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PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001 -16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: planalto@planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1 583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR. 10 de maio de 2021

DE: Gilmar Luiz Scherer - Secretário Municipal de Saúde

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

□ COÍWITE □ pregão HtP
UCITAÇÃO N.": OO^
soLtcrrAÇAo; .
PROCessasi- -^33 /

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando

a contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada no ramo da infraestrutura
de rede de lógica, que satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução da manutenção

do cabeamento estruturado da rede lógica do Centro Municipal de Saúde, situado no

Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de Materiais, conforme projeto técnico

sendo a área total de intervenção de 1.111,50m^.

ITEM OBJETO UN QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

01 Manutenção de Cabeamento
estruturado da rede lógica do Centro
Municipal de Saúde. 1.1 1 l,50m-

UN R$54.646,66 R$54.646.66

TOTAL R$54.646,66

O valor máximo da presente contratação é R$ R$ 54.646,66 (cinqüenta e quatro mil
seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Cordialmente,

Gilmar Luiz Scherer
Secretário Municipal de Saúde
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
ESTADO DO PARANÁ

DOCUMENTO COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO AO DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÃO

OBJETO

Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada em infraestrutura
de rede de lógica, que satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução da
reestruturação do cabeamento estruturado Centro Municipal de Saúde, situada no
Municipio de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto
técnico sendo a área total de intervenção de 1.111,50m^

LOCAL DOS SERVIÇOS

Local do empreendimento está situado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack. n°742.
Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Planalto-PR.

VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO

o valor máximo da presente contratação é R$ 54.646,66 (Cinqüenta e quatro mil,
seíscentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

o presente objeto a ser licitado justifica-se devido a necessidade da melhoria da
infraestrutura da rede de lógica, que se encontra com equipamentos defasados e
instalações em desconformidade com o preconizado em normas técnicas, assim
possibilitando uma melhora na qualidade de troca de dados/voz entre usuários e
sistemas.



PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- O prazo total para a execução dos serviços será de 21 dias úteis a partir da

emissão da ordem de serviço pelo Departamento de Engenharia, e pagamentos
conforme boletim de medição mensal;

- A vencedora do certame deverá iniciar as obras em até 10 dias a contar do

recebimento da Ordem de Serviço.

ADJUDICAÇÃO

Global.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

Prazo de vigência do contrato de 12 meses a partir da assinatura do contrato.

FORMA DE PAGAMENTO

Ate 45 (quarenta e cinco) dias após apresentação da Nota Fiscal acompanhada
com todos os documentos solicitados em edital e/ou contrato, válidos e completos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA AÇÃO Sub Elemento

Secretaria de

Administração

1. ÍNDICE PARA REAJUSTE DE PREÇOS

INGC - índice Nacional de Custo da Construção.



2. SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

Secretaria Municipal de Administração.

3. FISCAL DA OBRA

Eng° Civil Fábio Sabino da Silva

CREA-PR: 144.165/D

CPF; 078.725.609-92

4. SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO

Secretaria Municipal da Saúde

5. GESTOR DO CONTRATO

Gilmar Luiz Scherer

RG: 3.922.624-3

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONDIÇÕES GERAIS DA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

6.1 Não é permitido subempreitar de forma total ou parcial o objeto desta licitação,
porem mediante prévia comunicação e autorização da contratante, a
subempreitada parcial do serviço poderá ser autorizada, devendo a subcontratação
ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular;
6.2 Deverão ser exigidos pela contratada todos os documentos e certidões da
empresa subcontratada, para fins de pagamento;

6.3 Será exigido Certidão de Registro da Pessoa Jurídica (proponente) e do
responsável técnico indicado pela licitante para a execução do serviço, expedida
pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo - CAU" e/ou do Conselho Federal dos Técnicos - CFT, da

região onde se situa a sede da empresa ou sua filial, em nome da proponente.

6.4 A Contratada deverá apresentar comprovação de que possui no mínimo um

(01) profissional registrado em Carteira de Trabalho ou Contrato de trabalho

vigente, treinado em trabalho em altura conforme NR-35 bem como um (01)
profissional registrado em Carteira de Trabalho ou Contrato de trabalho vigente,
treinado em instalações e Serviços em Eletricidade conforme NR-10, podendo
neste caso o mesmo profissional com ambas as certificações;

6.5 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos
trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execução dos serviços;

6.6 Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os materiais e
serviços efetivamente executados e/ou instalados pela Contratada, em
conformidade com os projetos e especificações técnicas;
6.7 Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados
e/ou em desacordo com o projeto deverão ser refeitos pela Contratada sem
quaisquer ônus para a contratante;

6.8 A empresa deverá apresentar, de forma permanente, seus funcionários
devidamente uniformizados, fornecer todos os equipamentos de segurança
individual e zelar pela segurança dos trabalhadores em virtude dos trabalhos em
altura a serem realizados na obra, conforme recomendações e exigências das
normas vigentes.

6.9 Quanto aos procedimentos de segurança, assumir a responsabilidade por
quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda que
resulte de caso fortuito ou força maior, bem como as indenizações que possam vir
a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados;
6.10 Deverá a empresa recompor, nos padrões de qualidade e acabamento
existentes, as áreas adjacentes que, eventualmente, forem afetadas e/ou
danificadas no transcorrer dos trabalhos;

6.11 Caberá a Contratada o descarte de todo o material não aproveitável,
removendo periodicamente todo o material e detritos que venham a se acumular no
decorrer dos serviços, devendo ser executado de acordo com as exigências da
Administração Municipal, não sendo permitido o acúmulo de entulho em qualquer
local do imóvel;
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6.12 Após a conclusão dos serviços, o imóvel deverá apresentar todas as

superfícies limpas e isentas de resíduos e os materiais não utilizados deverão ser

adequadamente removidos da obra.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. Exigir certificado de registro da empresa junto ao CREA/CAU e/ou Conselho
Federai dos Técnicos - CFT ;

7.2. Exigir certificado de registro profissional, responsável técnico pela empresa,
junto ao CREA/CAU, conforme Art. 6° e Art. 8°, inciso li, da resolução n° 336/1989
do CONFEA (Conselho Federai de Engenharia e Agronomia) ou Art. 47 da lei n°
12.378/2010 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ou ainda no
Conselho Federai dos Técnicos - CFT;

7.3. A Empresa interessada deverá apresentar atestado de capacidade técnica
que conste a execução de uma obra no mínimo 20 pontos de rede/lógica.
7.4. Não será solicitada visita técnica, porém a iicitante deverá preencher a
"declaração de recebimento e acesso a documentação", conforme recomendação
do Tribunal de Contas da União (TCU). A(s) empresa(s) que tiver (em) interesse
poderá realizar visita in loco juntamente com o fiscai de execução. A visita deve ser
pré-agendada através do telefone (46) 3555-8129 e deverá ocorrer conforme
disponibilidade do servidor do Departamento de Engenharia.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8.1. Para formalização do contrato, o adjudicatário deverá comprovar no ato da
assinatura do termo contratual que providenciou a prestação de garantia no valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, tendo a validade pelo
período referente ao prazo de vigência do contrato. Caberá ao adjudicatário optar
por uma das modalidades de garantia estabelecidas no artigo 56, parágrafo 1°, da
Lei 8.666/1993;

8.2. A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e
demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto de
contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços;
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8.3. Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as

normas vigentes, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas

pela Contratante:

8.4. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a

fiscalização de obras antes da execução dos serviços correspondentes;

8.5. As inadequações apontadas pela Fiscalização de obras serão corrigidas

pela Contratada sem custo adicional para a Contratante, visto que o não

cumprimento poderá acarretar penas administrativas.

Declaramos que as informações constantes deste documento e da Requisição ao
departamento de licitação são suficientes á emissão do edital de licitações e a
respectiva contratação, e que não os contém nenhuma exigência que possa
comprometer restringir ou frustrar o caráter competitivo da licitação, nos termos do

^  artigo 3° da Lei 8.666/1993.

Gilmar Luiz Scherer

Secretário Municipal da Saúde

C
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

Planalto, 10 de maio de 2021
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município de planalto - PR

Obra: Rede Lógica Posto de Saúde Central

Engo CMI Fablo Sabino da Silva • CREA PR 144.16S/D

ART: 17202U103940

REFERENCIA SINAPI / BANCODEPREÇO

BOI NÃO DESONERADO

Rede Lógica Posto de Saúde Central TOTAL «4.646,66

ITEM CODIQO FONTE DESCRI^ 008 SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR VALOR COM BOI TOTW.

SíflflSèiSí iiiimiwiniii
RS21.6W,81

1.1 CTEM1 BdP

Conector Cabo Par Trançado, Tipo Mactio, Modelo R)45. Quaniidade Vias
6, Categoria 6, Características Adldonais PadrSo TSOO A/B. Apikaçáo
Cabo De Rede. Material Termopiástico Anli-Ctiama (UI94 V-0)

und 95.00 RS 0,34 RS0,41 RS39,11

1.2 ITEM2 BdP

Cabo rede computador, maieria! revestimento pvc- cloreto de pollvinlle antl-
cbama, material condutor cobre eietrolitíco, tipo condutor trançado flexlveí,
tipo cabo patctr conl, cor azul, padráo cabeamento gigaian, caracterlsUcas
adldonsisconectonzado. calegona 6. comprimento 1,5 m, conector i)-45

und 90,00 RS 28.82 RS34,90 RS3.140,e3

1.3 ITEM3

Cabo rede compuledor, material revestimento pvc- cloreto de polh/tnila antl-
chama, material condutor cobre eietrolitíco, tipo condutor trançado nexivel,
tipo cabo patcb conl, cor azul. padrío catieamento gigaian, caracterisllcas
adicionais conedorizado. categoria 6, comprimento 2.S m, conector ij.4S

30.00 R$29.41 RS3S,61

1.4 ITBM Patcli Panei 46 Portas CalS 2U 3,00 RS S72.ee RS893,W RS2.081.39

1.S ITEM5

Swticn Tipo I -GerendAvel Fast Ettwnet de 24 portas POE swilch
gerenciãvel padrSo rack 19 de 24 portas RJ-45 lOBASE-T/lOOBASE-TX e2
portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 lO/IOlVlOOO BASE-T
Gioablt ou lOOriOOO Mbos SFP slol

1.6 iTEMe

Access poinl. networWng porta de interface elbemet. (t) 101100/1000,
certiRcaçSes ce. Icc, Ic, segurança sem fio: wep, wpa-psk, wpa-enlerprisa
(wpa/wpa2, iKip/aes), bssld: 814 quatro por rádio, ailmentaçio de energia:
passive overeltiemei (24v), ̂ res4, S*. 7, s relomo), fonte de
alimentsçSo: 24v, adapisdor O.Sa gigaUt poe, economia de energia
suportado consumo de energia máxima 6.5w, potência máxima bt: 2.4 gte
20 dbtn e S ghz: 20 dbm, duaFband antenas. 3 dbi (cada), wl-fl padrOes:
802.11 a/t/g/ivac. montagem na parede ou teto com kits incluído,
geranciámenio de Iráfego avançado: 200 clientes simunáneos ou mais -
refeiáncia ubiquitl networlis uap-ac-ille

4,00 RS1.1»4.2e RSS.784.S2

1.7 rrEM7

No-BreA Alimenlador Automático De Tensão, Tecnologia On-Una.
Microptocessado, Potência Mínima Suportada De t.5 Kva (ISOO Va),
Rendimento A Plena Carga De 95% (Para Rede) E 85% (Para Bateria),
Tensão De Entrada Da 115/127/220VBivrtt Automellco

1,00 Rsi.oQs.ee RS1.216.96

1.6 ITEUe

Rackfedrado 19'-40u aASuconOguraçOesmifllmes:- rack piso padráo 19;-
lamanlw: de40u a4Su;- profundidade: de tiOOmm até I200mm:-pintura
epoxi lexlurtzada:- cor preta:- estnjtura soldada em aço sse 1020;-
Iratamenlo anticorrosivo;- porta frontal emtxrtkla, armaçáo em aço t.Smm
de espessura, com visor emacrilico ds 2,0mm de espessuta;deve
acompantiar os acessórios:- kit ventilação forçada para teto com 02 ou 04
ventiladores 110r220v;- 03 régua elétrica para rack 19" com no minimo 08
tomadas padrão abmnbr 14138:- Mt rodízios modelo-a: 04 rodas, sendo 02

rodas cem travas e 02 todas semiravas:- guia de cabos verticai para
insiBlaçSo, de acordo com o lamantio do rack: 02unidade (01 de cada iado>-
bandeta de lu 19", do tamantio da profundidade de radc 02 unidades:-
garantia mínima de 12 meses;

RS 3.708,60 RS4.490.74

1.9 rrEM9 BdP

Fornecimento De Organizador De Cabos Horizontal De Rack Padráo 19,
Com Tampas, implantado, incluindo Fornecimento E instalaçSo De
Materiais: Gula. Tampa. Parafusos E Demais Acessórios, MenUflcaçáo E
Documemacáo.

und 8.00 R$40,71 R$49,30 RS205,77

2 Cabos Rt6.6S2,66 ' 1

2.1 ITEM10 BdP Cabo UTP-6 (Z4AWG) 30Sm und 11.00 RS 514.46 RSa22,9e Rse.es2.5e

3.

0

 i1
1j

i

1

3.1 ÍTEMII BdP Tomadas 1 salda,tipo conector keystone fêmea i)45 und 7,00 RS 16.52 RS22.43 RSI 56,98

3.2 ITEM12 BdP Tomadas 2 saldas,tipo conaoor keystone fêmea 1)45 und 41,00 RS 19,28 RS23.3S RS957,19

3.3 ITEM13 BdP Eletrocalha furada tipo C prê-galv. Quen lOOxSOmm H>3000mfn und 40,00 RS139,08 RS168.41 R$8.736,48

3.4 ITEM14 BdP Curva horizontal eietrocaltia 45' 100x50 Chapa 18 und 2.00 RS 17.94 RS21.72 RS43,4S

3.5 ITEMIS BdP Curva horizontal eletrocalha 90' 100x50 Chapa 18 und 5.00 RS 14,45 RS17.50 RSa7,49

3.6 nEM16 BdP

Eletrocalha. Material Metálica. Tratamento Supeificial Piê Zincads A Fogo.
Características Adicionais Perfurada Em Chapa (18, Nonnas Técnicas
Abnt Nbriec 81537, Oimensáes 100X50x3000 Mm. Fonnatoir

und 42,00 RS 139,06 RS168,41 RS7.073,30

3.7 ITEM17 BdP

upone Eletrocalha. Tipo Vertical, l-argura 100 Mm. Ailure 50 Mm. Malerial
Aço. Tratamento Superficial Prê-Zlncado A Fogo, Nonnas Técnicas Ntirlec
A1537 F.vxMsuni Nominal (Chaoa 1811 25 Mm

und 86,00 RS 5,29 RS8,41 RS422.77

3.8 ITEMIS BdP Te Horizontal 90* 100x50mm Chapa 18 und 2,00 RS 16.56 RS20.0S RS40.11
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município de planalto - PR

Obra: Rede Lógica Posto de Saúde Central

Eng® Civil: Fábio Sabino da Silva - CREA PR 144.165/D
ART: 1720212103940 30/04/2021

CRONOGRAMA F I S 1 C O • F 1 N A N C E I R O

item DescriminaçSo RS

Total

Percentual

%

1° Semana 2° Semana 3® Semana Total

0,00% 50,00®^ 50.00% ÕO.OO^A

1 EquipanwntM RS 21.699,81 39,71% R$ RS 10.849,91 RS 10.849,91 RS 21.699,81

0,00®^ 80,00% 20.00®^ 10D,00®^|

2 Cabos RS 6.852,56 12,54% R$ 1  RS 5.482,04 1 RS 1.370,51 RS 6.852,56

1  20,00% 11  80,00®^|1  0,00%!1  100.00®^|

3 Dispositivo d« Cabeamento • Sobrepor RS 15.517,77 28,40% R$ 3.103,55 1  RS 12.414,21 11  RS 1  RS 15.517,77

1  100,00%!1  0,00%!i  0.00®^|1  100,00®^|

4 Eistroduto PVC rosca RS 1.433,91 2,62% RS 1.433,91 ! RS - RS - RS 1.433,91

1  40.oo®^:1  30,00®^r  30,oo®^!1  100,00®^|

5 Acessórios uso gerai RS 958,86 1,75% RS 383,55 RS 287,66 RS 287,66 RS 958,86

1  33,00®^ 1̂  33.00®^r  34.00% 1  100,00%!

