31.03.2020 5,2046 5,1881 5,215 5,168 0,21%  
01.04.2020 5,2493 5,2252 5,2747 5,221 0,86%  
02.04.2020 5,2533 5,2485 5,285 5,2221 0,08%  
03.04.2020 5,3506 5,2566 5,3541 5,2557 1,85%  
06.04.2020 5,2863 5,2998 5,3114 5,2235 -1,20%  
07.04.2020 5,2214 5,2817 5,2868 5,1819 -1,23%  
08.04.2020 5,1233 5,2237 5,2489 5,1112 -1,88%  
09.04.2020 5,107 5,126 5,1533 5,0487 -0,32%  
10.04.2020 5,1063 5,1068 5,1068 5,1068 -0,01%  
13.04.2020 5,1994 5,1219 5,2088 5,1038 1,82%  
14.04.2020 5,1621 5,1811 5,2123 5,1484 -0,72%  
15.04.2020 5,2367 5,2228 5,2684 5,2157 1,45%  
16.04.2020 5,2333 5,2336 5,2683 5,2007 -0,06%  
17.04.2020 5,2363 5,2341 5,2761 5,2066 0,06%  
20.04.2020 5,3168 5,2864 5,3201 5,2642 1,54%  
21.04.2020 5,3163 5,3172 5,3176 5,3166 -0,01%  
22.04.2020 5,458 5,3184 5,4644 5,3028 2,67%  
23.04.2020 5,5335 5,4557 5,5567 5,4008 1,38%  
24.04.2020 5,5907 5,5339 5,7484 5,5339 1,03%  
27.04.2020 5,6526 5,5427 5,726 5,5345 1,11%  
28.04.2020 5,4999 5,6085 5,6221 5,471 -2,70%  
29.04.2020 5,3348 5,5019 5,528 5,334 -3,00%  
30.04.2020 5,4858 5,3346 5,4875 5,3306 2,83%  
01.05.2020 5,4856 5,4861 5,4861 5,4861 0,00%  
04.05.2020 5,545 5,6141 5,6143 5,5187 1,08%  
05.05.2020 5,5783 5,5424 5,6044 5,4818 0,60%  
06.05.2020 5,714 5,575 5,7235 5,575 2,43%  
07.05.2020 5,8307 5,7158 5,877 5,7158 2,04%  
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08.05.2020 5,7319 5,8123 5,8285 5,7178 -1,69%  
11.05.2020 5,818 5,7825 5,8404 5,7651 1,50%  
12.05.2020 5,8856 5,819 5,8949 5,742 1,16%  
13.05.2020 5,8852 5,8863 5,944 5,8176 -0,01%  
14.05.2020 5,8115 5,9248 5,9718 5,8022 -1,25%  
15.05.2020 5,8554 5,811 5,8734 5,759 0,76%  
18.05.2020 5,719 5,8565 5,8565 5,6942 -2,33%  FINAL 

       
DOLAR FINAL   R$5,72     
DOLAR 
INICIAL   R$4,06     
VARIAÇÃO   40,81%     

 
 
 
  
O índice a ser aplicado é de 40,81% sobre o material contratado. 
 
 
 

Existe nesse período um custo da paralização da usina, que foi relatado 
abaixo pelo Eng. Paulo Cesar dos Santos, responsável, pelo projeto e 
implantação e mensuração da usina da mesma a saber: 
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Que gerou um valor de R$ 27.556,59 (Vinte e sete mil quinhentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) o qual no entender dessa 
DIMAN deverá ser descontado do solicitado pela Aimant de R$ 52.885,87. 

 
O valor a ser compensado considerando o parágrafo acima será de 

R$ 25.329,28, VALOR A SER PAGO A AIMANT PELA VARIAÇÃO DO DOLAR. 
 
Sem mais para o momento fico a disposição para quaisquer outros 

esclarecimentos. 
 

