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MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC – CENTRAL DE LICITAÇÕES 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2022 

 

 
 

1. PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Timbó/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, pessoa jurídica de direito público interno, 
através da Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços 
(localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 700, Centro), representado pela Secretária Municipal de 
Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços, a Srtª. Bruna de Andrade, 
lavra o presente processo de dispensa de licitação para aquisição do objeto constante no item 06, de 
acordo com o art. 24 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e regido pela mesma, diante das 
condições e do fundamento legal expressos no presente. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
2.1 - O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso V, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e alterações, que dispõe: “quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, 
todas as condições preestabelecidas”. 
 
3.  JUSTIFICATIVA 
 
Conforme observado através do registro da Central de Licitações desta municipalidade, para o serviço 
“SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO, DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LOCAL (CELESC), EM CONFORMIDADE 
COM O PROJETO DESENVOLVIDO PELA CELESC DE NÚMERO (NOTA PS) 400630678, DISPONIBILIZADO 
NO ANEXO I. OBTER TODAS AS AUTORIZAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS JUNTO A 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL (CELESC), REALIZAR AS SOLICITAÇÕES DE 
DESLIGAMENTO, BEM COMO, AO FINAL DA OBRA, SOLICITAR VISTORIA DA CONCESSIONÁRIA, 
OBTENDO SUA APROVAÇÃO.”, foi realizado Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial 
nº 48/2021 PMT, na data de 18/11/2021. 
Entretanto, conforme documentos anexos, aludido processo licitatório foi julgado deserto, fato que, 
aliado à urgência, vislumbra-se justificada a realização da presente dispensa licitatória, com fulcro no 
Art. 24 inciso V da Lei 8.666/93: 

V - Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não 
puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as 
condições preestabelecidas; 

Esclarece-se que o fator tempo impede o relançamento do processo, uma vez que o atual padrão de 
entrada de energia no disjuntor geral de 60ª trifásico da Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio 
Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços não suporta mais a carga instalada total da edificação, 
ensejando quedas constantes de energia, o que por certo ocasionará na suspensão/interrupção do 
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serviço público prestado naquela unidade.  Ademais, no verão, estação climática em que nos 
encontramos, há a maximização do problema, devido a utilização dos condicionadores de ar.  
 
4. DELIBERAÇÃO 
 
Com fundamento na justificativa acima, face o resultado infrutífero da licitação e considerando o 
indubitável prejuízo que a repetição do certame pode ocasionar para o serviço público, decido pela 
contratação por dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso V da Lei nº 8.666/1993, ficando 
a Central de Licitações com a incumbência de promover os atos necessários à sua efetivação (inclusive 
as publicações e expedições dos documentos atinentes à espécie), zelando pela plena consolidação 
das formalidades legais.      
                              
5. RAZÃO DA ESCOLHA / JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
  
Justifica-se a contratação da empresa abaixo relacionada, uma vez que o atual padrão de entrada de 
energia com disjuntor geral de 60A trifásico da Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, 
Indústria, Comércio e Serviços não suporta mais a carga instalada total da edificação principalmente 
dos condicionadores de ar, esses muito solicitados no verão, ocasionam-se sucessivos desligamentos 
por exceder a capacidade térmica do disjuntor de 60A, com isso gerou-se a necessidade de elaborar 
um novo projeto de padrão de entrada com disjuntor geral de 125A trifásico. 
 
Diante disto, e considerando que a proposta comercial da empresa Engecel, apresenta o menor valor 
e compatível com o de referência estabelecido no Edital de 48/2021 MT, vislumbra-se justificada a 
contratação do fornecedor supra mencionado para o fornecimento em questão, através de dispensa 
nos moldes do artigo 24, inciso V da Lei 8.666/93. 
 
6. OBJETO 
 
6.1 - Constitui como objeto do presente termo de dispensa Contratação de serviço de melhoria de rede 
de distribuição de energia elétrica para adequação da nova entrada de energia da Secretaria de 
Planejamento, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços da posição dos postes de energia 
elétrica localizada na Avenida Sete de Setembro, n° 595, Centro, Timbó-SC. 
 