6 MSo de Obra rS 8.183.75 14.98% RS 2.700,64 1  RS 2.700,64 11  RS 2.782,47 RS 8.183,75 1

TOTAL R$ 64.646,66 100,00% R$ 7.621,65 RS 31.734,46 RS 15.290,55 RS 54.646,66

O
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Tomador: Município do Planaito

Identifique o tipo de obra: 1

Construção de edifícios: 1 Informe a base de cálculo do ISSQN.

Sobre os serviços.

(X) Sobre a mão-de-obra.

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da

folha de pagamento. Lei 13161/2015.

(X) SEM Desoneração.

COM Desoneração.

Intervalo de admissibilidade

Item Componente do
BDI

1° Quartil Médio 3° Quartil
Valores

Propostos

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,19%

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,90%

Risco 0.97% 1,27% 1,27% 1,00%

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,71%

Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,80%

11: PISeCOFINS 3,65%

12: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

rOUARTIL MÉDIO 3®QUARTIL
20.34% 22,12% 25,00%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento 21,09%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do
percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada
pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Declaro que a alternativa adotada é

e que esta é a mais adequada

SEM Desoneração

ração Pública.

Responsável Téénl
Ca

<:

-

de Planalto

PrefelfeHílunidpal (ou Tomador)

Carimbo e Assinatura

Jo



■ 4 Bstroduto PVC rosca R$1.433,91

4.1 1TEM19 BdP AbracsdeliB Tipo D Com Cunha 1' und 257,00 RS1.09 RS1,32 RS339,21

42 ITEM20 BdP Eletroduto Rígido De 1* roscdvel. Cor Prau, Induslve conax6es m 100,00 RS 5,45 RSe,60 RS65e,e4

4.3 ITEM21 BdP Condulete Sobrepor Pvc 4x2" und 46.00 R$ 7,48 RS6,06 R$434,76

5 Acessórios uso geral R$BSS,B6

5.1 ITEM22 BdP Anveia ÜH 1/4 und 583,00 R$0,07 RS0,08 RS4e.42

5.2 ITEM23 BdP Amiela Um 3/8 und 66.00 R$ 0,15 R$0,18 R$11,99

5.3 ITEM24 BdP Bucha de nylon s6 und 257,00 RS 0,07 RS0,08 RS21,78

5.4 ITEM25 BdP Parafuso galvanizado 4,2x32mm und 257,00 RS 0,24 RS0,29 R$74,69

5.5 l'TEM26 BdP Parafuso galvanizado 3/8"x2.1'2* und 66,00 RS1.10 R$1.44 RS9$.10

5.6 ITEM27 BdP Parafuso galvanizado cabeça lentilha 1/4*xS/6* und 320,00 RS 0,26 R$0.31 R$100.75

5.7 ITElUa BdP Porca sextavada galvan. 1/4' und 471,00 RS 0.60 R$0,73 RS342,20

5.8 ITBM29 BdP Porca saxtavada galvan. 3/8' und 66,00 RS 0.33 R$0,40 R$26,37

5.9 ITEM30 BdP Vergaihfto galvan. rosca loial 1/4* m 66,00 RS2.ee R$3,58 R$236,56

6

6.1 86255 SINAPI Auniiar técnico de engenharia com encargos compleinentares h 120,00 32,98 R$39.»4 RS4.792.26

^ 6.2 88243 SINAPl Ajudante aspectailzado com encargos complementares h 120,00 23,34 R$28,26 R$3.391,49

Ái



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n<> 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720212103940

— 1. Responsável Técnico

FÁBIO SABINO DA SILVA

Titulo profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP; 1714031527

Carteira; PR-144165/D

CNPJ: 76.460.526/0001-16

V\,

Coordenadas Geográficas: -25,714962 x-53,765658

•  2. Dados do Contrato — -

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583

CENTRO - PLANALTO/PR 85750-000

Contrato; (Senrinúmero) Celebrado em; 05/04/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK,. 742

NOSSA SENHORA DE LOURDES - PLANALTO/PR 85750-000

Data de Início: 05/04/2021 Previsão de término: 31/12/2Q2V ?

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário; PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

4. Atividade Técnica

Elaboração

[Projeto de instalações] de sistemas de redes

[Elaboração de orçamento] de sistemas de redes

Fiscalização

[Fiscalização de obra] de sistemas de redes

CNPJ; 76.460.526/0001-16

Quantidade

1111.5C

1111,5C

Quantidade

1111.5C

Unidade

M2

M2

Unidade

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
REFERENTE AO CABEAMENTO DA REDE DE LÓGICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO PR

Declaro serem verdadeiras as informações acima

^609-92FAB O SAB

O- CNPJ: 76.4e0.526/0001-16PREFEITURA MUNICIPALVE PU

aiordaART: R$88,78

-8. Informações

• A ART é válida somente quando quitada, conforme Informações no

rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

• A autentiddade deste documento pode ser verificada no she

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

-Aguarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissionai
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Centrai de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR

Nosso número: 2410101720212103940

V

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servlcos.crea-pr.org.br/pubiico/ar
Impresso em: 30/04/2021 04:04:31

www.crea-pr.org.br I CREA-PR
35.
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MEMORIAL DESCRITIVO PARA INSTALAÇÕES DE
REDE LÓGICA

Obra: Posto de Saúde Central

Local: Rua Vereador Júlio Skrzypczack, n° 742 - Nossa Senhora de Lourdes - Planalto - PR
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Escopo do Documento

Este documento apresenta o memorial descritivo relativo ao projeto de Implantação de Rede

Lógica no Posto Central de Saúde, localizado na cidade de Planalto/Paraná.

O memorial apresenta uma descrição das obras e instalações a serem realizadas no prédios e

deve ser analisado em conjunto com as plantas de desenho.

O projeto foi elaborado de acordo com as recomendações das normas aplicáveis, em particular

as normas ANSI/TIA/EIA-568-A/B, ANSI/TIA/EIA-569-A, ANSI/EIA/TIA-570- A,

ANSI/TIA/EIA-606 e ANSI/TIA/EIA-607. Os detalhes de instalação não descritos neste

documento devem ser implementados de acordo com estas normas.

jf
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GENERALIDADES

A padronização foi à forma de atender aos diversos padrões de redes locais, telefonia e

outras aplicações (independente do fabricante ou do tipo de equipamento), o conceito de

Sistema de Cabeamento Estruturado agrega outros benefícios importantes:

^ Solucionam problemas tais como crescimento populacional (o dimensionamento dos

pontos de um Sistema de Cabeamento Estruturado é baseado na área em m2 do local

a ser cabeado ao invés do número de usuários).

^ Evolução de tecnologias emergentes rumo a aplicações com taxas de transmissão

maiores.

^ Minimização de falhas nos cabos ou nas conexões, entre outros.

Reconhecendo a necessidade de padronizar o Sistema de Cabeamento Estruturado

diversos profissionais, fabricantes, consultores e usuários reuniram-se sob a orientação de

organizações como ISO/IEC, TIA/EIA, CSA, ANSI, BICSI e outras para desenvolver normas

que garantissem a implementação do conceito do mesmo.

As normas mais comuns são:

ANSI/TIA/EIA-568-A/B (Sistema de Cabeamento) prevê todos os conceitos citados

anteriormente e é complementada por outras normas.

ANSI/TIA/EIA-569-A (Infra-estrutura utilizada principalmente por engenheiros civis

e arquitetos).

ANSI/EIA/TIA-570-A (Cabeamento pequenos Escritórios e Residência SOHO).

ANSI/TIA/EIA-606 (Administração e Identificação).

ANSI/TIA/EIA-607 (Aterramento em Telecomunicações).

Além de alguns TSBs (Telecommunications Systems Bulletin):

TSB67 (Testes realizados em campo no cabeamento UTP).

^ TSB72 (Cabeamento óptico centralizado).

TSB75 (Práticas do cabeamento por zonas - Zone Wiring).

TSB95 (Diretrizes adicionais da performance de transmissão do cabeamento UTP 4P

Cat. 5).

No Brasil a norma oficial é a NBR 14565 da ABNT baseada na EIA/TIA 568-A,

recentemente alterada (novembro/ dezembro de 2002) passando ser baseada na EIA/TIA 568B.
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O conceito de Rede Estruturada se baseia na disposição de uma rede de cabos,

integrando os serviços de voz e dados, imagem e sinais de controle, que facilmente podem ser

redirecionadas no sentido de prover um caminho de transmissão entre quaisquer pontos desta

rede. Numa rede projetada seguindo este conceito as necessidades de todos os usuários podem

ser obtidas com facilidade e flexibilidade.

Com o intuito de melhorar o entendimento do conceito, as normas ANSI/TIA/EIA- 568-

A/B dividiu a estrutura do Sistema de Cabeamento Estruturado em elementos principais, que

em conjunto com a questão da administração e infra-estrutura abordada nas normas

ANSI/TIA/EIA-606 e ANSI/TIA/EIA-569 orientam o projeto a seguir.

niRFTRIZFS GKRAIS DF PRO.IF.TO

O projeto estabelece e define todos os serviços a serem executados, bem como

equipamentos e materiais a serem fornecidos. Todavia, considerando a dinâmica deste tipo de

Empreendimento e as reais necessidades de adaptação e alterações em função das mudanças de

lay-out, os projetos deverão ser sempre atualizados de acordo com as informações mais recentes

durante a fase de execução.

O sistema de distribuição secundário precisa satisfazer aos requerimentos e facilitar a

manutenção e recolocação. Também devem considerar instalações futuras de equipamentos e

modificação de serviços.

Após a instalação, o cabeamento secundário normalmente é menos acessível que outros

tipos de cabeamento.

Topologia em estrela.

Evitar instalações em áreas onde existam interferências eletromagnéticas e rádio

freqüência.

As instalações devem ser aterradas seguindo a norma EIA/TIA 607.

Considerar a diversidade de possíveis serviços e aplicações a serem usadas.
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Distribuição do sistema de rede estruturada

Será implantado um sistema de cabeamento estruturado utilizando cabos UTP categoria 6 de 4

pares (cabeamento horizontal e área de trabalho). Distribuídos através de eletrocalhas

lOOxSOmm em alumínio que serão instaladas conforme layout apresentado em projeto. Para os

ramis finais dos pontos serão utilizados conduletes em pvc de 1".

Cabeamento Secundário (Horizontal)

O cabeamento secundário é composto pelo cabo ("basic link fêmea" / femea) ou seguimento de

cabos ("chanel" macho / macho) que liga a Área de Serviço (Work Área) através do Armário
de Telecomunicação (Telecommunications Closets). É usado o cabo metálico UTP (Unshielded
Tvvisted Pair) também conhecido por par trançado, constituído por fios metálicos trançado aos

pares com 4 pares de fios bitola 24 AWG e impedância característica de 100 ohms, em

conformidade com o padrão ANSI/TIA/EIA-568-A/B categoria 6e ou superior.

Aplicação

Tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA- 568B.2,

Categoria 6e e superior, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de

distribuição (Patch Paneis) e os conectores nas áreas de trabalho.

Descrição

Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG,

isolados em composto especial.

Capa externa em PVC não propagante à chama, na cor azul, nas opções CM e CMR.
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Características Elétricas Básicas

CARACTERÍSTICAS UNIDADE VALOR 1
Resistência elétrica máxima do condutor em C.C. a 20^C U'km 93,8

Capacitância mútua maxima a 20'C pF'm 56

Impedáncia característica nominal de 1 a 350/.'iHz 100 i 15'»^

Tensão aplicada entre condutores /35 1500

Atraso de propagação máximo a 10 /.'iHz nS'' 100 m 545

Variação do atraso de propagação - "ator típico ns'100 m 15

\felocidade de propagação nominal v. 68

Principais Características Elétricas em Transmissões de Alta Velocidade
ATCNUAÇAO NEXT PS NEXT ACR PS ACR ELTEXT PS ELTEXT RL

FRCQUENCIA (dB/lOOm) PIOR CASO (A) (<S) (<fi) (cfi) PIOR CASO (cfi) (cfi) (dB)

TÍPICO mínimo TÍPICO MMMO TÍPICO
• ••

TÍPICO MlIRMO TÍPICO mínimo TÍPICO MÍNIMO

1 1.8 ;  65.3 79.0 :  62.3 75,0 ;  63.3 77.0 60.3 73.0 63.8 !  74.0 60.8 71,0 20.0

4 3,6 56,3 70.0 53.3 66.0 52.2 66.0 49,2 62.0 51.7 62,0 48,7 60.0 23.1

8 5.1 51,8 62.0 48,8 58.0 46,0 57,0 43.0 53,0 45.7 55.0 42.7 54.0 24,5

10 5.7 50,3 61,0 47.3 57,0 43,8 54.0 40.8 51,0 43.8 49,0 41'),8 48,0 25.0

16 7.3 47.3 59.0 44.3 55,0 39.0 52.0 36.0 48.0 39.7 47,0 36.7 46,0 25,0

20 8.2 45,8 57.0 42.8 53,0 36.5 49.0 33.5 45.0 37.7 45,0 34.7 44,0 25,0

25 9.3 44,3 55,0 41,3 51.0 33.9 46.0 30.9 42.0 35.8 43,0 32.8 41,0 24.3

31,25 10,4 42,9 54,0 39,9 50.0 31,2 43.0 28,2 40,0 33,9 41.0 30.9 40.0 23.6

62.5 15.0 38,4 52,0 35,4 48,0 21,4 37.0 18,4 33,0 27.8 39.0 24.8 36.0 21.5

100 19.2 35.3 48.0 32.3 44,0 13.3 29,0 10.3 25.0 23.8 36.0 20.8 31,0 20,1

155 23,7 32.5 46,0 29.5 42.0 4,4 22,0 1 ,4 ' 18.0 19,9 33,0 16.9 27.0 18.8

200 27.5 30,8 43.0 27.8 39,0 15.0 12,0 17,7 30,0 14.7 25.0 18.0

250 31.1 29.3 40,0 26,3 36.0 9.0 5,0 15,8 28.0 12.8 23.0 17.3

W

O

37,4 27.2 37,0 24,2 33.0 i
12.9 24.0 9.9 20.0 16.3

Valores não especificados naNormaANSl/TIA/EIA-568A:

* ACR (dB) ̂ NEXT Min - Atenuação Máxima em lOOm.