 

Atenciosamente, 

 
Marco Antonio Figueiredo, 

Gerente da Divisão de Manutenção. 
 
 
 

 

Ao Dr. Antonio Leonardecz 

Diretor Técnico - DT 
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Documento: OFICIOADITIVOAIMANT.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Marco Antonio de Figueiredo em 07/12/2021 16:30.

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Marco Antonio de Figueiredo em: 07/12/2021 16:29.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
DIRETOR TECNICO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
10/12/2021 07:31Data:

Solicito que seja realizado a análise financeira da tabela da variação do
dólar,  para que seja  avaliado a  concessão do pedido do aditivo  de contrato,
conforme análise da DIMAN.

DESPACHO

390
92

Assinatura Avançada realizada por: Antonio Leonardecz em 10/12/2021 07:31. Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Antonio Leonardecz em: 10/12/2021 07:31.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 390f75183ba0d2a6bbccb09262c85dab.



390a
92

Documento: DESPACHO_8.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Antonio Leonardecz em 10/12/2021 07:31.

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Antonio Leonardecz em: 10/12/2021 07:31.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
390f75183ba0d2a6bbccb09262c85dab.



CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
DIRETOR ADMINISTR. FINANCEIRO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
13/12/2021 11:36Data:

A CPL
Para aplicação do contido no ofício CEASA/PR 106/21 - DIMAN Curitiba, 06

de dezembro de 2021, à página 382 do presente processo.
Proceda-se aditivo do mesmo.
DAF.

DESPACHO

391
93

Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Joao Luiz Buso em: 13/12/2021 11:36.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: AIMANT ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.216.797/0001-27 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:42 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2022.
Código de controle da certidão: 7099.F6E4.5925.4E09
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 025687018-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.216.797/0001-27
Nome: AIMANT ENGENHARIA LTDA
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 13/04/2022 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (14/12/2021 10:13:43)
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 RUA PASSOS DE OLIVEIRA, Nº 1101 – CENTRO – CEP: 83030-720 – FONE: (41) 3381-6800.
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PARANÁ

          PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
              SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

            DEPARTAMENTO FINANCEIRO

*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO ***
Nº: 33623/2021

IMPORTANTE:  1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA 
CERTIDÃO COMPREENDIDOS. 

2.A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 120 DIAS, A CONTAR DA DATA 
DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 3797 – 23/04/2020.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE 
SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO
AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: AIMANT ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.216.797/0001-27 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 79470

BAIRRO: IPÊ

ENDEREÇO: RUA ALICE NASCIMENTO SBRISSIA, 427

COMPLEMENTO: BLOCO: APTO:

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO: ATIVA

FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: e91f285df00ae9e352cc0181a928a372

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: https://financas.sjp.pr.gov.br

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 17 de novembro de 2021
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AIMANT ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.216.797/0001-27
Certidão nº: 56726156/2021
Expedição: 14/12/2021, às 09:32:41
Validade: 11/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que AIMANT ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 24.216.797/0001-27, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.216.797/0001-27

Razão
Social:

AIMANT ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA ALICE NASCIMENTO SBRISSIA / IPE / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR
/ 83055-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a  empresa  acima  identificada  encontra-se  em  situação  regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/12/2021 a 02/01/2022

Certificação Número: 2021120402325843018632

Informação obtida em 14/12/2021 09:34:56

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf

1 of 1 14/12/2021 09:34
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CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
15/12/2021 09:14Data:

À DIFIN!!!