 MELHORIA DE REDE 
 

ITEM QT
D 

UNIDADE DESCRIÇÃO 

MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AVENIDA SETE DE SETEMBRO, N° 
595, CENTRO, TIMBÓ/SC 

1 1 SERVIÇO 

SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
LOCAL (CELESC), EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DESENVOLVIDO PELA 
CELESC DE NÚMERO (NOTA PS) 400630678, DISPONIBILIZADO NO ANEXO I. 
OBTER TODAS AS AUTORIZAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS JUNTO A 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL (CELESC), REALIZAR AS 
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SOLICITAÇÕES DE DESLIGAMENTO, BEM COMO, AO FINAL DA OBRA, SOLICITAR 
VISTORIA DA CONCESSIONÁRIA, OBTENDO SUA APROVAÇÃO. 

 
6.2 – PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
  

6.2.1 - O início dos serviços dar-se-á após o recebimento da Ordem de Serviço, em no máximo 
até 15 (quinze) dias consecutivos. 

 
6.2.2 - O prazo para execução dos serviços será de até 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados do recebimento e subscrição da correspondente ordem de serviço.   
 
6.2.3 – LOCAL: Avenida Sete de Setembro nº 595, Bairro Centro, Timbó/SC. 

 
7. CONTRATADA 
 
7.1.1 – ENGECEL ELETRO COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 85.395.853/0001-22, com sede na Avenida Carlos Schroeder, nº 755, bairro das nações, Indaial/ SC. 
 
7.1.2 - REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME GOBETTI CORDOVA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 
003.980.339-27, e RG nº 4.387.299 SSP- SC, residente à Rua Granito, n.º 315,  Bairro Tapajós, em 
Indaial/ SC. 
 
8 . OBRIGAÇÕES 
 
8.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

a) Fornecer a mão de obra qualificada, materiais e instalação de todos os equipamentos inerentes ao 
objeto deste ajuste, bem como os meios ferramentais, instrumentais, de transporte e supervisão 
de todos os serviços a serem executados, seguindo as especificações previstas no edital e anexos; 

b)  Executar os serviços conforme especificado no Anexo I deste documento, com a alocação de 
empregados habilitados e com formação técnica adequada para a execução dos serviços 
contratados; 

c) Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e quando for o caso, Equipamentos 
de Proteção Coletiva – EPCs, aos seus empregados alocados na execução do objeto do contrato, 
fiscalizando seu uso regular; e apresentar certificado de curso de NR 10 com as atualizações, e 
Certificado de curso de NR 35 com as atualizações de quem for fazer trabalhos em eletricidade e 
em altura; 

d) Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
execução do serviço;  

e) Adequar, por determinação do MUNÍCÍPIO, imediatamente, qualquer serviço que não esteja sendo 
executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até o prazo 
máximo de 3 (três) dias corridos;  

f) Caso não seja possível efetuar as adequações corretivas, ou caso a empresa se recuse a realizar 
tais adequações, e do ato resulte dano, caberá a CONTRATADA ressarcir o MUNICIPIO, garantida 
ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato; 
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g) Proceder, ao final dos serviços, a limpeza e remoção de todas as sobras de materiais oriundos da 
realização do serviço; 

h) Manter o local, onde serão realizados os serviços, limpo e em perfeitas condições, retirando 
entulhos decorrentes da execução dos serviços às suas expensas, dando-lhes o destino permitido 
em lei; 

i) Apresentar laudo ou certificação de deposição em local adequado de todos os rejeitos dos 
componentes, bem como seus insumos descartados durante a atividade; 

j) Zelar pela perfeita execução e funcionamento dos serviços contratados; 
k) Assumir a responsabilidade pela qualidade dos serviços, bem como por quaisquer danos 

decorrentes da execução deste, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução dos serviços, não reduzindo ou excluindo tal responsabilidade face à 
fiscalização ou acompanhamento da Administração, ocorrendo por sua conta exclusiva todas as 
providências e despesas decorrentes; 

l) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à 
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

m) Facilitar todas as atividades de fiscalização que serão realizadas pelos servidores designados do 
CONTRATANTE, fornecendo todas as informações que forem necessárias; 

n) Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual 
ou municipal, como também assegurar os direitos e o cumprimento de todas as obrigações 
estabelecidas por normas técnicas regulamentadoras vigentes no país;  

o) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros de que tomar conhecimento, em razão da 
execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido; 

p) Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado do MUNICÍPIO, 
encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que 
lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

q) Não subcontratar o objeto, no seu todo, sob qualquer hipótese. Em caso de subcontratação 
parcial, somente com a aquiescência prévia e expressa do MUNICÍPIO. 