** PS ACR (dB) = PS NE^ Min - Atenuação Máxima em 100 m.

Multi-Lan ® Categoria 6e

Performance elétrica estável até 500 MHz
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Cordão Adapíador usado no Rack e nas Estações (Patch Cord ou Line Cord)

Consiste de um cordão de cabo UTP, de categoria 6e (enhanced) ou superior, composto de fios

ultraflexíveis (fios retorcidos) com conectores RJ45 macho nas extremidades. Sua função é

interligar, no rack, dois painéis de conexão ou um painel e um equipamento ativo, facilitando

as manobras de manutenção ou de alterações de configuração. Nos Desktops, tem a função
projetada para interligar a estação até a tomada na Área de Trabalho. A montagem dos pinos
deve obedecer à codificação de pinagem T568-A/B. Os componentes (cabos e conectores)
devem atender à especificação da TIA/EIA 568-B. A distância máxima prevista para um cabo

adaptador é de 5 metros.

Cordões Adaptadores (Pach Cords ou Line Cords)

Painel de Distribuição Principal e Secundário

Front view

ÜÉÜÉÜ
flear view

JPM612A-R2

Vista frontal e traseira de um Painel de Conexão (Pach Panei)

O patch panei, poderá ser composto pelo agrupamento de 24 conectores RJ45 fêmea na
dimensão de 1 UA (unidade de altura) e instalação em gabinetes (racks) de 19 polegadas; a
montagem dos pinos deverá obedecer à codificação de pinagem T568-A/B. As tomadas
instaladas no painel deverão atender à especificação da TIA/EIA 568-B. O sistema de
terminação do cabo UTP normalmente é do tipo IDC (Insulation Displacement Contact).
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Cabo UTP ou Cabo de Par Trançado

Cabo de par trançado UTP

Cabo de par-trançado com 4 pares, constituídos por fios sólidos bitola de 22 ou 24 AWG e
impedância característica de 100 ohms. A especificação mínima de desempenho para esse cabo
deverá ser compatível com a TIA/ELA 568-B Categoria 6e ou superior. Adota-se normalmente
como padrão a capa externa do cabo na cor azul.

Ponto de Telecomunicação ou Conector RJ4S Fêmea (Outlet)

Também conhecido por tomada de estação, trata-se de um sub-sistema composto por um
espelho com previsão para instalação de uma ou mais tomadas RJ45/8 vias femea, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components),
para cabeamento horizontal ou seeundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho
para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado. A tomada será composta por
um cabo UTP 4 pares 1000, categoria 6e (enhanced) ou superior, corpo em termoplástico de
alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0), vias de contato, produzidas em níquel de
2,54 pm, com camada de l,27pm de ouro, montado em placa de circuito impresso dupla face,
terminais de conexão em bronze, fosforoso e estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de
22 a 26 AWG, fornecido com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada, compatível
com todos os patch paneis descarregados, espelhos e tomadas da solução 6e ou Superior.
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A conectorização deverá obedecer à codificação de pinagem T568-A/B. A montagem do

espelho e demais componentes deverá ser acessível pela Área de Trabalho. O espelho deverá
possuir previsão para instalação de etiqueta de identificação.

Recomenda-se que seja integrada a esse sub-sistema, uma caixa de superfície 5x3 polegadas,

pois ela foi desenvolvida para atender aos requisitos técnicos de manter os cabos dentro dos

parâmetros de curvatura mínima e de espaço para sobras.
Esquema de Conexão

Código de Cores

T56SA T568B

MR 1 AZUL/AZUL CLARO

MR 2 LARANJA/BRANCO

MR 3 VERDE/VERDE CLARO

PARA MARROM/MARROM CLARO

Dimensões (mm)

VISTA FRONTAL

in

16.1

VISTA PÔSTER GR

18.3

VISTA LATERAL

i  UÍT-r^

30.6

Conector Fêmea RJ45 Categoria 6e com

tampa de proteção frontal articulada

Distâncias

O comprimento máximo de um segmento secundário, isto é, à distância entre o equipamento

ativo instalado no Armário de Telecomunicações e a estação de trabalho ("chanel") é de 100
metros. A norma TIA/EIA 568-B define as distâncias máximas do cabeamento horizontal

independente do meio físico considerando duas parcelas desse subsistema:

Si
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O comprimento máximo de um cabo secundário será de 90 metros. Essa distância deve ser

medida do ponto de conexão mecânica no Armário de Telecomunicações, centro de distribuição

dos cabos, até o ponto de telecomunicações na Área de Trabalho ("basic link");

Os 10 metros de comprimento restantes são permitidos para os cordões adaptadores para estação

e rack, que é de 5 metros cada.

Certificação da Rede

As perdas de pacotes nas redes podem ter várias causas, tais como hardware defeituoso ou

software com problemas. Porém 60% das paradas das redes têm como origem o mau

funcionamento do sistema de cabeamento tais como cabos com problemas de instalação,

tomadas lógicas não conectorizadas corretamente ou cordão adaptador (patch cords)

defeituosos, sem contar o fato de que um cabeamento instalado de maneira inadequada poderá

não permitir a utilização de tecnologias com maior velocidade.

Para prevenir estes problemas deverá ser certificada a rede, isto é usar equipamentos, que

avaliam o desempenho do cabeamento após a sua instalação, assegurando assim o seu pleno

funcionamento e conseqüentemente a performance da rede. Tal procedimento é previsto através

da norma EIA/TIA 568 B, inclusive com o fornecimento de relatórios escritos do desempenho

de cada ponto lógico instalado, conforme descrição abaixo:

Para Cat. 5 são feitas 4 medidas:

^ Wire map - mapa dos fios T568 - A/B;

Lenght - comprimento;

Attenuation - atenuação;

^ Next - quanto maior melhor, é a interferência no outro fio medido na mesma ponta.

Para Cat. 6e são feitas as medições acima mais as:

^ Retum Loss - casamento de impedância;

^ Elfext - é a interferência medida na outra ponta do fio;

^ Delay - retoma um valor médio de retardo entre os pares;

^ Delay skew - retoma o valor de retardo de cada par.

Para Cat. 6 são feitas todas as medidas a cima mais a:

^ Alien crosstalk - é a interferência entre os cabos.
10
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INFRA-FSTRIITIJRA

A infra-estrutura representa o conjunto de componentes necessários ao encaminhamento e

passagem dos cabos, para aplicações multimídia, em todos os pontos da edificação, assim como

os produtos necessários à instalação dos componentes ativos do sistema que compõem uma rede

local. Fazem parte dessa classificação os seguintes materiais: eletrocalhas, eletrodutos, caixas

de passagem, gabinetes, suportes de fixação, buchas, parafusos, etc.

As edificações são dinâmicas, e durante a vida de um prédio são executadas diversas reformas,

assim devemos almejar que um projeto de infra-estrutura seja suficientemente capaz de

preservar o investimento e garantir condições técnicas de alterações ou expansões durante cerca

de 10 anos.

O modelo básico de infra-estrutura, normalmente é o sistema composto por eletrocalhas e

eletrodutos. Esse sistema de encaminhamento de cabos permite uma excelente flexibilidade e

capacidade de expansão com custo reduzido, outros sistemas como o de dutos de piso ou rodapé

falso, ainda que atendam as normas TIA/EIA 569-A, devem ser criteriosamente analisados,

antes da execução do projeto, pois apresentam sérias desvantagens de expansão e podem, ainda,

resultar em interferências e redução no desempenho nas redes locais instaladas.

Todo o conjunto (eletrocalhas, eletrodutos e acessórios) deverá ser aterrado em um único ponto,

ou seja, no(s) Armário(s) de Telecomunicações ou Sala de Equipamentos. O aterramento deverá

atender aos requisitos da norma TIA/EIA 607 (Commercial Building Grounding and Bonding

Requirements for Telecommunications).

Racks

Racks são gabinetes com largura padrão de 19" que poderão ser abertos ou fechados onde serão

fixados os equipamentos ativos de rede, patch paneis e demais acessórios.

Eletrodutos

Para os eletrodutos recomenda-se o metálico rígido do tipo "pesado". Não devem ser aceitos

tubos flexíveis.

II
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Devem ser utilizadas apenas curvas de 90 graus do tipo suave. Não são permitidas curvas

fechadas de 90 graus.

Na tabela abaixo teremos a quantidade máxima de cabos UTP que podem ser instalados em

eletrodutos. A menor bitola a ser utilizada deverá ser de 3/4" ou 2,10 cm. Estas quantidades são

válidas para trajetórias onde existam no máximo duas curvas de 90 graus.

Capacidade de Eletrodutos

Diâmetro do eletroduto em Quantidade de cabos UTP

polegadas (mm)

^4" (21) 3

1"(27) 6

1 '/V (35) 10

1 '/2"(41) 15

2" (53) I 20

2 '/a" (63) 30

3" (78) 40

Cálculo baseado no diâmetro externo máximo de 6,3 mm para um cabo UTP e capacidade

máxima permitida da Tabela 4.4-1 da TIA/EIA 569-A. Nessa tabela, o segmento de eletroduto
tem comprimento máximo de 30 metros, duas curvas de 90 graus e taxa de ocupação de 40 %.

Para a instalação de um sistema de eletrodutos deve-se, obrigatoriamente, utilizar as derivações

e seus acessórios tais como curvas, buchas, amielas, etc. Para a fixação dos eletrodutos

junto às paredes deve-se utilizar braçadeiras, sendo recomendável as do tipo "D" e manter

afastamento máximo de 1 metro entre as mesmas.

Eletrocalhas

Para as eletrocalhas recomendam-se preferencialmente as do tipo lisa com tampa que evite o

acúmulo de sujeira. Não se deve instalar eletrocalhas acima de aquecedores, linhas de vapor ou

incineradores.
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Capacidade de eletrocalhas

rs

Dimensão da eletrocalha

(largura x altura em mm )

50x25

50x50

75x50

100x50

Qtde de cabos UTP

25

40

60

80

Cálculo baseado no diâmetro externo máximo de 6,3 mm para um cabo UTP e capacidade
máxima permitida por ensaio com taxa de ocupação de 50%.

Para a instalação de um sistema de eletrocalhas, deve-se, obrigatoriamente, utilizar as

derivações (curvas, flanges, "Ts", desvios, cruzetas, reduções etc...) nas medidas e funções

compatíveis. Obrigatoriamente essas derivações devem ser do tipo suave, não contendo ângulos
agudos que superem o mínimo raio de curvatura dos cabos, prejudicando o desempenho do
sistema. A figura abaixo, ilustra alguns dos diversos tipos de derivações existentes.

Curva Horizontal Cruzeta Horizontal Te Horizontal Te Vertical Descida

13
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Para a fixação das eletrocalhas existem várias dispositivos, destacando-se os ganchos suspensos

e a mão francesa. À distância entre os suportes não deve ser superior a 2 metros.

Se as estações de trabalho se encontram em área onde existe circulação ao redor do

equipamento, recomenda-se a utilização de poste ou coluna de tomadas. O ponto de alimentação

é obtido das eletrocalhas instaladas no teto. O travamento mecânico da coluna deve ser

executado no piso e no teto. Essa coluna deve ser construída em material metálico e deve possuir

canaleta própria para elétrica e telecomunicações.

Encaminhamento dos cabos e montagem (Conectorizaçao)

Práticas para o encaminhamento dos cabos

Deverá ser inspecionado as tubulações antes da passagem dos cabos para encontrar pontos de

abrasão. Instalar previamente um guia para o encaminhamento dos cabos. Se necessário, usar

lubrificante de cabos ou sabão neutro para auxiliar no deslizamento.

Procurar instalar múltiplos cabos pela tubulação. Para isso, alinhar os cabos a serem puxados e,

com uma fita isolante, travar o guia e os cabos por um comprimento de 20 a 25 cm. Após a

passagem pelos tubos, despreze (corte) cerca de 50 cm da ponta desses cabos.

Preliminarmente à passagem dos cabos, deve ser feita uma numeração provisória com fita

adesiva nas duas extremidades para identificação durante a montagem.

Na instalação dos cabos deve-se evitar o tracionamento de comprimentos maiores que 30

metros. Em grandes lançamentos (maiores que 50 metros) recomenda-se iniciar a passagem dos

cabos no meio do trajeto em duas etapas. As caixas ou bobinas com os cabo devem ser

posicionadas no ponto médio e dirigidas no sentido dos Armários de Telecomunicação e em

seguida as Área de Trabalho.

Durante o lançamento do cabo não deverá ser aplicada força de tração excessiva. Para um cabo

UTP categoria 6e ou superior, o máximo esforço admissível deverá ser de 110 N, o que

eqüivale, aproximadamente, ao peso de uma massa de 10 Kg. Um esforço excessivo poderá

prejudicar o desempenho do cabo conforme figura a seguir.
14
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Capa externa rompida (incorreto)

O raio de curvatura admissível de um cabo UTP categoria 6e ou superior deverá ser de, no

mínimo, quatro vezes o seu diâmetro externo ou 30 mm. Nesses casos o manual do fabricante

deverá ser consultado pois existem variações significativas. As figuras abaixo ilustram os

procedimentos incorretos e posteriormente corretos da instalação.

Incorreto Incorreto Correto

Devem ser deixadas sobras de cabos após a montagem das tomadas, para futuras intervenções

de manutenção ou reposicionamento. Essas sobras devem estar dentro do cálculo de distância

máxima do meio físico instalado:

- nos pontos de telecomunicações 30 cm para cabos UTP.

- nos armários de telecomunicações: 3 metros para UTP.

Os cabos não devem ser apertados. No caso de utilização de cintas plásticas ou barbantes

parafinados para o enfaixamento dos cabos, não deve haver compressão excessiva que deforme

a capa externa ou tranças internas. Pregos ou grampos não devem ser utilizados para fixação. A

melhor alternativa para a montagem e acabamento do conjunto é a utilização de faixas ou fitas

com velcro.
15
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rs Cabo estrangulado (incorreto) Cabo amassado (incorreto)

Cabos unidos com velcro (correto ) Tipo de velcro

Práticas para a crimpagem

Para crimpagem correta dos cabos primeiro retire parte do revestimento (em cerca de 1,5 a 2

cm) das extremidades do cabo com a lâmina especifica, deixando expostos os fios.