Solicito a gentileza de juntar ao processo disponibilidade financeira, no
valor R$ 25.329,28 (Vinte e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito
centavos), referente ao I Aditivo de acréscimo ao contrato 010/2020 da empresa
Aimant  Engenharia  Ltda.  Após  anexada  e  com as  devidas  assinaturas  favor
retornar a CPL para demais providências

Att
Sonia de Brito Barbosa
Licitação e Contratos

DESPACHO
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DECLARAÇÃO 
 

 

 Declaramos, para os devidos fins, que a despesa solicitada no 

protocolado, nº 16.122.123-6 da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – 

CEASA/PR, vinculada da Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento, referente ao I aditivo de acréscimo ao contrato 010/2020da 

empresa Aimant Engenharia, no valor total de R$ 25.329,28 ( Vinte e cinco 

mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos ), está prevista em 

orçamento próprio da CEASA/PR, Recursos Próprios, Diretamente 

Arrecadados, havendo portanto disponibilidade financeira para seu 

pagamento, no exercício financeiro de 2021 e demais, sem prejuízo das 

demais metas planejadas. 

A CEASA/PR não é dependente de Recursos do Tesouro do Estado, 

assim, o Projeto Atividade 6583.20605044.811 – Rede Paranaense de 

Abastecimento, contempla apenas investimentos, por outro lado a 

CEASA/PR está impossibilitada da emissão do QDD (Quadro de 

Detalhamento de Despesas), por não estar interligada ao SIAF/SEFA.  

 

Curitiba, 15 de Dezembro de 2021 

 
João Ataíde da Costa 

Gerente da Divisão Financeira 
 

João Luiz Buso    
  Diretor  Administrativo -  Financeiro 
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR

MINUTA – PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. º 010/2020

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DO CONTRATO
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COPEL DA UNIDADE ATACADISTA
DE  CURITIBA,  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  A  CENTRAIS  DE
ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR E A EMPRESA
AIMANT  ENGENHARIA  LTDA EM  CONFORMIDADE  COM
PROCESSO N.º 16.122.123-6.

 
Pelo presente instrumento a CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A - CEASA/PR, sociedade de economia
mista, neste ato representada pelos seus Diretores Presidente e  Administrativo Financeiro  e a  AIMANT ENGENHARIA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, representada por seus representantes, todos já qualificados nos autos,  vêm
celebrar o presente ADITIVO, conforme as razões adiante mencionadas:

-  CONSIDERANDO AS RAZÕES EXPOSTAS NO CADERNO PROCESSUAL E CONFORME O DISCIPLINAMENTO
LEGAL, DELIBERAM AS PARTES MODIFICAR A CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO ORIGINAL, QUE PASSA A TER O
SEGUINTE TEOR:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Acrescer 29,38 % (vinte e nove vírgula trinta e oito por cento) para os serviços do sistema de geração de energia solar
fotovoltaica na Unidade de Curitiba os quais representam um acréscimo de R$ 52.885,87 (cinquenta e dois mil e oitocentos
e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) do valor inicialmente pactuado. O acréscimo se fez necessário devido a
variação do dólar que tem operado em alta no Brasil, o que representou uma variação de 40,81% (quarenta vírgula oitenta
e um por cento) sobre os preços dos materiais para execução deste serviço, conforme consta no processo 16.122.123-6.
Contudo, existe nesse período um custo da paralisação da usina, que foi relatado pelo Eng. Paulo Cesar dos Santos,
responsável pelo projeto e implantação e mensuração da usina, o qual gerou um valor de R$ 27.556,59 (Vinte e sete mil
quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) de prejuízo a CEASA/PR, que então será descontado do
valor solicitado de acréscimo, passando o valor a ser pago de R$ 25.329,28 a contratada.

Valor inicialmente pactuado R$ 180.000,00

Acréscimo 29,38% R$ 52.885,87

Desconto (paralisação) R$ 27.556,59

Valor a ser pago R$ 25.329,28

As demais Cláusulas e condições originais do Contrato, permanecem inalteradas.

E por estarem assim de acordo, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor na presença das
testemunhas abaixo.

Curitiba, xx de xxxxxxx de 2021.