r) Apresentar, sempre que solicitado, registro de trabalho dos funcionários; 
s) A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela integridade dos ativos, bem como quaisquer 

equipamentos e acessórios neles instalados, respondendo única e exclusivamente por eventuais 
danos ou prejuízos causados, ficando obrigada, a qualquer momento, a corrigir, às suas expensas, 
defeitos ou vícios verificados, resultantes da inadequação da execução do objeto deste contrato, 
independente do aceite do Município;  

t) O início dos serviços de instalação dar-se-á após o recebimento da Ordem de Serviço, em no 
máximo até 15 (quinze) dias consecutivos; 

u) Após o início, a contratada terá até 60 (sessenta) dias consecutivos para finalizar os serviços.  
 

8.2 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 

a) Atestar nas notas fiscais/faturas a execução do serviço; 
b) Aplicar penalidades à empresa vencedora, quando for o caso; 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à Contratada para a perfeita execução do 

edital; 
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d) Efetuar o pagamento a Contratada o valor resultante da prestação do serviço na forma 
convencionada no Contrato; 

e) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 
competente; 

f) Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
g) Promover na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, o acompanhamento e a fiscalização da 

execução do objeto do contrato, a existência de fiscalização da contratante de modo algum, 
atenua ou exime a responsabilidade da Contratada por qualquer anormalidade ocorrida durante 
a prestação dos serviços; 

h) Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar os serviços de acordo 
com as especificações do Termo de Referência, assim como do Edital e do contrato; 

i) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

j) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, às suas dependências 
para execução dos serviços referentes ao objeto; 

k) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto da 
contratada que não mereça confiança no desempenho dos serviços, que produza complicações 
para a supervisão e fiscalização e que adote postura inconveniente ou incompatível com o 
exercício das atribuições que lhe forem designadas; 

l) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, seguindo rigorosamente 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

m) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado 
pelas demais prestadoras dos serviços objeto do contrato, de forma a garantir que continuem a 
ser os mais vantajosos para o Município; 

n) Tornar disponível, no que lhe couber, as instalações e os equipamentos necessários à prestação 
dos serviços, quando for o caso; 

o) Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade que 
serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do 
respectivo estado de conservação;. 

 
 
9. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
9.1 - O valor total contratado é de R$ 38.467,86 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais 
e oitenta e seis centavos). 
 
9.2 - O pagamento será realizado através de depósito em conta corrente no nome da empresa 
contratada em até 15 dias úteis após a emissão da nota fiscal do serviço executado.  
 
DADOS BANCÁRIOS 
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (756) 
AGENCIA 3039 
C/C: 71.806-8 
 
9.3 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será contado 
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a partir da regularização do mesmo. 
 
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 - Dotações orçamentárias/convênios extra orçamentários a serem utilizados:  
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

7 Planejamento Urbano 

1 Planejamento Urbano 

2550 GESTÃO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO 

3339039050000000000 Servicos técnicos profissionais 

1000000 Recursos Ordinários 

 
 
11. DA PUBLICAÇÃO 
 
11.1 - VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO: Diário Oficial dos Municípios/sc. 
11.2. DATA DA PUBLICAÇÃO: 09/02/2022. 
 
 

Timbó/SC, 08 de fevereiro de 2022 
 

 
BRUNA DE ANDRADE 

Secretária Municipal de 
Planejamento, Trânsito, Meio 

Ambiente, Indústria, Comércio e 
Serviços 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. DO OBJETO 
 
Contratação de serviço de melhoria de rede de distribuição de energia elétrica para adequação da 
nova entrada de energia da Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e 
Serviços localizada na Avenida Sete de Setembro, n° 595, Centro, Timbó-SC. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
Justifica-se a presente contratação tendo em vista que a atual entrada de energia não atende mais as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Timbó, devido ao aumento de carga, principalmente por 
novas unidades condicionadoras de ar. O serviço de melhoria de rede de distribuição de energia 
elétrica tem como objetivo atender a nova demanda de energia elétrica conforme projeto elétrico 
anexo, desligar a atual entrada de energia ligada na média tensão com transformador de 30 kVA e 
posterior ligação na baixa tensão (220/380V) com proteção geral de 125A trifásico.  
 