1): Lâmina para corte do (lO
2); Lâmiru para desencapar o fio
3): Fenda para crímpar o conector

Após a realização desse passo, é necessário encaixar o conector RJ-45, fazer com que cada fio

entre no orifício correspondente.
16
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Insira os fios vagarosamente, certificando-se de que nenhum ficou pelo caminho. Se ao atingir

o final do conector, notar que algum fio tem alguma diferença de tamanho ou está mais atrás

em relação aos outros, refaça o procedimento. Os fios devem ter o mesmo tamanho e todos

devem chegar ao final dos orifícios do conector. E necessário que o revestimento do cabo

também entre no conector. Do contrário, será mais fácil ocorrer o rompimento dos fios.

Incorreto!

As características de uma crimpagem perfeita é quando além do cabo funcionar perfeitamente,

a capa plástica foi pressionada corretamente no lugar e está encaixada até o limite e todos os

fios sem exceção estão na ponta do conector e nenhum fio que está dentro do conector se

apresenta sobrepondo qualquer outro fio.

Distância Rede Lógica x Rede Elétrica

Outro cuidado que deverá ser tomado quando da instalação do cabeamento lógico é a sua

proteção contra ruídos, notadamente originária de fontes de energia elétrica, tais como:

Luminárias, reatores e cabeamento e equipamentos elétricos.

17
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Novamente a norma EIA/TIA 569 nos traz orientação de como proceder na instalação do

cabeamento.

Com o lançamento da Norma EIA/TIA 569 A, houve uma mudança substancial no que tange

as distâncias entre as redes lógicas e elétricas, passando a ser aceito a seguinte situação:

É permitido o compartilhamento entre rede elétrica e rede lógica em uma mesma canaleta, desde
que:

a) Exista uma separação física entre as duas redes dentro da canaleta;

b) Na rede elétrica a corrente total não poderá ser superior a 20 A.

Tubulações de telecomunicações

Para evitar interferências eletromagnéticas, as tubulações de telecomumcações deverão cruzar
perpendicularmente as lâmpadas e cabos elétricos e devem prever afastamento mínimo de:

- 1,20 metros de grandes motores elétricos ou transformadores;

- 30 cm de condutores e cabos utilizados em distribuição elétrica;

- 12 cm de lâmpadas fluorescentes.

Os valores acima referem-se a circuitos elétricos de potência inferior a 5 KVA. Todas as
tubulações citadas devem ser blindadas. Essa blindagem poderá ser obtida através de
eletrocalhas fechadas ou eletrodutos (conduítes) metálicos; na montagem não deve haver
descontinuidade elétrica entre o transmissor e o receptor, ou seja, não deve haver mistura de
tubulações condutoras e isolantes na trajetória até a Área de Trabalho.

Terminação dos painéis e pontos de telecomunicações

Para o cabos de par-trançado, o padrão de codificação de cores dos pares e os pinos dos
conectores RJ-45 8 vias adotado será o T568A/B conforme indica a tabela abaixo.

18
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Codificação de pares conforme T568A/B

Pino do conector

RJ-45
Cor capa do fio Par T568A Par T568 B

Branco/verde 3

Verde 3

Branco/laranja 2

Azul 1

Branco/azul 1

Laranja 2

Branco/marrom 4

Marrom 4

' 1
i

.1

3

4

4

Para o conector RJ-45 fêmea ("tomada ou ponto de rede") a distribuição dos pinos é idêntica
para qualquer fabricante. Já o local da terminação isto é, o ponto onde os fios do cabo UTP são
interligados ao produto, geralmente é implementado através de um conector IDC 110, cuja
disposição é dependente do fabricante. Nesses casos, deve-se observar atentamente o manual
de instalação ou as legendas existentes no produto.
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Identificação dos pares de uma tomada RJ45 e de um conector IDC 110

Nos casos onde essa terminação é provida pelo sistema IDC 110 ou Krone, faz-se necessária à
utilização de uma ferramenta de inserção e corte específica (punch down impact tool). Outros
sistemas existentes podem requerer ferramentas ou dispositivos proprietários.
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Para a retirada da capa externa dos cabos UTP existem ferramentas especiais (stripping tools)

que possuem a abertura específica para o diâmetro dos cabos que mantém a capa dos pares

internos preservados.

Ferramenta de corte/inserção Ferramenta de descascar

Na terminação dos cabos, para assegurar o desempenho de transmissão categoria 6e ou

Superior, deve-se manter o cabo com os pares trançados. Assegure-se de que não mais de 13

mm dos pares sejam destrançados nos pontos de terminação (painel de conexão e tomada de
parede). Deve-se preservar o passo da trança idêntico ao do fabricante para manter as
características originais e, dessa forma, manter sua compatibilidade elétrica que assegure o
desempenho requerido.

Seqüência de instalação de cabos UTP. Observar o comprimento de pares destrançados limitado ao máximo de 13 mm.

Uso da ferramenta de inserção e corte especifica (punch down impact tool)

20
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Identificação dos componentes de uma rede locai

A identificação dos componentes de uma rede local é obrigatória para os componentes passivos

e recomendada para os ativos. A seguir, é descrito o padrão de identificação obrigatório, em

concordância com a norma TIA/EIA 606. Esta identificação é válida para qualquer componente

do sistema, independente do meio físico.

A identificação sempre conterá no máximo nove caracteres alfa-numéricos. Esses nove

caracteres são divididos em sub-grupos que variam de acordo com as funções propostas.

As etiquetas de identificação a serem instaladas junto aos componentes deverão ser legíveis

(executadas em impressora), duradouras (não descolar ou desprender facilmente) e práticas

(facilitar a manutenção).

Documentação da instalação física da rede

- Relatório dos testes de certificação de todos os pontos instalados;

- Mapa de inter-conexão dos componentes ativos e passivos, isto é, lista de todos as tomadas

RJ45 de cada painel de conexão e das portas dos equipamentos;

Equipes de montagem

A equipe responsável pela instalação do projeto, deverá trabalhar uniformizada, com os

respectivos EPEs e crachá de identificação. O fiscal do contrato poderá proibir o ingresso de

pessoal fora dessas condições ou que apresentar comportamento inadequado ao bom andamento

dos trabalhos.
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Termo de Garantia

O termo de garantia emitido ao final da obra, deverá descrever claramente os limites e a duração

da garantia para cada componente do sistema instalado.

Declaração de desempenho assegurado para as aplicações às quais a rede física foi proposta, as

possíveis restrições para outras aplicações ou para as aplicações introduzidas no fiituro pelos

principais organismos internacionais (lEEE, TIA/EIA, ISO/IEC, ATM FÓRUM, etc.).

^da Silva
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22

2H



^cP

y

^cp

36



e
m
 b
r
a
n
c
o

% %
 ̂ %

^
 %

% \
o



EM BRANCO

em branco

EM BRANCO

38



§

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001 -16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@pÍanalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR. 10 de maio de 2021

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a contratação de empresa

legalmente estabelecida e especializada no ramo da infraestrutura de rede de lógica, que

satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução da reestruturação do cabeamento

estruturado do Centro Municipal de Saúde, situado no Município de Planalto/PR, incluindo

o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico sendo a área total de l.lll,50m^,

encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária para
fazer frente à despesa;

Departamento de Materiais e Compras;
à fins de elaboração da minuta do instrumento convocatório da
licitação/contrato;

Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

l C - JjQtJí
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal.

v2â



município oe

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíi: planaito@planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1 583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR. 10 de Junho de 2021

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senlior Prefeito,

Em atenção à solicitação visando a contratação de empresa legalmente
estabelecida e especializada no ramo da infraestrutura de rede de lógica, que satisfaça todos
os padrões de qualidade, para execução da reestruturação do cabeamento estruturado do
Centro Municipal de Saúde, situado no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento
de materiais, conforme projeto técnico sendo a área total de 1.11 l,50m^ expedido por Vossa
Excelência na data de 10 de maio de 2021, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra,
sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações Orçamentárias;

Conta da despesa Funcional programáticá Destinação de recurso
01721 09.126.10.301.1001.2027 4.4.90.51.00.00.494

Cordialmente,

Enson Eleifiar Schabo

Secretário de Finanças

Jones Roberto Kinner

CONTADOR - C.1. RG 3.654.820-7 - PR

Ho
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MINUTA DE TOMADA DE PREÇOS N" /2021

1-PREÂMBULO

1.1 - O município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n° 013/2021. de 05/01/2021. de
conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, LC 123/2006 de 14 de
dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna público a realização de procedimento
de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob n° ...,/2021. do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, na data de às : horas, na Sala de Reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, localizada na Praça São Francisco de Assis. n° 1583, Centro, na
Cidade de Planalto, no Estado do Paraná, tendo como objeto a contratação de empresa
legalmente estabelecida e especializada no ramo da infracstrutura de rede de lógica, que
satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução da manutenção e reestruturação
do cabcamento estruturado do Centro Municipal de Saúde, situado no Município de
Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico sendo a
área total de Llll,50m^, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto
técnico.

1.2-0 recebimento dos Envelopes 1, contendo a documentação de Habilitação, e dos
Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às : horas do
dia / / , na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada à
Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á no
endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das : horas do dia / /
Havendo a concordância formalmente expressa de todos os proponentes em renunciar a
interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, na mesma ocasião, a abertura
dos Envelopes II. contendo a Proposta de Preço dos licitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa legalmente estabelecida e
especializada no ramo da infraestrutura de rede de lógica, que satisfaça todos os padrões de
qualidade, para execução da reestruturação do cabeamento estruturado do Centro Municipal
de Saúde, situado no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais,
confonne projeto técnico sendo a área total de 1.11 l,50m^. Conforme abaixo segue:

ITEM OBJETO UN QUANT
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

TOTAL

01 Manutenção de Cabeamento

estruturado da rede lógica do Centro

Municipal de Saúde. 1.11 l.SOm^

UN RS54.646,66 R$54.646,66

TOTAL R$54.646,66

2.2 - O valor total da obra será de R$ R$54.646,66 (cinqüenta e quatro mil seiscentos e
quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
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3 - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1-0 regime de execução indireta na modalidade empreitada por preço global.

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÃRIA
4.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos
financeiros próprios do Município de Planalto. Proveniente da seguinte DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa

01721

Funcional programática

09.126.10.301.1001.2027

Destinação de recurso

4.4.90.51.00.00.494

5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto, os demais
interessados não cadastrados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
atenderem todas as condições exigidas para cadastramento. apresentando documentos
pertinentes até o terceiro dia (útil) anterior a data do recebimento das propostas, junto ao
Departamento de licitações do Licitador, à Praça São Francisco de Assis, 1583.
5.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as
sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções:

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.

§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderá o contiatado pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
§ 22 As sanções previstas nos incisos 1,111 e IV deste artigo poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso 11, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 32 A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência
exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal,
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

5.3 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a
representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
5.4 - Os licitantes (profissionais técnicos) devem visitar o local, para verificação das
condições e dimensão do local da execução do objeto.
5.5 - As visitas deverão ser agendadas diretamente no Departamento de Engenharia, deste
Município de Planalto, ou pelo telefone Oxx 46 3555-8129 preferencialmente em até 48
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(quarenta e oito) horas antes da apresentação das propostas.
5.6 - As visitas irão ocorrer conforme disponibilidade do servidor do Departamento de
Engenharia.
5.7 - O Departamento de Engenharia emitirá ATESTADO DE VISITA, que deverá ser
anexado ao Envelope "1" do presente Edital, em conjunto com demais documentos de
habilitação.
5.7.1 - A empresa poderá emitir declaração substituindo o atestado de visita do item 5.7,
assinada pelo responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo
total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante.
5.8 — As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração de
enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade,
conforme modelo constante no anexo V, juntamente com Certidão Simplificada de
enquadramento jurídico com emissão não superior a 90 (noventa) dias.

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "1" e "H" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

6.1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e
à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo
deste Edital, devidamente fechados, constando das faces o seguintes dizeres:

a) TOMADA DE PREÇOS N° /2021
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) TOMADA DE PREÇOS N° /2021
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:

6.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou propostas
apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados neste Edital.
6.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento de
licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme modelo constante no
Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação no
momento da abertura dos Envelopes I.
6.3.1 - No credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
6.3.1.1 — Em caso de proprietário:
6.3.1.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
6.3.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de Sociedades Empresariais;
6.3.1.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações;
6.3.1.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de
Empresário Individual;
6.3.1.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE:
6.3.1.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
6.3.1.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante
legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;
6.3.1.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da
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condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;

7-DA HABILITAÇÃO
7.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos originais ou
cópia autenticada em cartório público, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de
validade, os quais serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:
a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federai, mediante apresentação de
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de
lei;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
h) Atestado de visita, emitido pelo Departamento de Engenharia de que o profissional
técnico da empresa realizou visita ao local da execução do objeto ou declaração de dispensa
de vistoria, conforme item 5.7.1 do edital;

i) Prova de Registro da Pessoa Jurídica (proponente) e do responsável técnico indicado
pela licitante para a execução do serviço, expedida pelo "Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU" e/ou do Conselho
Federal dos Técnicos - CFT, da região onde se situa a sede da empresa ou sua filial, em nome
da proponente.;
j) Comprovação de que possui no mínimo um (01) profissional registrado em Carteira de
Trabalho ou Contrato de trabalho vigente, treinado em trabalho em altura conforme NR-35
bem como um (01) profissional registrado em Carteira de Trabalho ou Contrato de trabalho
vigente, treinado em instalações e Serviços em Eletricidade conforme NR-10, podendo neste
caso ser o mesmo profissional com ambas as certificações;
k) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução dos serviços
(anexo VII);
1) Comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou
contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a
proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da
cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social;
m) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital, assinada
pelo representante legal da licitante;
n) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo T da
Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital, assinada pelo
representante legal da licitante;
o) Capacidade técnico-operacional da empresa: Atestado de capacidade técnica em nome
da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no
mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior ao objeto deste Edital.
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p) Capacidade técnico-profissional: Atestado de capacidade técnica em nome do
profissional responsável, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado de
execução de. no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior ao objeto deste Edital.

8-DA PROPOSTA

8.1- A proposta de preços - Envelope II - deverá ser apresentada em envelope fechado,
devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida em português, de
forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores,
quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste
edital, conforme anexo I (modelo de proposta).
a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a execução do objeto da
presente licitação.
b) O prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias, que será contado a
partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

8.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo fixado no item
11 (do preço máximo) deste Edital.
8.3 - O preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em moeda nacional -
Real.

8.4 - Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preço, orçamento quantitativo
e cronograma físico-financeiro.

9 - DO PROCEDIMENTO

9.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum pretexto,
será recebido.

9.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa a habilitação dos
proponentes e procedida a sua apreciação.
9.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos
exigidos no item 07 (da habilitação) deste edital.
9.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos proponentes
inabilitados.