 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR
CONTRATANTE

EDER EDUARDO BUBLITZ
Diretor-Presidente

JOÃO LUIZ BUSO
 Diretor Administrativo-Financeiro

AIMANT ENGENHARIA LTDA

CONTRATADA

EDUARDO DUSANOSKI SIMÕES

___________________________________

Representante da Empresa CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: ____________________________________ Nome: __________________________________

CPL/ I ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 – CEASA X AIMANT ENGENHARIA LTDA   01/01

Avenida Silva Jardim, 303 – Bairro Rebouças– CEP 80.230-000 – Curitiba – PR
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Inserido ao protocolo 16.122.123-6 por: Carla Alessandra Lazzarotto Falcao em: 17/12/2021 09:15.



CENTRAIS ABASTECIMENTO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

Protocolo: 16.122.123-6

Assunto: INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA NA UNIDADE DE CURITIBA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/AInteressado:
17/12/2021 09:52Data:

À ASJUR,

Em conformidade  com o  solicitado  por  esta  assessoria,  na  fl.  380,  o
gerente  da  divisão  de  manutenção  argumentou  a  respeito  do  pedido  de
acréscimo ao contrato 010/2020, no que diz respeito ao reequilíbrio financeiro
solicitado pela empresa Aimant Engenharia Ltda, devido a variação do dólar, bem
como  dos  fatos  que  fazem  com  que  do  valor  solicitado  pela  empresa  seja
descontado o valor pelo tempo paralisação do serviço, relatado nas fls. 382 a
389.

Neste  sentido,  solicitamos  análise  e  parecer  acerca  da  instrução  do
processo referente a solicitação, também autorizado pela DAF, e de tal forma da
minuta do aditivo.

Após, encaminhar para a CPL para as demais providências.

Atenciosamente,
Sonia de Brito Barbosa
Licitações e Contratos

DESPACHO
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR

PARECER JURÍDICO Nº 223/2021

PROTOCOLO: 16.122.123-6
REQUERENTE: CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESTINO: CPL
ASSUNTO: I ADITIVO  REEQUILIBRIO CONTRATUAL -AIMAN ENG. LTDA 
DATA: 17/12/2021

Trata-se de solicitação formulada pela CPL, fl 400 nestes autos, no sentido de que
esta Assessoria proceda análise dos aspectos legais e formais,  na celebração de termo
Aditivo, neste processo. Tal Aditivo objetiva o restabelecimento do equílibrio contratual que
foi alterado pela variação do dólar que impactou o custo da obra. Tal assunto está exposto
nas fls  369/370,  requerimento  da  Contratada  no sentido  da repactuação,  bem como no
Despacho  do  titular  da  DIMAN,  fl  382  à  389  no  caderno  processual,  no  qual  há
posicionamento favorável à formalização do Aditivo. È sabido que muitas peças utilizadas
para a montagem de usinas fotovoltaicas são importadas e cotadas em dólar, o qual variou
muito este ano.

Na folha 391 nos autos, há Despacho do titular  da Diretoria Administrativa Financeira
da Ceasa/PR, no sentido da Aditivação.

A documentação necessária para a formalização deste Aditivo, na forma de Certidões
de Regularidade Fiscal, diante de todos os Fiscos, à CEF-FGTS e à Justiça do Trabalho está
demonstrada via Certidões, fls 392 à 396, neste caderno processual. Presente a Declaração
de  Disponibilidade  Financeira  e  Orçamentaria,  fl  398,  firmada  pelo  Gerente  da  Divisão
Financeira  e  Diretor  Administrativo-Financeiro.  Também  presente  a  minuta  do  Aditivo,
redigida de forma adequada. 

Isto posto, o processo em comento dado estar em consonância com o disciplinamento
legal, Lei Federal n. 13.303/16, como também formalmente adequado, encontra-se apto a
evoluir e à frente, a aditivação aqui ventilada poderá se consumar.

É o Parecer.

Gilberto Giglio Vianna – Assessor Jurídico

Avenida Silva Jardim, 303 – Bairro Rebouças – CEP 80.230-000 – Curitiba – Paraná – Tel.: (41) 3253-3232
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