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
3.1 DO SERVIÇO DE MELHORIA E DESLOCAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
 
Trata-se de contratação de empresa para a prestação de serviço de melhoria de rede de distribuição 
de energia elétrica, em conformidade com projeto eletromecânico desenvolvido pela CELESC 
Distribuição S.A. 
 

3.1.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA QUANTO AO SERVIÇO 
 

3.1.1.1   Fornecer a mão de obra qualificada, materiais e instalação de todos os equipamentos 
inerentes ao objeto deste ajuste, bem como os meios ferramentais, instrumentais, de 
transporte e supervisão de todos os serviços a serem executados, seguindo as 
especificações previstas neste termo de referência; 

3.1.1.2   Executar os serviços conforme especificado no Anexo I deste documento, com a alocação 
de empregados habilitados e com formação técnica adequada para a execução dos 
serviços contratados; 

3.1.1.3   Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e quando for o caso, 
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs, aos seus empregados alocados na execução 
do objeto do contrato, fiscalizando seu uso regular; e apresentar certificado de curso de 
NR 10 com as atualizações, e Certificado de curso de NR 35 com as atualizações de quem 
for fazer trabalhos em eletricidade e em altura;  

3.1.1.4 Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a execução do serviço; 
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3.1.1.5 Adequar, por determinação do MUNÍCÍPIO, imediatamente, qualquer serviço que não 
esteja sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente 
se espera, até o prazo máximo de 3 (três) dias corridos; 

3.1.1.6 Caso não seja possível efetuar as adequações corretivas, ou caso a empresa se recuse a 
realizar tais adequações, e do ato resulte dano, caberá a CONTRATADA ressarcir o 
MUNICIPIO, garantida ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo das penalidades 
previstas no contrato; 

3.1.1.7 Proceder, ao final dos serviços, a limpeza e remoção de todas as sobras de materiais 
oriundos da realização do serviço; 

3.1.1.8 Manter o local, onde serão realizados os serviços, limpo e em perfeitas condições, 
retirando entulhos decorrentes da execução dos serviços às suas expensas, dando-lhes o 
destino permitido em lei; 

3.1.1.9 Apresentar laudo ou certificação de deposição em local adequado de todos os rejeitos dos 
componentes, bem como seus insumos descartados durante a atividade; 

3.1.1.10 Zelar pela perfeita execução e funcionamento dos serviços contratados; 
3.1.1.11 Assumir a responsabilidade pela qualidade dos serviços, bem como por quaisquer 

danos decorrentes da execução deste, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não reduzindo ou excluindo 
tal responsabilidade face à fiscalização ou acompanhamento da Administração, ocorrendo 
por sua conta exclusiva todas as providências e despesas decorrentes; 

3.1.1.12 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 
evitar desvio de função; 

3.1.1.13 Facilitar todas as atividades de fiscalização que serão realizadas pelos servidores 
designados do CONTRATANTE, fornecendo todas as informações que forem necessárias; 

3.1.1.14 Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito 
federal, estadual ou municipal, como também assegurar os direitos e o cumprimento de 
todas as obrigações estabelecidas por normas técnicas regulamentadoras vigentes no país; 

3.1.1.15 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros de que tomar 
conhecimento, em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido; 

3.1.1.16 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado do 
MUNICÍPIO, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os 
esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

3.1.1.17 Não subcontratar o objeto, no seu todo, sob qualquer hipótese. Em caso de 
subcontratação parcial, somente com a aquiescência prévia e expressa do MUNICÍPIO. 

3.1.1.18 Apresentar, sempre que solicitado, registro de trabalho dos funcionários; 
3.1.1.19 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela integridade dos ativos, bem como 

quaisquer equipamentos e acessórios neles instalados, respondendo única e 
exclusivamente por eventuais danos ou prejuízos causados, ficando obrigada, a qualquer 
momento, a corrigir, às suas expensas, defeitos ou vícios verificados, resultantes da 
inadequação da execução do objeto deste contrato, independente do aceite do Município;  
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3.1.1.20 O início dos serviços de instalação dar-se-á após o recebimento da Ordem de Serviço, 
em no máximo até 15 (quinze) dias consecutivos; 