9.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8 (da
proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis.
9.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 10 (do
critério de julgamento) deste edital.
9.7 - Os lícítantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta de preço,
serão classificados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e nesta oportunidade os
EXCITANTES que se apresentarem como beneficiários da LC 123/2006, tem a
oportunidade de cotejar seus preços com os demais licitantes não beneficiários da
mesma lei, para reformularem suas ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser
classificado em primeiro lugar.
9.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo até 10%
(dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006,
podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação
a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

município de planalto
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10- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as
propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o
proponente que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, respeitando o critério de
aceitabilidade dos preços, fixados no item 11 (preço máximo) deste edital.
10.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar o valor máximo estipulado no
item 11 (preço máximo) deste edital.
10.3- Será desclassificada ainda a proponente que deixar de cotar quaisquer dos itens ou
alterar quantidade constante do orçamento quantitativo.
10.4- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou qualquer
oferta sobre propostas de outros concorrentes.
10.5 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sua
situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das demais e por
sorteio, caso forem da mesma categoria Jurídica e fiscal, no mesmo ato público de
abertura das propostas no qual os proponentes devem estar presentes.
10.6 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre na condição
de beneficiário da LC 123/2006.

11 - DO PREÇO MÁXIMO
11.1-0 preço máximo para a licitação importa em RS 54.646,66 (cinqüenta e quatro mil
seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

12 - DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO
12.1 - Ficará a cargo do Departamento de Engenharia do Município de Planalto, o
acompanhamento e fiscalização da obra.
12.2 - A empresa contratada responsabilizar-se-á pela perfeita execução do objeto, bem como
a substituir ou complementar os materiais e serviços em desacordo, devendo obedecer
rigorosamente o projeto, memorial descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-
financeiro.

13 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
13.1-0 prazo total para a execução dos serviços será de 21 (vinte e um) dias úteis, a partir da
emissão da ordem de serviço pelo Departamento de Engenharia, e pagamentos conforme
boletim de medição mensal elaborado pelo mesmo;
13.2- A vencedora do certame deverá iniciar as obras em até 10 dias a contar do recebimento

da Ordem de Serviço.
13.3- O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses a partir da assinatura do Contrato.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1 — Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Planalto
convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n°
8.666/93.

14.2 - O Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e
condições estabelecidas neste Edital, poderá convocar os proponentes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente
da cominação prevista no art. 81, da Lei n° 8.666/93.

1^1
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15 - DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA OBRA
15.1 — São condições que a empresas deverá seguir para a execução da obra:
a) Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos
b) Iniciar os serviços objeto deste Contrato, após o recebimento efetivo, da ordem de
serviço;
c) Solicitar antes do início das obras, toda a documentação necessária para dirimir os
trabalhos visando a correta execução de todas as etapas (MODELO DE PLACA DE OBRA,
PLANILHAS E PROJETOS);
d) Comunicar a contratante, bem como proceder com a devida interdição e sinalização
das vias dos locais de obra, caso necessário;
e) Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo
modificações sem a prévia consulta e concordância do Município de Planalto;
f) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste
contrato;

g) Não é permitido subempreitar de forma total o objeto desta licitação, porém mediante
prévia comunicação e autorização da contratante, a subempreitada parcial do serviço poderá
ser autorizada, devendo a subcontratação ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular;
h) Providenciar, junto ao CREA/CAU regional, a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART e ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativa aos serviços
objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente;
i) Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos. Cronograma Físico-
Financeiro e nos projetos além das orientações do responsável pela fiscalização;
j) Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
realização das obras;
k) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento
do presente edital.
1) Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No
caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como, ainda, transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita
ao Município de Planalto, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar
empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços;
m) Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os materiais e serviços
efetivamente executados e/ou instalados pela Contratada, em conformidade com os projetos e
especificações técnicas;
n) Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados e/ou em
desacordo com o projeto deverão ser refeitos pela Contratada sem quaisquer ônus para a
contratante;

o) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços
(ferramentas, maquinários e aparelhamento), responsabilizando-se pela guarda, segurança e
proteção de todo o material e equipamento utilizado, até a conclusão dos serviços;
p) Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato junto ao INSS;
q) Fornecer guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem serviços
durante o prazo contratual;
r) Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal
utilizado na execução das obras;

7,'O'J
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s) A empresa deverá apresentar, de forma permanente, seus funcionários devidamente
uniformizados, fornecer todos os equipamentos de segurança individual (EPI) e zelar pela
segurança dos trabalhadores em virtude dos trabalhos a serem realizados na obra, conforme
recomendações e exigências da NR-06 e NR-35.
t) Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;
u) A empresa deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
proteção individual - EPI e proteção coletiva - EPC, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos
EPls;

v) Quanto aos procedimentos de segurança, assumir a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda que resulte de caso fortuito
ou força maior, bem como as indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por
fatos oriundos dos serviços contratados;
w) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulameníares sobre a medicina e segurança
do trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de
segurança/prevenção de acidentes de trabalho;
x) A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos
não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos
serviços;
y) Deverá a empresa recompor, nos padrões de qualidade e acabamento existentes, as
áreas adjacentes que, eventualmente, forem afetadas e/ou danificadas no transcorrer dos
trabalhos;

z) Caberá a Contratada a solicitação do descarte de todo o material não aproveitável,
removendo periodicamente todo o material e detritos que venham a se acumular no decorrer
dos serviços, devendo ser executado de acordo com as exigências da Administração
Municipal, não sendo permitido o acúmulo de entulho em qualquer local do imóvel;
aa) A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto de contrato, até o
Recebimento Definitivo dos serviços;
bb) Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas
vigentes, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pela Contratante;
cc) Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a fiscalização de
obras antes da execução dos serviços correspondentes;
dd) As inadequações apontadas pela Fiscalização de obras serão corrigidas pela
Contratada sem custo adicional para a Contratante, visto que o não cumprimento poderá
acarretar em penas administrativas.
ee) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da
ciência pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
ff) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;
gg) Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa pela prestação dos
serviços objeto do presente contrato caberá única e exclusivamente a CONTRATADA,
hh) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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16 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
16.1 - DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL;

16.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela,
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
16.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência
de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens
seguintes;
16.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
16.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
16.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital;

16.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

16.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que
se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito
as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.
16.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a
saber:

a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
16.2.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas cabíveis, a
saber:

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços, injustificado, a Contratada
incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total percebido pela
Contratada, por dia de atraso ou não realização do serviço.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais

9
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17- DOS TERMOS ADITIVOS

17.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação
que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela
contratada, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços
prestados a contratante.

18- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
18.1- O representante do Município de Planalto, especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar a execução do contrato efetuará medições e analisará o avanço físico real dos
serviços executados e o cronograma e verificado o exato cumprimento das obrigações do
contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para
execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada poderá emitir a
correspondente nota fiscal.
18.2- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 30° (trigésimo) dia útil
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e
Certidão Tributo Municipal.
18.3 - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
18.4 - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da
Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos
definidos no item 18.2.

18.5 - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado
no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, TOMADA DE PREÇOS
n°—/2021.

19- DOS ANEXOS DO EDITAL

19.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, constantes do corpo
do instrumento, os seguintes documentos;
a) Anexo I - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal;
e) Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Anexo VII — Modelo de Declaração de responsabilidade;
h) Minuta de Contrato;
i) Projeto, memorial descritivo, orçamento quantitativo, cronograma físico-financeiro.

20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou homologação,
desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se houver prova de qualquer
fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a sua
idoneidade, capacidade técnica, administrativa e financeira, sem que caiba à empresa
vencedora nenhuma indenização ou ressarcimento.
20.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente licitação em



município de planalto
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seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de reembolso desde que haja
razões de conveniência administrativa ou interesse público.
20.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão atendidos pelo
Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr...... de de 2021.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

2)0 11
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.525/0001-16

P^lp Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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RAZAO SOCIAL:

CNPJ N°

TOMADA DE PREÇOS N" ...-/2021

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO: EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a)

,  portador(a) da cédula de identidade sob n°

e CPF sob n° ,

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 00-

/2021, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa,

com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas,

interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

(assinatura com firma reconhecida)

5^
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município de planalto
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO M Praça São Francisco de Assis, 1583
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TOMADA DE PREÇOS N" —/2021

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZAO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do

procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° /2021,

instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

13
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município de planalto
CNPJ: 75.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS N" /2021

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO
XXXIII DO ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de

TOMADA DE PREÇOS N° /2021, por seu representante, declara, na forma e sob as

penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente,

que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n® 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se

em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do

disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

jlOí^' 14
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município de planalto

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíf: pianalto@planatto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
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TOMADA DE PREÇOS N" /2021

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do lieitante ser uma ME ou EPP)

RAZAO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa , na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE

PREÇOS N° ^/2021, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de

direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para

efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

3:51^. 15



município de

m-ANALIQ

município de planalto
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Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS N" /2021

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

O representante legal da empresa ,

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE

PREÇOS N° ^/2021, instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as

penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que

representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os

documentos de habilitação, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase

habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do

procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos

proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: ptanalto@pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS N° /2021

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL;

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o

responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida

licitação é:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU

N°

ASSINATURA

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s)
pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

3o 17



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" /202I

EMPRESA:.

CNPJ N°

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°_

ENDEREÇO:.

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital TOMADA DE PREÇOS N° /2021 e anexos
I,n,IIIJV,V,VI,VIL Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo, orçamento
quantitativo, cronograma fisico-fmanceiro e termo de referência, pertinente a contratação de
empresa legalmente estabelecida e especializada no ramo da infraestrutura de rede de lógica,
que satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução da reestruturação do cabeamento
estruturado do Centro Municipal de Saúde, situado no Município de Planalto/PR, incluindo o
fornecimento de materiais, conforme projeto técnico sendo a área total de I.ll I,50m^.

Planalto-Pr. de de

NOME:.

RG N°

ASSINATURA:

18
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MUNICÍPIO DE

BLÂMÂLIQ

município de planalto
CNPJ: 75.460.525/0001-16
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE EXECUÇÃO DE OBRA N" /2021
TOMADA DE PREÇOS N" ..../2021

Contrato de execução de obra que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa , na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16. neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor
LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado,
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de
Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF/MF sob n° 815.418.219-04.

CONTRATADA: , devidamente

inscrita no CNPJ sob n.° com sede à
N® , na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr.(a).
,  brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
, e do CPF sob n.° , residente e domiciliado{a),

na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa legalmente
estabelecida e especializada no ramo da infraestrutura de rede de lógica, que satisfaça todos os
padrões de qualidade, para execução da reestruturação do cabeamento estruturado do Centro
Municipal de Saúde, situado no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de
materiais, conforme projeto técnico sendo a área total de 1.111,50m-, Conforme abaixo segue:

ITEM OBJETO UN QUANT
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

TOTAL

01 Manutenção de Cabeamento

estruturado da rede lógica do Centro

Municipal de Saúde. 1.11 l,50m-

UN R$ R$

TOTAL R$

todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas
no edital, atos convocatórios, projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma
físico-financeiro, especificações, proposta da licitante, parecer de julgamento, ordem de
serviços, legislação pertinente à espécie.

CLÁUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUÇÁO/FISCALIZAÇÁO
Execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta na

modalidade de empreitada por preço global.
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Parágrafo Primeiro - A empresa responsabiliza-se pela perfeita execução do objeto, bem
como a substituir ou complementar materiais e serviços em desacordo, devendo obedecer
rigorosamente os projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma físico-
financeiro.

Parágrafo Segundo - A fiscalização do objeto ora contratado ficará a cargo do Departamento
de Engenharia do Município de Planalto.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a
CONTRATADA o valor de R$ ( ), daqui por diante denominado
"VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Parágrafo Primeiro - O representante do Município de Planalto,

especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato analisará o
avanço físico real dos serviços executados, o cronograma e verificado o exato cumprimento
das obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo
previsto para execução. Medida, atestada a execução dos serviços, a contratada poderá emitir
a correspondente nota fiscal.
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 30°
(trigésimo) dia subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS,
FGTS e Certidão Tributo Municipal.
Parágrafo Terceiro - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Quarto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para
conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada,
nos prazos definidos no parágrafo segundo.
Parágrafo Quinto - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço
já declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório. TOMADA
DE PREÇOS n° /202L

Parágrafo Sexto - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto correrão
por conta dos recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da seguinte
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

Conta da despesa Fuhcion^ prograraática Destinação de recurso
01721 09.126.10.301.1001.2027 4.4.90.51.00.00.494

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo total para a execução dos serviços será de 21 (vinte e um) dias a partir
da emissão da ordem de serviço pelo Departamento de Engenharia, e pagamentos conforme
boletim de medição mensal elaborado pelo mesmo, podendo ser prorrogado, a critério da
Administração nas condições previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA
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DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações
assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou
prazos dos serviços prestados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o
objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor
ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas deste Contrato;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do
Contrato;

c) Promover, por intermédio do fiscal designado, a fiscalização.
acompanhamento, conferência e avaliação da execução dos serviços objeto deste Contrato;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos;
b) Iniciar os serviços objeto deste Contrato, após o recebimento efetivo, da ordem de
serviço;
c) Solicitar antes do início das obras, toda a documentação necessária para dirimir os
trabalhos visando a correta execução de todas as etapas (PLANILHAS E PROJETOS, etc);
d) Comunicar a contratante, bem como proceder com a devida interdição e sinalização
das vias dos locais de obra, caso necessário;
e) Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo
modificações sem a prévia consulta e concordância do Município de Planalto;
f) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste
contrato;

g) Não é permitido sub-empreitar de forma total o objeto desta licitação, porém mediante
prévia comunicação e autorização da contratante, a sub-empreitada parcial do serviço poderá
ser autorizada, devendo a sub-contratação ser de responsabilidade exclusiva da empresa
titular;
h) Providenciar, junto ao CREA/CAU regional, a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART e ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT. relativa aos serviços
objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente;
i) Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos. Cronograma Físico-
Financeiro e nos projetos além das orientações do responsável pela fiscalização;
j) Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
realização das obras;
k) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento
do presente edital;
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1) Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No
caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como, ainda, transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita
ao Município de Planalto, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar
empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços;
m) Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os materiais e serviços
efetivamente executados e/ou instalados pela Contratada, em conformidade com os projetos e
especificações técnicas;
n) Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados e/ou em
desacordo com o projeto deverão ser refeitos pela Contratada sem quaisquer ônus para a
contratante;

o) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços
(ferramentas, maquinários e aparelhamento), responsabilizando-se pela guarda, segurança e
proteção de todo o material e equipamento utilizado, até a conclusão dos serviços;
p) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato junto ao INSS;
q) Fornecer guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem serviços
durante o prazo contratual;
r) Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal
utilizado na execução das obras;
s) A empresa deverá apresentar, de forma permanente, seus funcionários devidamente
unifonnizados, fornecer todos os equipamentos de segurança individual (EPI) e zelar pela
segurança dos trabalhadores em virtude dos trabalhos a serem realizados na obra, conforme
recomendações e exigências da NR-06 e NR-35.
t) Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;
u) A empresa deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
proteção individual - EPI e proteção coletiva - EPC, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos
EPIs;

v) Quanto aos procedimentos de segurança, assumir a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda que resulte de caso fortuito
ou força maior, bem como as indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por
fatos oriundos dos serviços contratados;
w) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a medicina e segurança
do trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de
segurança/prevenção de acidentes de trabalho;
x) A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos
não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos
serviços;
y) Deverá a empresa recompor, nos padrões de qualidade e acabamento existentes, as
áreas adjacentes que, eventualmente, forem afetadas e/ou danificadas no transcorrer dos
trabalhos;

z) Caberá a Contratada a solicitação do descarte de todo o material não aproveitável,
removendo periodicamente todo o material e detritos que venham a se acumular no decorrer
dos serviços, devendo ser executado de acordo com as exigências da Administração
Municipal, não sendo permitido o acúmulo de entulho em qualquer local do imóvel;
aa) A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto de contrato, até o
Recebimento Definitivo dos serviços;
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bb) Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas
vigentes, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pela Contratante;
cc) Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a fiscalização de
obras antes da execução dos serviços correspondentes;
dd) As inadequações apontadas pela Fiscalização de obras serão corrigidas pela
Contratada sem custo adicional para a Contratante, visto que o não cumprimento poderá
acarretar em penas administrativas.
ee) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da
ciência pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
ff) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;

gg) Toda e qualquer responsabilidade criminai, civil e administrativa pela prestação dos
serviços objeto do presente contrato caberá única e exclusivamente a CONTRATADA,
hh) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLAUSULA OITAVA

DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL
Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor,
o contrato que se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração,
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de
Licitações.
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às
sanções legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
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b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua
convocação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso
por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais
sanções cabíveis;
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO
Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a
defesa, nos seguintes casos:
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a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto
contratado;

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do
presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na exeeução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevâneia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo
conhecimento Público;
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente eomprovada, impeditiva
da execução deste Contrato.
Parágrafo Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei rf. 8.666/93.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 meses a partir da data de assinatura do
mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica,
sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na Lei n°.
8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o
Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da
CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos
poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.
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PARECER jurídico

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1- Trata-se de procedimento licitatórío, na modalidade Tomada de Preço,
com vistas à contratação de empresa para a realização de obra de engenharia
consubstanciada na realização de manutenção de cabeamento estruturado da rede
lógica do Centro Municipal de Saúde de Planalto-PR, para atender às necessidades
do Município de Planalto, com solicitação datada de 10 de maio de 2021, as quais
foram estabelecidas/esclarecidas em Termo de Referência, devidamente assinado
pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

2. Os autos não foram devidamente paginados e não há numeração do
processo licitatório.

3. O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes
documentos, no que importa à presente análise:

a) Solicitação datada de 10 de maio de 2021;

b) Termo de Convênio;

c) Croqui, Projeto básico elaborado pelo Departamento de Engenharia
Municipal, estimativa de custo, BDI, Cronograma, memorial descritivo,
memorial de cálculo dos qualitativos e plantas, elaboradas pelo
Engenheiro Fábio Sabino da Silva;

d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 10 de maio de
2021;

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 10 de junho
de 2021;

f) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;
lòf
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4. Na seqüência, em data de 10 de junho de 2021, o processo foi
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da
minuta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo
único, da Lei no 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a
municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos
praticados na fase preparatória da licitação.

ANALISE jurídica

I ■ FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO

5. A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade
assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem
praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos
textos das minutas dos editais e seus anexos.

6. Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista
jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a
quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou
não a precaução recomendada.

7. Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se
aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em
relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-
se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às
necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

8. De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no
presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação,
suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido
regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em
parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

9. De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão
de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada
agente público para a prática de atos administrativos. Incumbe, isto sim, a cada um
destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.
Assim sendo, o ideal, para a melhor e completa instrução processual, é que sejam
juntadas ou citadas as publicações dos atos de nomeação ou designação da
autoridade e demais agentes administrativos, bem como, os Atos Normativos que
estabelecem as respectivas competências, com o fim de que, em caso de futura
auditoria, possa ser facilmente comprovado que quem praticou determinado ato
tinha competência para tanto. Todavia, a ausência de tais documentos, por si, não
representa, a nosso ver, óbice ao prosseguimento do feito.

10- Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são
feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade
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assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é
conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as
questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O
seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de
responsabilidade exclusiva da Administração.

II - REGULARIDADE DA FORMAÇÃO DO PROCESSO

efeito, no que pertine especificamente à licitação, bem como
contratos/convênios e outros ajustes, o processo administrativo deverá observar as
normas que lhes são pertinentes, iniciando-se com a devida autuação, com a
correspondente protocollzação e numeração, juntando-se, em seqüência
cronológica, os documentos pertinentes, cujas folhas devem ser numeradas e
rubricadas, sendo que cada volume deverá conter os respectivos termos de
abertura e encerramento, contendo, na medida do possível, no máximo, 200 folhas.
12. Os autos do processo submetidos à análise encontram-se
regularmente formalizados, em conformidade com o ordenamento jurídico
aplicável, não havendo paginação, tampouco o número da tomada de preços a ser
realizada.

III - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

13. ^ Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da
legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por
delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente
encarregado da contratação no âmbito da Administração)^, a quem cabe indicar os
elementos técnicos fundamentais que o apoiam.

14- ^ Nos autos se encontram encartados a justificativa da contratação, com
exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no termo
de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da
Adrninistração Municipal, em especial em razão da necessidade de melhoria
da infraestrutura da rede lógica/ para melhor desempenho das atividades.
não tendo este Procurador Jurídico como analisar as questões de conveniência e
necessidade, sendo de responsabilidade de quem às declarou e solicitou e de quem
autorizou a sua compra.

1^* Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade
competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida
a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos
jurídico-formais.

1^- É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade
dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por

Lei n" I0.520/2ÜÜ2. art. 3". 1; Decreto 3.555/2000. an. 8". III a. , -

49
PARECER JURÍDICO



isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e
corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que
não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou
metodologicamente.

17. A Lei n® 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

IV - DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

18. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do

processo licitatório e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto
que se pretende licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de
custos. Deve propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos
métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual.

19. O termo de referência encontra-se encartado aos autos e expõe de
maneira objetiva o objeto a ser licitado e a sua necessidade.

20. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III, "a" do
Decreto n° 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (n° 10.520/2002). Nos autos,
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.

21. Para a licitude da competição, impende também que a definição do
objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.

22. Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei no 8.666/93, veda a
inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma
justificada, mesmo que sucintamente.

V- DA PESQUISA DE PREÇOS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO

23. A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os
elementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.

24. A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir,
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a

áx-
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Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve
consignar a justificativa nos autos.

25. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de
Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável.
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos.

26. Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja
adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de
compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes.

27. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo
pertinente à contratação desejada (Acórdão n^ 1.782/2010-Plenário) e que não
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n°
4.561/2010-1^ Câmara).

28. Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:

a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-10/07-1);

b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao
endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1);

c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);

d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09-
1)-

29. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la.

30. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação
indevida da participação no certame^, uma vez que o valor contratual estimado é
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.

31* No presente caso, a Administração Municipal realizou a cotação
de preços por intermédio do Engenheiro Civil Fábio Sabino da Silva, que
utilizou da tabela SINAPI e pesquisa junto ao Banco de Preços para
definição do preço máximo, sendo de sua responsabilidade a cotação
correta.

VI - DA PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A Lei n° 8.666/93, estabelece que a realização de licitação depende da
previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes das aquisições e da contratação dos serviços comuns.

- An. 18. 1 da I .C n" 12.V20()6; An. 6" do Docrclo n" 6.2(J4/2U07 c an. 3-J da 1 .oi n" 1 1 ,488/2007.
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Assim; conforme se denota do processo de dispensa, o parecer
contábil é genérico, merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as
exigências legais para a realização do processo licitatório, no que tange às finanças
públicas, também não menciona sobre a abertura de crédito adicionai suplementar.

VII - ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

32. A obrigatoriedade de licitar consta na Constituição Federai de 1988,
em seu artigo 37, inciso XXI.^

33. O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio
constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou
fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

34. Considera-se oportuno o esclarecimento no sentido de que essa
modalidade de licitação. Tomada de Preços, tem por objetivo levar a efeito o
certame, com fundamento no § 2°, do art. 22, bem como a alínea "b", do art. 23
ambos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, que assim dispõem:

Art. 22. São modalidades de licitação:
(...)
II - tomada de preços;

(-.}
§ 2® Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação.
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo
em vista o valor estimado da contratação:
(..■)
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais);

Tomada de Preços é a licitação para contratos de valor
inferior ao estabelecido para a concorrência, realizada entre interessados
previamente pdastrados, observada a necessária qualificação (art. 22 § 2°). A
qualificação é a que constar do cadastro, por categoria, tendo em vista a
especialização, e por grupos, de acordo com a capacidade técnica e financeira dos
inscrito (art. 34 a 37) (MEIRELLES, Heiy Lopes. Licitação e Contrato Administrativo.
14 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 97)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federai e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoaiidade, moraiidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte; (...) XXI -
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
íiciiüçao publica que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
manti as as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;"
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36. Destarte, pode-se dividir a análise da fase Interna em dois
grupos: definição do objeto e composição dos custos (incs. I e II); e recursos
orçamentários (incs. III e IV).

37. Além disso, insta verificar se houve regular nomeação dos
integrantes da Comissão Permanente de Licitações (CPL).

38. Ainda sobre o normativo de regência, cabe trazer à baila os
dispositivos inerentes ao pretendido certame.

Art. 7® As licitações para a execução de obras e para a prestação de
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte
seqüência:
I - projeto básico;
II - projeto executivo;
III - execução das obras e serviços.
(...)
§ 2® As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e
disponível para exame dos interessados em participar do processo
licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição
de todos os seus custos unitários;
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem
executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas
no Plano Pluríanual de que trata o art. 165 da Constituição Federai, quando
for o caso.

Art. 8® A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre,
em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os
prazos de sua execução.
Parágrafo único, é proibido o retardamento imotivado da execução de obra
ou serviço, ou de suas parceias, se existente previsão orçamentária para
sua execução total, salvo Insuficiência financeira ou comprovado motivo de
ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a
que se refere o art. 26 desta Lei.

Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:
(...)
II - execução indireta, nos seguintes regimes:
a) empreitada por preço global;

39. Observe-se que, o Edital cuidou de estabelecer que a
execução seria realizada de forma indireta, pelo regime de empreitada global, na
forma prevista no art. 10, inciso II, alínea "a", do Estatuto das Licitações.

40. Objetivando sedimentar tal entendimento, observe-se o que
ensina o Professor MARÇAL JUSTEN FILHO sobre essa espécie de execução do
objeto licitado, textualmente:
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"Na empreitada, o terceiro executará a prestação (obra ou serviço) como
dever de fornecer os materiais necessários e arcar com as despesas
necessárias ao cumprimento da prestação. A remuneração paga pela
Administração amortiza as despesas do particular e, supõe-se, permite-lhe
auferir um lucro (diferença entre o valor recebido da Administração e as
despesas efetivadas para executar a prestação). A diferença entre as
modalidades de empreitada não envolve direta e exclusivamente o valor a
ser pago ao particular, mas o critério para a apuração desse valor. Sendo
por preço global, o contrato definirá o valor devido ao particular tendo em
vista a prestação em seu todo. Sendo por preço unitário, a prestação
devida ao particular será fixada em junção de unidades a serem
executadas. Não significa que, em um caso, a Administração contrate o
total e, no outro, apenas uma parte. De regra, o contrato tem um objeto
global, a ser executado pelo particular. A escolha entre as duas
modalidades deriva das características da própria prestação. Muitas vezes,
é impossível a contratação por preço unitário, pois é impossível fracionar o
objeto contratado em unidades equivalentes. Assim, por exemplo, a
contratação de um jurista para fornecer um parecer não comporta a
modalidade "empreitada por preço unitário". Se, porém, o jurista for
contratado para fornecer dez pareceres, seria inimaginável fixar sua
remuneração em junção de cada parecer fornecido."

41. Assim, as minutas de Edital e de Contrato estão adequadas
ao regime de empreitada por preço global e por conseqüência, a vigente legislação
de regência e a boa doutrina.

42. Portando, a modalidade Tomada de Preços poderá ser
utilizada para a contratação do objeto ora mencionado.

VIII - DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS

43. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto n^ 3.555/2000, o
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido.

44. Saliento que há a necessidade da Administração Municipal adequar a
minuta do edital e do contrato no sentido de exigir da empresa vencedora que os
trabalhadores que irão executar os serviços nas obras estejam com suas CTPS
devidamente registradas, com seus direitos trabalhistas pagos em dia, que lhes
sejam fornecidos todos os EPFs e EPCs necessários, bem como comprovem ter
treinamento para uso e que a empresa fiscalize a fiel utilização de tais
equipamentos de segurança.

45. Além disso, saliente-se que a Administração deverá promover a
fiscalização das exigências edilícias durante toda a execução, exigindo a
apresentação periódica do cumprimento das obrigações perante os empregados,
fiscalizando e coibindo a sub-empreitada ou terceirização de atividades, bem como
fiscalizando a utilização dos EPrs e EPCs.
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CONCLUSÃO

46. Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada,
desde que observadas todas as recomendações dispostas no presente parecer,
especialmente;

a) Que o presente processo l icitatório seja numerado e paginado, nos termos
do art. 38, caput, da Lei n. 8.666/93;

b) Devem ser adequadas no editai e na minuta do contrato todas as
recomendações ora apresentadas;

c) Recomenda-se seja exigido no Edital os documentos previstos no artigo 31
da Lei 8.666/93, conforme acima salientado;

d) Sugere-se seja realizada cotação de preço com pessoas jurídicas do ramo
de atividade que se pretende seja contratado o serviço, a fim de conferir o
preço praticado no mercado;

52. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus
anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei no 8.666/93. Não se
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município.

53. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para
as providências cabíveis.

Após, à consideração superior.

Planalto/PR, 10 de junho de 2021.

Procur

RSON KLAUCK

6 - OAB/PR n. 61.323
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Pi^NALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001 -16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-PR. 10 de junho de 2021

DE:

PARA:

Luiz Carlos Boni

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, Autorizo

a Licitação sob a Modalidade TOMADA DE PREÇOS, pelo critério de julgamento de

MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a contratação de empresa legalmente

estabelecida e especializada no ramo da infraestrutura de rede de lógica, que satisfaça todos
os padrões de qualidade, para execução da reestruturação do cabeamento estruturado do

Centro Municipal de Saúde, situado no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento

de materiais, conforme projeto técnico sendo a área total de 1.11 l,50m^ conforme projetos e
especificações técnicas, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006, e demais disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 0013/2021.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

ü I ^ (? .V 1
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

%



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021

1 - PREÂMBULO

1.1 - O MUNICÍPIO DE PLANALTO, ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n° 013/2021. de 05/01/2021, de
conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, LC 123/2006 de 14 de
dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna público a realização de procedimento
de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob n° 002/2021, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, na data de 28/06/2021, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões da
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça São Francisco de Assis. n° 1583.
Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do Paraná, tendo como objeto a contratação de
empresa legalmente estabelecida e especializada no ramo da ínfraestrutura de rede de
lógica, que satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução da manutenção e
reestruturação do cabeamento estruturado do Centro Municipal de Saúde, situado no
Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto
técnico sendo a área total de Llll,50mÇ incluindo o fornecimento de materiais,

conforme projeto técnico.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e dos
Envelopes 11. contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às 09:00 horas do
dia 28/06/2021 na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Praça
São Francisco de Assis, 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á no
endereço indicado no item LI. deste Editai, a partir das 09:00 horas do dia 28/06/2021
Havendo a concordância formalmente expressa de todos os proponentes em renunciar a
interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, na mesma ocasião, a abertura
dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos licitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa legalmente estabelecida e
especializada no ramo da Ínfraestrutura de rede de lógica, que satisfaça todos os padrões de
qualidade, para execução da reestruturação do cabeamento estruturado do Centro Municipal
de Saúde, situado no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais,
conforme projeto técnico sendo a área total de 1.11 l,50ml Conforme abaixo segue:

ITEM OBJETO UN QUANT
PREÇO PREÇO

Manutenção de Cabeamento

estruturado da rede lógica do Centro

Municipal de Saúde. 1.11 1.50m-

UNITARIO TOTAL

R$54.646,66 R$54.646,66

TOTAL R$54.646,66

2.2 — O valor total da obra será de R$ R$54.646,66 {cinqüenta e quatro mil seiscentos e
quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

2) o/l '



município de planalto
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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3 - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1 -0 regime de execução indireta na modalidade empreitada por preço global.