3.1.1.21 Após o início, a contratada terá até 60 (sessenta) dias consecutivos para finalizar os 
serviços. 

 
 

3.2 DOS ITENS DE CONTRATAÇÃO 
 
 
As licitantes deverão obrigatoriamente oferecer proposta para todos os itens desta contratação, 
conforme tabela abaixo: 
 

 MELHORIA DE REDE 
 

ITEM QT
D 

UNIDADE DESCRIÇÃO 

MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AVENIDA SETE DE SETEMBRO, N° 
595, CENTRO, TIMBÓ/SC 

1 1 SERVIÇO 

SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA LOCAL (CELESC), EM CONFORMIDADE COM O PROJETO 
DESENVOLVIDO PELA CELESC DE NÚMERO (NOTA PS) 400630678, 
DISPONIBILIZADO NO ANEXO I. OBTER TODAS AS AUTORIZAÇÕES E 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS JUNTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 
LOCAL (CELESC), REALIZAR AS SOLICITAÇÕES DE DESLIGAMENTO, BEM COMO, 
AO FINAL DA OBRA, SOLICITAR VISTORIA DA CONCESSIONÁRIA, OBTENDO 
SUA APROVAÇÃO. 

 
3.2.1 – Todos os materiais utilizados deverão ser de fornecedores homologados pela CELESC, e 

deverão estar dentro do prazo de validade da homologação. 
 
 
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
As empresas deverão apresentar prova da seguinte QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
 

4.1 Certificado de registro ou inscrição junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, do domicílio ou sede do proponente, comprovando o registro 
ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em original ou cópia 
autenticada dentro de seu prazo de validade; 

4.2 Apresentar Atestado de Capacidade Técnica que demonstre prestação de serviços que 
incluem execução e reforma de rede de distribuição de energia elétrica e rede energizada 
de energia elétrica em alta tensão em condições e porte similares aos quantitativos e 
objeto do presente termo. 
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4.3 Capacidade Técnica Profissional - Comprovação pela licitante de possuir no seu quadro 
permanente, na data da entrega da proposta, responsável técnico, detentor de Certificado 
de acervo Técnico – CAT, expedido pela entidade profissional competente, que demonstre 
execução e reforma de rede de distribuição de energia elétrica e rede energizada de 
energia elétrica em alta tensão.  

4.4 A comprovação de vínculo profissional poderá ser feita mediante contrato social, registro 
em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível 
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos da Súmula nº 25 do Tribunal de 
Contas deste Estado. 

4.4.1 O profissional detentor do Atestado Técnico comprobatório acima deverá, 
obrigatoriamente, ser o responsável técnico pela eventual execução dos 
serviços, até o recebimento definitivo pela contratante; 

 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações da contratante: 
 
5.1 -  Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;  
5.2 - Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, às suas dependências 
para execução dos serviços referentes ao objeto;  
5.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;  
5.4 -  Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 
mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto do contrato, de forma a garantir que continuem 
a ser os mais vantajosos para o Município;  
5.5 - Tornar disponível, no que lhe couber, as instalações e os equipamentos necessários à prestação 
dos serviços, quando for o caso;  
5.6 - Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade que 
serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do respectivo 
estado de conservação; 
5.7 - Realizar os pagamentos no prazo avençado. 
 
6. DO PAGAMENTO 
 
6.1 -  O pagamento será efetuado em até quinze dias após apresentação de nota fiscal do serviço 
executado. 
6.2 - A contratada deverá emitir todas as faturas/notas fiscais expressamente conforme dados e 
informações constantes em cada ordem de compra enviada. 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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7.1 – É facultada aos interessados a realização de visita aos locais de execução dos serviços, por 
intermédio de seu representante/responsável, a fim de verificarem as condições para a realização do 
serviço. A não realização de vistoria por parte do interessado implicará a aceitação tácita das exigências 
constantes neste Termo de Referência. Portanto, não serão aceitas justificativas relativas ao 
desconhecimento das condições do local de execução do serviço a título de pagamentos adicionais, 
aditivos e/ou prorrogação de prazos. 
 
 
 
 
 
 
                                  BRUNA DE ANDRADE                                       BERNARDO ARAUJO CEZAROTTO 
   Secretária de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente                         Engenheiro Eletricista  
                          Indústria, Comércio e Serviços                                    Prefeitura Municipal de Timbó 
 
 
 
 
 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA  – PROJETO DE MELHORIA E DESLOCAMENTO DE REDE 
 
 
 
(OS PROJETOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA PÁGINA DA INTERNET DA PREFEITURA/LICITAÇÕES) 
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MINUTA CONTRATUAL 
 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ____/2022 
DISPENSA Nº xx/2022 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA ENTRADA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, COMÉRCIO E SERVIÇOS.  
 
MUNICÍPIO DE TIMBÓ, CNPJ 83.102.764/0001-15, pessoa jurídica de direito público interno, através 
da Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços (localizada na 
Avenida Getúlio Vargas, nº 700, Centro), representada pela Secretária Municipal de Planejamento, 
Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços, a Sra. Bruna de Andrade; doravante 
denominado MUNICÍPIO, e ENGECEL ELETRO COMERCIAL EIRELLI, pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ n.º 85.395.853/0001-22, com sede na Avenida Carlos Schroeder n.º 755, bairro Nações, cidade 
de Indaial/SC, por meio do seu representante legal Sr. Guilherme Gobetti Cordova, brasileiro, solteiro, 
portador do CPF n.º 003.980.339-27 e RG 4.387.299, residente e domiciliado na Rua Granito n. 315, 
bairro Tapajós, cidade de Indaial/SC, abaixo denominada CONTRATADA, de conformidade com a 
Dispensa de Licitação nº. __/2022 e com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e demais dispositivos 
legais aplicáveis a espécie, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO, cumprindo 
as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E OBRIGAÇÕES 
 
O objeto consiste nos servidos de SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LOCAL 
(CELESC), EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DESENVOLVIDO PELA CELESC DE NÚMERO (NOTA PS) 
400630678, DISPONIBILIZADO NO ANEXO I. OBTER TODAS AS AUTORIZAÇÕES E DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS JUNTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL (CELESC), REALIZAR AS 
SOLICITAÇÕES DE DESLIGAMENTO, BEM COMO, AO FINAL DA OBRA, SOLICITAR VISTORIA DA 
CONCESSIONÁRIA, OBTENDO SUA APROVAÇÃO, conforme especificado e detalhado junto ao edital 
Dispensa de Licitação nº. __/2022, termo de referência e demais anexos. 
 
A CONTRATADA fica responsável em fornecer todos os insumos e todo o pessoal, mão de obra, 
assistência e suporte técnico necessário à execução do objeto, arcando de forma única e exclusiva com 
todo e qualquer encargo trabalhista, fiscal, securitário, previdenciário, social, comercial e autoral, 
inclusive aqueles resultantes de qualquer vínculo empregatício ou não. Tais responsabilidades, ônus e 
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao MUNICÍPIO ou a qualquer entidade ou 
pessoa a ele vinculada ou a terceiros.  
 
O presente Contrato, Dispensa de Licitação nº. ___/2022, termo de referência e demais anexos são 
complementares entre si, de forma que qualquer especificação ou obrigação constante em um e 
omitido em outro, será considerado existente para todos os fins. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES E DO PAGAMENTO 
 
O MUNICÍPIO pagará diretamente à CONTRATADA, por todo o objeto e demais atribuições e 
obrigações constantes deste instrumento, tudo de conformidade com a Dispensa nº. xx/2022, termo 
de referência e demais anexos, o valor de R$ 38.467,86 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e 
sete reais e oitenta e seis centavos)  
 
 O pagamento será realizado através de depósito em conta corrente no nome da empresa contratada 
em até 15 dias úteis após a emissão da nota fiscal do serviço executado.  
 
DADOS BANCÁRIOS 
COOPERATIVA DO BRASIL S/A 
AGENCIA 3039 
C/C: 71806-8 
 
 
No referido preço estão inclusos todos os custos, inclusive responsabilidade técnica, autorizações, 
alvarás, licenças, mão de obra, pessoal, alimentações e estadias (salvo aquelas fornecidas pelo 
MUNICÍPIO), materiais, transportes, assistência, suporte técnico, seguros, ferramental, maquinários, 
equipamentos (inclusive os de proteção individual), fretes, tributos, encargos sociais e trabalhistas e 
demais custos e despesas necessárias a plena e total execução do objeto, atribuições e obrigações 
deste instrumento. 
 