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÃRIA
4.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos
financeiros próprios do Município de Planalto. Proveniente da seguinte DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

01721 09.126.10.301.1001.2027 4.4.90.51.00.00.494

5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto, os demais
interessados não cadastrados do ramo coiTespondente ao objeto do presente certame, que
atenderem todas as condições exigidas para cadastramento, apresentando documentos
pertinentes até o terceiro dia (útil) anterior a data do recebimento das propostas, junto ao
Departamento de licitações do Licitador, à Praça São Francisco de Assis. 1583.
5.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as
sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Adniinistra(;ão
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções:

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.

§  Se a muita 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
Administração ou cobrada judicialmente.
§ 22 As sanções previstas nos incisos 1,111 e IV deste artigo poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso 11, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 32 A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência
exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal,
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

5.3 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a
representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
5.4 - Os licitantes (profissionais técnicos) devem visitar o local, para verificação das
condições e dimensão do local da execução do objeto.
5.5 - As visitas deverão ser agendadas diretamente no Departamento de Engenharia, deste
Município de Planalto, ou pelo telefone Oxx 46 3555-8129 preferencialmente em até 48
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(quarenta e oito) horas antes da apresentação das propostas.
5.6 - As visitas irão ocorrer conforme disponibilidade do servidor do Departamento de
Engenharia.
5.7 - O Departamento de Engenharia emitirá ATESTADO DE VISITA, que deverá ser
anexado ao Envelope "1" do presente Edital, em conjunto com demais documentos de
habilitação.
5.7.1 - A empresa poderá emitir declaração substituindo o atestado de visita do item 5.7,
assinada pelo responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo
total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante.
5.8 — As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração de
enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade,
conforme modelo constante no anexo V, juntamente com Certidão Simplificada de
enquadramento jurídico com emissão não superior a 90 (noventa) dias.

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "1" e "11" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

6.1 - Os Envelopes I e 11, contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e
à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo
deste Edital, devidamente fechados, constando das faces o seguintes dizeres:

a) TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:

6.2 — A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou propostas
apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados neste Edital.
6.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento de
licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme modelo constante no
Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação no
momento da abertura dos Envelopes I.
6.3.1 - No credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
6.3.1.1 - Em caso de proprietário:
6.3.1.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
6.3.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de Sociedades Empresariais;
6.3.1.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações;
6.3.1.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de
Empresário Individual;
6.3.1.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE:
6.3.1.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
6.3.1.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II). firmada pelo representante
legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;
6.3.1.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da
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condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
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7-DA HABILITAÇÃO
7.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos originais ou
cópia autenticada em cartório público, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de
validade, os quais serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:
a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de
lei;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
h) Atestado de visita, emitido pelo Departamento de Engenharia de que o profissional
técnico da empresa realizou visita ao local da execução do objeto ou declaração de dispensa
de vistoria, conforme item 5.7.1 do edital;
i) Prova de Registro da Pessoa Jurídica (proponente) e do responsável técnico indicado
pela licitante para a execução do serviço, expedida pelo "Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU" e/ou do Conselho
Federal dos Técnicos - CFT, da região onde se situa a sede da empresa ou sua filial, em nome
da proponente.;
j) Comprovação de que possui no mínimo um (01) profissional registrado em Carteira de
Trabalho ou Contrato de trabalho vigente, treinado em trabalho em altura conforme NR-35
bem como um (01) profissional registrado em Carteira de Trabalho ou Contrato de trabalho
vigente, treinado em instalações e Serviços em Eletricidade conforme NR-10, podendo neste
caso ser o mesmo profissional com ambas as certificações;
k) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução dos serviços
(anexo VII);

1) Comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou
contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a
proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da
cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social;
m) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital, assinada
pelo representante legal da licitante;
n) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo T da
Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital, assinada pelo
representante legal da lieitante;
o) Capacidade técnico-operacional da empresa: Atestado de capacidade técnica em nome
da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no
mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior ao objeto deste Edital.
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p) Capacidade técnico-profissional: Atestado de capacidade técnica em nome do
profissional responsável, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado de
execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior ao objeto deste Edital.

8-DA PROPOSTA

8.1- A proposta de preços - Envelope II - deverá ser apresentada em envelope fechado,
devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida em português, de
forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores,
quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste
edital, conforme anexo I (modelo de proposta).
a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a execução do objeto da
presente licitação.
b) O prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias, que será contado a
partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

8.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo fixado no item
11 (do preço máximo) deste Edital.
8.3 - O preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em moeda nacional -
Real.

8.4 - Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preço, orçamento quantitativo
e cronograma físico-iinanceiro.

9 - DO PROCEDIMENTO

9.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum pretexto,
será recebido.

9.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa a habilitação dos
proponentes e procedida a sua apreciação.
9.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos
exigidos no item 07 (da habilitação) deste edital.
9.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos proponentes
inabilitados.

9.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8 (da
proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis.
9.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 10 (do
critério de julgamento) deste edital.
9.7 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta de preço,
serão classificados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e nesta oportunidade os
LICITANTES que se apresentarem como beneficiários da LC 123/2006, tem a
oportunidade de cotejar seus preços com os demais licitantes não beneficiários da
mesma lei, para reformularem suas ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser
classificado em primeiro lugar.
9.8 - Os benefíciários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo até 10%
(dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006,
podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação
a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

MUNICÍPIO DE
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10- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as
propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o
proponente que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, respeitando o critério de
aceitabilidade dos preços, fixados no item 11 (preço máximo) deste edital.
10.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar o valor máximo estipulado no
item 11 (preço máximo) deste edital.
10.3- Será desclassificada ainda a proponente que deixar de cotar quaisquer dos itens ou
alterar quantidade constante do orçamento quantitativo.
10.4- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou qualquer
oferta sobre propostas de outros concorrentes.
10.5 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sua
situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das demais e por
sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no mesmo ato público de
abertura das propostas no qual os proponentes devem estar presentes.
10.6 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre na condição
de beneficiário da LC 123/2006.

11 - DO PREÇO MÁXIMO
11.1 - O preço máximo para a licitação importa em R$ 54.646,66 (cinqüenta e quatro mil
seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

12 - DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO
12.1 - Ficará a cargo do Departamento de Engenharia do Município de Planalto, o
acompanhamento e fiscalização da obra.
12.2 - A empresa contratada responsabilizar-se-á pela perfeita execução do objeto, bem como
a substituir ou complementar os materiais e serviços em desacordo, devendo obedecer
rigorosamente o projeto, memorial descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-
fínanceiro.

13 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
13.1-0 prazo total para a execução dos serviços será de 21 (vinte e um) dias úteis, a partir da
emissão da ordem de serviço pelo Departamento de Engenharia, e pagamentos conforme
boletim de medição mensal elaborado pelo mesmo;
13.2- A vencedora do certame deverá iniciar as obras em até 10 dias a contar do recebimento
da Ordem de Serviço.
13.3- O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses a partir da assinatura do Contrato.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1 - Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Planalto
convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n°
8.666/93.

14.2 — O Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e
condições estabelecidas neste Edital, poderá convocar os proponentes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente
da cominação prevista no art. 81, da Lei n° 8.666/93.
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15 - DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA OBRA
15.1- São condições que a empresas deverá seguir para a execução da obra:
a) Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos
b) Iniciar os serviços objeto deste Contrato, após o recebimento efetivo, da ordem de
serviço;
c) Solicitar antes do início das obras, toda a documentação necessária para dirimir os
trabalhos visando a correta execução de todas as etapas (MODELO DE PLACA DE OBRA.
PLANILHAS E PROJETOS);
d) Comunicar a contratante, bem como proceder com a devida interdição e sinalização
das vias dos locais de obra, caso necessário;
e) Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo
modificações sem a prévia consulta e concordância do Município de Planalto;
f) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste
contrato;

g) Não é permitido subempreitar de forma total o objeto desta licitação, porém mediante
prévia comunicação e autorização da contratante, a subempreitada parcial do serviço poderá
ser autorizada, devendo a subcontratação ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular;
h) Providenciar, junto ao CREA/CAU regional, a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART e ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativa aos serviços
objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente;
i) Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos, Cronograma Físico-
Financeiro e nos projetos além das orientações do responsável pela fiscalização;
j) Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários á
realização das obras;
k) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento
do presente edital.
1) Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No
caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como, ainda, transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita
ao Município de Planalto, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar
empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços;
m) Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os materiais e serviços
efetivamente executados e/ou instalados pela Contratada, em conformidade com os projetos e
especificações técnicas;
n) Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados e/ou em
desacordo com o projeto deverão ser refeitos pela Contratada sem quaisquer ônus para a
contratante;

o) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços
(ferramentas, maquinários e aparelhamento), responsabilizando-se pela guarda, segurança e
proteção de todo o material e equipamento utilizado, até a conclusão dos serviços;
p) Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato junto ao INSS;
q) Fornecer guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem serviços
durante o prazo contratual;
r) Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal
utilizado na execução das obras;

^'0^1 1
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s) A empresa deverá apresentar, de forma permanente, seus funcionários devidamente
uniformizados, fornecer todos os equipamentos de segurança individual (EPI) e zelar pela
segurança dos trabalhadores em virtude dos trabalhos a serem realizados na obra, conforme
recomendações e exigências da NR-06 e NR-35.
t) Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;
u) A empresa deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
proteção individual - EPI e proteção coletiva - EPC, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos
EPÍs;

v) Quanto aos procedimentos de segurança, assumir a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda que resulte de caso fortuito
ou força maior, bem como as indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por
fatos oriundos dos serviços contratados;
w) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a medicina e segurança
do trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de
segurança/prevenção de acidentes de trabalho;
x) A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos
não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos
serviços;
y) Deverá a empresa recompor, nos padrões de qualidade e acabamento existentes, as
áreas adjacentes que, eventualmente, forem afetadas e/ou danificadas no transcorrer dos
trabalhos;

z) Caberá a Contratada a solicitação do descarte de todo o material não aproveitável,
removendo periodicamente todo o material e detritos que venham a se acumular no decorrer
dos serviços, devendo ser executado de acordo com as exigências da Administração
Municipal, não sendo permitido o acúmulo de entulho em qualquer local do imóvel;
aa) A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto de contrato, até o
Recebimento Definitivo dos serviços;
bb) Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas
vigentes, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pela Contratante;
cc) Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a fiscalização de
obras antes da execução dos serviços correspondentes;
dd) As inadequações apontadas pela Fiscalização de obras serão corrigidas pela
Contratada sem custo adicional para a Contratante, visto que o não cumprimento poderá
acarretar em penas administrativas.
ee) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da
ciência pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
ff) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhista, previdenciários. tributários, fiscais e
comerciais;
gg) Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa pela prestação dos
serviços objeto do presente contrato caberá única e exclusivamente a CONTRATADA,
hh) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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16 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
16.1 - DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL;
16.1.1- A proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela,
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
16.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência
de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens
seguintes;
16.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
16.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
16.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital;

16.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

16.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que
se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito
as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.
16.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a
saber:

a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
16.2.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas cabíveis, a
saber:

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços, injustificado, a Contratada
incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total percebido pela
Contratada, por dia de atraso ou não realização do serviço.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais
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sanções cabíveis.

17- DOS TERMOS ADITIVOS

17.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação
que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela
contratada, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços
prestados a contratante.

18- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
18.1- O representante do Município de Planalto, especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar a execução do contrato efetuará medições e analisará o avanço físico real dos
serviços executados e o cronograma e verificado o exato cumprimento das obrigações do
contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para
execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada poderá emitir a
correspondente nota fiscal.
18.2- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 30° (trigésimo) dia útil
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e
Certidão Tributo Municipal.
18.3 - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
18.4 - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da
Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos
definidos no item 18.2.

18.5 - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado
no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, TOMADA DE PREÇOS
n°—/2021.

19- DOS ANEXOS DO EDITAL

19.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, constantes do corpo
do instrumento, os seguintes documentos:
a) Anexo I - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo 111 - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXlll do
Artigo 7° da Constituição Federal;
e) Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
í) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Anexo VII — Modelo de Declaração de responsabilidade;
h) Minuta de Contrato;
i) Projeto, memorial descritivo, orçamento quantitativo, cronograma físico-fmanceiro.

20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou homologação,
desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se houver prova de qualquer
fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a sua
idoneidade, capacidade técnica, administrativa e financeira, sem que caiba à empresa
vencedora nenhuma indenização ou ressarcimento.
20.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente licitação em

i
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município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16
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seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de reembolso desde que haja
razões de conveniência administrativa ou interesse público.
20.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão atendidos pelo
Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr, 10 de junho de 2021.

líòil. £-^Oh}i
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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RAZAO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

_FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a)

portador(a) da cédula de identidade sob

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N°

002/2021, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da

empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances,

assinar atas. interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

(assinatura com firma reconhecida)

12



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planaito.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N®

ENDEREÇO_ FONE:

MUNICIPIO:^ EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do

procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021,

instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

2,or'' 13
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'ÍUVii.'"'

TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO
XXXIII DO ARTIGO 7" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO^ FONE:

MUNICIPIO:_ EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021, por seu representante, declara, na forma e sob as penas

impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que,

nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto

no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Mícroempresa
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZAO SOCIAL:,

CNPJ N''

ENDEREÇO^ FONE:

MUNICIPIO:_ EST.

O representante legal da empresa^ , na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE

PREÇOS N° 002/2021, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de

direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para

efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: planaito@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZAO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

_FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE

PREÇOS N® 002/2021, instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as

penas impostas pela Lei n" 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que

representa, que não pretende recoiTer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os

documentos de habilitação, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase

habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do

procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos

proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

3o a)' 16
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: ptanalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO_

MUNICÍPIO:

_FONE:_

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o

responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida

licitação é:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU

N°

ASSINATURA

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s)
pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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município de

PLANÂJLT.0

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO ■ PARANÁ
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021

EMPRESA:

CNPJ N°

INSCRIÇÃO ESTADUAL N^

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

e anexos

orçamento

Declara o recebimento do edital TOMADA DE PREÇOS W 002/2021
LII.III.IV,V.VTVII, Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo,
quantitativo, cronograma físico-fmanceiro e termo de referência, pertinente a contratação de
empresa legalmente estabelecida e especializada no ramo da infraestrutura de rede de lógica,
que satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução da reestruturação do cabeamento
estruturado do Centro Municipal de Saúde, situado no Município de Planalto/PR. incluindo o
fornecimento de materiais, conforme projeto técnico sendo a área total de 1.111,50m7

Planalto-Pr. de de

NOME:.

RG N°

ASSINATURA:

18
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: ptanalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE EXECUÇÃO DE OBRA N" /2021
TOMADA DE PREÇOS N°002/2021

Contrato de execução de obra que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa , na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor
LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado,
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de
Identidade RG n® 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n'' 747.491.029-20.

CONTRATADA: ^ devidamente
inscrita no CNPJ sob n.*' , com sede à

N° , na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr.(a).
,  brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
, e do CPF sob n.® , residente e domiciliado(a),

na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa legalmente
estabelecida e especializada no ramo da inffaestrutura de rede de lógica, que satisfaça todos os
padrões de qualidade, para execução da reestruturação do cabeamento estruturado do Centro
Municipal de Saúde, situado no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de
materiais, conforme projeto técnico sendo a área total de 1.111,50m^. Conforme abaixo segue;

ITEM OBJETO UN QUANT
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

TOTAL

01 Manutenção de Cabeamento

estruturado da rede lógica do Centro

Municipal de Saúde. 1.11 l,50m-

UN R$ R$

TOTAL R$

todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas
no edital, atos convocatórios, projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma
fisico-financeiro, especificações, proposta da licitante, parecer de julgamento, ordem de
serviços, legislação pertinente à espécie.

CLÁUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUÇÁO/FISCALIZAÇÁO
Execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta na

modalidade de empreitada por preço global.
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Parágrafo Primeiro - A empresa responsabiliza-se pela perfeita execução do objeto, bem
como a substituir ou complementar materiais e serviços em desacordo, devendo obedecer
rigorosamente os projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma fisico-
financeiro.

Parágrafo Segundo — A fiscalização do objeto ora contratado ficará a cargo do Departamento
de Engenharia do Município de Planalto.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a
CONTRATADA o valor de RS ( ), daqui por diante denominado
"VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Parágrafo Primeiro - O representante do Município de Planalto,

especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato analisará o
avanço físico real dos serviços executados, o cronograma e verificado o exato cumprimento
das obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo
previsto para execução. Medida, atestada a execução dos serviços, a contratada poderá emitir
a correspondente nota fiscal.
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 30°
(trigésimo) dia subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS,
FGTS e Certidão Tributo Municipal.
Parágrafo Terceiro - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Quarto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para
conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada,
nos prazos definidos no parágrafo segundo.
Parágrafo Quinto - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço
já declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório. TOMADA
DE PREÇOS n° 002/2021.

Parágrafo Sexto - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto correrão
por conta dos recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente da seguinte
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa

01721

Funcional programática

09.126.10.301.1001.2027

Destinação de recurso

4.4.90.51.00.00.494

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo total para a execução dos serviços será de 21 (vinte e um) dias a partir
da emissão da ordem de serviço pelo Departamento de Engenharia, e pagamentos conforme
boletim de medição mensal elaborado pelo mesmo, podendo ser prorrogado, a critério da
Administração nas condições previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA
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DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações
assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou
prazos dos serviços prestados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o
objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor
ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas deste Contrato;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do
Contrato;

c) Promover, por intermédio do fiscal designado, a fiscalização,
acompanhamento, conferência e avaliação da execução dos serviços objeto deste Contrato;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos:
b) Iniciar os serviços objeto deste Contrato, após o recebimento efetivo, da ordem de
serviço:
c) Solicitar antes do início das obras, toda a documentação necessária para dirimir os
trabalhos visando a correta execução de todas as etapas (PLANILHAS E PROJETOS, etc);
d) Comunicar a contratante, bem como proceder com a devida interdição e sinalização
das vias dos locais de obra, caso necessário;
e) Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo
modificações sem a prévia consulta e concordância do Município de Planalto;
f) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste
contrato;

g) Não é permitido sub-empreitar de forma total o objeto desta licitação, porém mediante
prévia comunicação e autorização da contratante, a sub-empreitada parcial do serviço poderá
ser autorizada, devendo a sub-contratação ser de responsabilidade exclusiva da empresa
titular;
h) Providenciar, junto ao CREA/CAU regional, a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART e ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativa aos serviços
objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente;
i) Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos, Cronograma Físico-
Financeiro e nos projetos além das orientações do responsável pela fiscalização;
j) Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
realização das obras;
k) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei. ligadas ao cumprimento
do presente edital;
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1) Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No
caso de falhas, erros, discrepâncías ou omissões, bem como, ainda, transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita
ao Município de Planalto, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar
empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços;
m) Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os materiais e serviços
efetivamente executados e/ou instalados pela Contratada, em conformidade com os projetos e
especificações técnicas;
n) Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados e/ou em
desacordo com o projeto deverão ser refeitos pela Contratada sem quaisquer ônus para a
contratante;

o) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços
(ferramentas, maquinários e aparelhamento), responsabilizando-se pela guarda, segurança e
proteção de todo o material e equipamento utilizado, até a conclusão dos serviços;
p) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato junto ao INSS;
q) Fornecer guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem serviços
durante o prazo contratual;
r) Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal
utilizado na execução das obras;
s) A empresa deverá apresentar, de forma permanente, seus funcionários devidamente
uniformizados, fornecer todos os equipamentos de segurança individual (EPI) e zelar pela
segurança dos trabalhadores em virtude dos trabalhos a serem realizados na obra, conforme
recomendações e exigências da NR-06 e NR-35.
t) Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;
u) A empresa deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
proteção individual — EPI e proteção coletiva - EPC, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos
EPls;

v) Quanto aos procedimentos de segurança, assumir a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda que resulte de caso fortuito
ou força maior, bem como as indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por
fatos oriundos dos serviços contratados;
w) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a medicina e segurança
do trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de
segurança/prevenção de acidentes de trabalho;
x) A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos
não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos
serviços;
y) Deverá a empresa recompor, nos padrões de qualidade e acabamento existentes, as
áreas adjacentes que, eventualmente, forem afetadas e/ou danificadas no transcorrer dos
trabalhos;
z) Caberá a Contratada a solicitação do descarte de todo o material não aproveitável,
removendo periodicamente todo o material e detritos que venham a se acumular no decorrer
dos serviços, devendo ser executado de acordo com as exigências da Administração
Municipal, não sendo permitido o acúmulo de entulho em qualquer local do imóvel;
aa) A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto de contrato, até o
Recebimento Definitivo dos serviços;
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bb) Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas
vigentes, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pela Contratante;
cc) Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a fiscalização de
obras antes da execução dos serviços correspondentes;
dd) As inadequações apontadas pela Fiscalização de obras serão corrigidas pela
Contratada sem custo adicional para a Contratante, visto que o não cumprimento poderá
acarretar em penas administrativas.
ee) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da
ciência pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
ff) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;

gg) Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa pela prestação dos
serviços objeto do presente contrato caberá única e exclusivamente a CONTRATADA,
hh) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLÁUSULA OITAVA
DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL
Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor,
o contrato que se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração,
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de
Licitações.
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às
sanções legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
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b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua
convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso
por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais
sanções cabíveis;

Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO
Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a
defesa, nos seguintes casos:
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a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto
contratado;

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência
total ou parcial, bem como a fiisão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do
presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo
conhecimento Público;
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução deste Contrato.
Parágrafo Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n°. 8.666/93.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 meses a partir da data de assinatura do
mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica,
sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na Lei n°.
8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o
Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da
CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos
poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

JdJ
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Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, com as
testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Planaito-Pr., de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



MUNICÍPIO DE PLANALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
"TOMADA DE PREÇOS" m 002/2021

O MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR, faz saber aos interessados que com
base na Lei n^ 8.656/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e

demais legislação aplicável em sua sede, sito a Praça São Francisco de
Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade TOMADA DE

PREÇOS sob 002/2021, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa legalmente estabelecida e

especializada no ramo da infraestrutura de rede de lógica, que
satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução da
reestruturação do cabeamento estruturado do Centro Municipal de
Saúde, situado no Município de Planalto/PR, incluindo o

fcjíi<cimento de materiais, conforme projeto técnico sendo a área
to.„, dellll,50ml

VALOR TOTAL: R$54.646,66 {cinqüenta e quatro mil seiscentos e
quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA ABERTURA: 28 de junho de 2021 - às 09:00h [nove horas).

Maiores informações podem ser obtidas junto ao Departamento de
Licitações em horário de expediente, ou através do e-mail:

licitacao@planalto.pr.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PUNALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO" m 031/2021

O .. ..'IICIPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei
Federa! 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de 2727/2007
de 26/05/2007 e, subsidiariamente, à Lei 8.666/93 e complementares, em
sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, n9 1583, fará realizar Licitação na
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob 031/2021, conforme descrito abaixo:
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de móveis, equipamentos e
materiais, visando suprir a falta desses nas Unidades Básicas de Saúde do

município de Planalto, de acordo com a necessidade de cada uma.

VALOR TOTAL: R$ 107.004,51 (cento e sete mil quatro reais e cinqüenta e um
centavos).

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS UNCES: Dia 18 de junho de
2021, a partir das09h00min.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao
Setor de Licitações do Município de Planalto, através do Portal de Licitações do
Município de Planalto, através de solicitação via e-mail;
licit3cao@planalto.pr.gov.br ou através do site
www.comprasgovernamentais.gov.br

SISTEMA ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Mimic^io de Capancraa ■ PR

3." IVrmo AUitivo au Ccinfrato n' '|iif i-.ntrc «
CKÍfbrHm ric um lado ii MUNiCII'10 DE CAP.ANEMA - 1'ARAN.Á
c  du outro lado o empresa CAW SERVIÇOS DE
TERRAPIJvNAOFM i.TDA - EPP

Peio prcatiitc iiistiuiuniio purii'-u!ur que finnH de um luiio, MUNICÍPIO DE
CAPANEMA - PR. inseriro no Codaítiii Naeional d* Píssoa .luiidic.n (CNP.I) sob o n'
7õ.9?2.7rin/00f)l-W). neste hU> rrpri.-senlada pelo F^friio Muniripal «boiso «ssinatlo.
d-.r.ivanl'- tb-sígnoda PREFEITURA. Senhor AWERIC'.! BF.LI.E, ilornvnnl'- '!caigna'!!i
CONTRAIAmr. e ric ■luin. laiio a rin|)rcsa CAW SER\TCOS DE TERRAPLENAOEM Í,TDA
- tPP, pcsson juiidica ile direito piienrio. situada ,i ESlV CH.ACAKA PEDREIRA, KM -
CEP: 3.õ7.SC)00Ü • BAIRRO: PROXiMO A CIDADE, iiLserila nu CNP.I -sol) o u''
04,72tJ.S'i8/0ü01-Ol, nesie ato por seu repieseníuiite SIl.VIA LETICiA STEFFENS
DA ROSA, (.:PF:t':l{).693.539.(ifi mu tini assinado, doravante desijjuíida CO.STK'ATADA.
estando os portes sujeitas as normas da Lei .a ' â.Gbô/O^ e suas idterdçôeu subsequentes,
ajustam II presente Contrato, etn detiirréw.ia do Edital Tamaila de Prr^^os n' 2J/2020,
mcdiiuite as seguintes cláustiL-u e ■.•cndicões.

CIAUBULA PRIMEIRA - Conforme Contrato fL-mado era O')/1 i /2020, objciu do Edital dc
lf;tarão. Mo,i;tlidai1eToin.aria de Preços ii' 22/2020, entre as parte.s arimn identilii-sd.as,
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE
RECAPEAMENTO ASFÃLTICO COM DREWAQEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL NAS RUAS TERRITÓRIO FERNANDO DE NORONHA E OIAPÓS, BAIRRO
SÃO JOSÉ OPERÃRIO NO MUNICÍPIO DE CAPAHEMA PR, em coniojimda.le eoiu d
.St.rniíesiaç.w .tundica datada de 01/Ou,'2021 fica Reequilibrado o rcnrr.tto n" '21)20
no vakir RS 13..'¥6.27 (Tre^e mil, dureiilos e oitenta e seis reais e vinte e sf.e. eniavo.'!!.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais clauoulas do eontrato onguiório. náo auiaddas por este
Tentin, permanecem in.altersdas.

E, por assim risiarem ujusliidris firmam iiprestmleem02 [duiishias dc igual i"nri- rm-mit.

Cap.anetn.1 • PR. Od dnjunho de í.iyAt

AHtRICO BELLÊ
Pa/cilo Munitipul

SÍLVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
.^Vp-.^iTiiarife Uytii
CAW SERVIÇOS DE

TERRAPLENAOEM LTDA • EPF

noi^er-n-lo- '/i.».,; Oni.gcí íe Stuen. 10.»0 - tmre - esraú-OOC
F-.^ií=l355:-l!íl

CAPANEMA.PR

L,aVicin/o

OPORTUNIDADE

Sucesso Matriz Planalto, semanalmente cadastra pessoas
interessadas em vagas para área de produção. Para se inscrever, os

interessados podem comparecer até a empresa,
{Vila Pérola Km 48, S/N, Interior, Planalto - PR), de segunda a

sexta-feira das 08:30 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs,
para preencher uma ficha de pretensão

e serem incluídas no Banco de Dados da Empresa.

Para fazer o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais
(RG, CPF, Carteira de Trabalho).

Todas as oportunidades da empresa estão
disponíveis para Pessoas com Deficiência e

Aprendizes.

Sucesso Matriz Planalto
Vila Pérola Km 48, S/N. Interior, Planalto - PR
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LICITAÇÃO

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
"TOMADA DE PREÇOS" N" 002/2021

O município de PLANALTO-PR, faz saber aos
interessados que com base na Lei n" 8.666/93, LC 123/2006 de
14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável em sua
sede, sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar
Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS sob n"
002/2021, conforme descrito abaixo:
OBJETO: Contratação de empresa legalmente estabelecida e
especializada no ramo da infraestrutura de rede de lógica, que
satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução da
reestruturação do cabeamento estruturado do Centro Municipal
de Saúde, situado no Município de Planalto/PR, incluindo o
fornecimento de materiais, conforme projeto técnico sendo a
área total de 1.111,50m^.
VALOR TOTAL: R$54.646,66 (cinqüenta e quatro mil
seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA ÃBERTURA: 28 de junho de 2021 - às 09:00h
(nove horas).
Maiores informações podem ser obtidas junto ao Departamento
de Licitações em horário de expediente, ou através do e-mail:
licitacao@planalto.pr.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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