Qualquer atraso, mesmo que motivado, no cumprimento do cronograma físico, não importará em 
qualquer acréscimo ao valor proposto, uma vez que o valor objetiva a efetiva entrega do material e 
cumprimento das etapas constantes da proposta. 
 
Estes pagamentos ficam condicionados à apresentação, pela CONTRATADA, do(s) documento(s) 
fiscal(is)/nota(s) fiscal(is) acerca do objeto, devendo cumprir todas as demais condições estabelecidas 
neste instrumento, em especial o cronograma físico/financeiro com efetiva entrega do objeto 
conforme termo de referência.  
 
O MUNICÍPIO poderá a qualquer tempo solicitar à CONTRATADA a apresentação de outros 
documentos que entender necessário (inclusive relação de empregados, guias de recolhimento do 
INSS e do FGTS), ficando esta última obrigada a fornecê-los. 
 
Incidirá sobre o valor total da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) pela CONTRATADA os tributos decorrentes 
de expressa disposição legal, os quais serão retidos na fonte, observadas as demais disposições 
constantes do Processo de Dispensa nº. ____/2022, anexos e do presente instrumento. 
 
As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
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Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

7 Planejamento Urbano 

1 Planejamento Urbano 

2550 GESTÃO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO 

3339039050000000000 Servicos técnicos profissionais 

1000000 Recursos Ordinários 

 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Além das demais responsabilidades constantes do Edital, Termo de Referência e este instrumento, 
fica também a CONTRATADA obrigada a: 
 
a) executar integralmente o objeto e as demais atribuições deste instrumento, sem qualquer 

restrição, especialmente o cronograma físico/financeiro do contrato; 
b) refazer, a suas expensas, os trabalhos/etapas que não tenham atendido ao pactuado,  e que não 

tenham sido aceitos pelo MUNICÍPIO; 
c) arcar com custos e ônus necessários à plena execução do objeto e demais condições deste 

instrumento, todos os demais custos e ônus necessários à plena e total execução do objeto e 
demais disposições constantes do presente instrumento; 

d) utilizar as técnicas adequadas para efetivar a execução deste instrumento, respondendo por 
qualquer prejuízo, seja de que natureza for, que causar ao MUNICÍPIO e a qualquer terceiro; 

e) única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações 
sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, previdenciárias e comerciais, bem como quanto a 
quaisquer outras despesas decorrentes deste instrumento; 

f) quanto a toda e qualquer responsabilidade e reparação civil e penal que porventura surgir em 
decorrência deste instrumento; 

g) em comunicar ao MUNICÍPIO, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a 
execução do objeto e demais obrigações constantes deste instrumento (por escrito); 

h) em providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, licenças, 
autorizações e materiais necessários a execução do objeto e demais obrigações constantes deste 
instrumento. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 
Fica desde já o MUNICÍPIO obrigado:  
 

a) Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução do presente instrumento, 
onde constarão instruções, ordens e reclamações, bem como decisões acerca dos casos 
omissos, o que não exime a CONTRATADA, de nenhuma forma, de sua plena, exclusiva e 
total responsabilidade quanto ao fornecimento constante deste instrumento e perante 
quaisquer terceiros e ao município; 
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b) efetuar à CONTRATADA o(s) pagamento(s) na forma e nas disposições deste instrumento, 
Edital e Termo de Referência; 

c) Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto; 
d) Rejeitar no todo ou em parte o objeto que a CONTRATADA prestar fora das especificações do 

Edital; 
e) Atestar nas notas fiscais o descritivo do objeto; 
f) Prestar as informações necessárias à CONTRATADA para a perfeita execução do edital; 
g) facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 

documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções; 
h) notificar à CONTRATADA, por escrito, acerca de quaisquer irregularidades que venham a 

ocorrer, em função objeto ou de quaisquer outras disposições e obrigações relacionadas ao 
presente instrumento; 

i) Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução deste 
instrumento/editais/anexos, o que não exime a CONTRATADA, de nenhuma forma, de sua 
plena, exclusiva e total responsabilidade, inclusive perante quaisquer terceiros; 

j) Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção; 
k) Aplicar as penalidades cabíveis por infrações contratuais verificadas na execução do objeto. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses) meses contados de sua subscrição, podendo 
ser alterado ou prorrogado, no todo ou em parte, através de termo aditivo. 
 
A partir do início deste contrato fica a CONTRATADA totalmente responsável em cumprir o objeto, 
respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, conforme item 6.2.2 do Edital e 3.1.1.21 do Termo 
de Referência.   

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 
Além das demais disposições do Edital, anexos e deste instrumento e ressalvados os motivos de força 
maior (devidamente comprovados) e aqueles que por ventura possam ser apresentados pelo 
MUNICÍPIO, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: 
 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato ou da ordem de 

compra/serviço por dia de atraso na entrega e/ou por dia de atraso na adequação do produto 
fornecido; 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da ordem de compra/serviço, 
devidamente atualizado, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital e seus 
anexos, ou pela desistência imotivada da manutenção de sua proposta; 

d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, observadas as disposições legais; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos da punição. 
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Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, o presente instrumento poderá ser rescindido 
unilateralmente e a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO.   
 
A CONTRATADA será notificada antes da aplicação da penalidade e terá 05 (cinco) dias úteis para 
apresentar sua defesa, a qual, não sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminará na 
cobrança da penalidade, tudo de conformidade com o edital, anexos e deste contrato, 
independentemente das demais medidas editalícias, contratuais e legais cabíveis.  
 
As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Fazenda Pública Municipal, podendo ser retirada 
dos valores devidos à CONTRATADA ou cobrada administrativa ou judicialmente após a notificação, o 
que esta última expressamente autoriza. 
 
O prazo para o pagamento/recolhimento das multas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
da decisão administrativa que as tenham aplicado. 
 
Serão inscritos como dívida ativa da Fazenda Pública os valores correspondentes às importâncias 
decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, após o prazo para pagamento 
estipulado acima, bem como valores de quaisquer natureza devidos pela CONTRATADA em 
decorrência da execução do contrato, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que lhe tenham sido 
acarretados pela inexecução contratual, nos quais incidirão multa, juros e correção monetária na 
forma estabelecida no Código Tributário Municipal e cobrados em processo de execução (Lei Federal 
6.830/80). 
 
A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se sua natureza, a 
gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 

A rescisão contratual poderá ser:  
 

a) Por qualquer falha no fornecimento, prestação dos serviços ou quaisquer condições deste 
instrumento/edital/anexos; 

b) Pela transmissão ou cessão a terceiros, pela CONTRATADA, do objeto deste contrato, sem 
prévia anuência por escrito do MUNICÍPIO;  

c) Pelo ato de autoridade ou lei superveniente, que torne a execução deste contrato formal ou 
materialmente impraticável;  

d) Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados nos incisos I à 
XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93;  

e) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência para Administração.  

 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão unilateral e a qualquer tempo pelo 
MUNICÍPIO, com as consequências previstas na Cláusula Sexta.  
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Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja 
culpa ou dolo da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando 
os houver sofrido. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências 
previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA EVENTUALIDADE E NÃO 
SUBORDINAÇÃO QUANTO AO SERVIÇO PRESTADO 

 
A CONTRATADA não poderá transferir, delegar ou ceder, de qualquer forma a terceiros, as atribuições 
e responsabilidades deste instrumento, sem que haja prévio consentimento por escrito do MUNICÍPIO. 
 
O objeto cumprirá com todas as disposições legais e regulamentares e demais normas, 
regulamentações e legislações aplicáveis a espécie. 
 
Toda e qualquer comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito, somente sendo consideradas 
válidas mediante a comprovação de seu recebimento pelo responsável. 
 
A CONTRATADA prestará, única e exclusivamente as atividades constantes da Cláusula Primeira, não 
havendo qualquer tipo de subordinação ou vínculo empregatício entre a CONTRATADA e o MUNICÍPIO. 
 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Timbó - SC, independentemente de outro por mais privilegiado que 
seja, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Contrato. 
 
E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam presente instrumento em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 
 
Timbó/SC, ___________ 2022. 
 
 
 
MUNICÍPIO                                                      ENGECEL ELETRO COMERCIAL EIRELLI  
BRUNA DE ANDRADE                                     Guilherme Gobetti Cordova  
 
 
 
TESTEMUNHA                   TESTEMUNHA 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 
 
 
 


