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Planalto-PR. 22 de setembro de 2022.

DE: Angela Regina Garcia Caneppa- Secretária Municipal de Saúde
□ CONVÍTE □pregão DTP
LtCITAÇAO N.«:
fim iriTArAn- 4 63

PARA: Luiz Carlos Boni -Prefeito Municipal

PR0CE830(8);-.22=í2_ /ÈoâA.
Senhor Prefeito,

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
01

OBJETO

UN

QUANT

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

R$142.348,57

R$142.348,57

Manutenção de Cabeamento

estruturado da rede lógica do Centro
Municipal de Saúde. 1.111,50m^

UN

1

R$142.348,57

TOTAL

O valor máximo da presente contratação é R$ 142.348,57 (cento e quarenta e dois
mil trezentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos).

Cordialmente,

A

Angela Regina Garcia Car^ppa
Secretária/Municipal de Saúde
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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 Município 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$ 142.348,57 (cento e quarenta e dois mil
trezentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos).

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
O presente objeto a ser licitado justifica-se devido à 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 de troca de dados/voz entre usuários e sistemas.
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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

Mediante medição realizada pelo setor de Engenharia, em até 30 (trinta) dias após
apresentação da Nota Fiscal acompanhada com todos os documentos solicitados em edital
e/ou contrato, válidos e completos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Conta da despesa
01770

_Funcional.proPramátir.a
09.126.10.301.1001.2027

1. ÍNDICE PARA REAJUSTE DE PREÇOS
INCC - índice Nacional de Custo da Construção.
'O

Destinação.fi^méurso
4.4.90.51.00.00.00000
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2. SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA
Secretaria Municipal de Administração.

3.

FISCAL DA OBRA

Eng" Civil Roberto Aloysio Goergen;
CREA-PR: 94015/D;
CPF: 040.368.469-22.

4. SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO

Secretaria Municipal da Saúde.

5.

GESTOR DO CONTRATO

Angela Regina Garcia Caneppa
RG;9.302.751-5

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

6.1 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;
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6.2 Deverá ser exigido pela contratada todos os documentos e certidões da empresa
subcontratada, para fins de pagamento;

6.3 Será exigido Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica(RRT)de execução do profissional responsável tecnicamente pela
empresa com atribuição comprovada;

6.4 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;

6.5 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;

6.6 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;

6.7 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.

6.8 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;

6.9 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;
6.10 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;

6.11 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.
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1.

Exigir certificado de registro da empresa junto ao CREA/CAU;

7.2.

Exigir certificado de registro profissional, responsável técnico pela empresa,junto ao

CREA/CAU, conforme Art. 6° e Art. 8°, inciso II, da resolução n*^ 336/1989 do CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) ou Art. 47 da lei n° 12.378/2010 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil;

7.3.

A Empresa interessada deverá apresentar atestado de capacidade técnica que conste a

execução de no mínimo 20 pontos de rede/lógica.

7.4.

Não será solicitada visita técnica, porém a licitante 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 poderão realizar visita in loco
juntamente com o fiscal 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.
8.1.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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 U,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;
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;
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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 a 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.

Planalto, 22 de setembro de 2022.

Angela Regina Garcia Caneppa
Secretária Municipal da Saúde

Luiz Carlos Bom

Prefeito Municipal
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Tomador: Município de Planalto

ijdentifique o tipo de obra:
I Construção de edifícios;

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

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco

Despesas Financeiras
Lucro

1° Quartil

Médio

3° Quartil

3,00%
0,80%
0,97%
0,59%
6,16%

4,00%
0,80%
1,27%
1,23%
7,40%

5,50%
1,00%
1,27%
1,39%
8,96%

Valores

Propostos
3,19%
0,90%

1,00%
0,71%
6,80%

11: HSeCUI-INS

3,65%

12. ISSQN (conforme legislação municipal)

3,00%

1° QUARTIL

MÉDIO

Z" 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)y(1-l1-l2)]-1
BDI - COM Desoneração =[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-M-I2-I3)]-1

Declaro que a alternativa adotada é

SEM Desoneração

e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

esponsavel Técnico do

de Planalto

Carimbo e Assi

UO\l C■ ViiN/,

Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura

. ..;T,

Obra:

Rede Lógica Posto de Saúde Central

Eng® Civil: Roberto Aloysio Goergen - CREA PR 94,015/D
ART:

O

22/09/2022

CRONOGRAMA FÍSlOO
Oescrtminação

Item

RS

Percentual

Total

%

R$ 38.645,10

27,15%

1° Semana

2° Semana

0,00%
1

Equipamentos

R$

50,00®/o
Rt

0,00®/o
2

Cabos

R$ 21.962,00

15,43%

R$

OIspositIvo de Cabeamento •Sobrepor

RS 42.474,33

29,84%

RS

8.494,87

RC

31 Q7â AB

Eletroduto PVC rosca

RS

3.555,26

2,50%

RS

3.555.26

Acessórios uso geral

R$

3.521,89

2,47%

RS

1.408,76

Mao de Obra

r5 32 190 nn

RS'142.348,57

O
CD
vcr>
CD

^Z,017o

K$

10.622,70

100,00%

'•■RS'

24.081,5'8

•

4.392,40

Rt

1
rtCB C7
i.vbD.br

RS

10.622,70

38.645,10

RS

21.962,00

RS

42.474.33

RS

3.555.26

RS

3.521.89

RS

32.190,00

100,00%

0,00®/.

RS

100.00%

0,00®/.
RS

100,00®/.

30,00®/.

RS

1.056,57

RS

10.944,60

33,00%

82.550,87.

50,00®/.

RS

20,00®/.

30,00%)
r\a

33,00®/t)

6

RS

0,00®/o

40,00%
5

50,00%

19.322,55

80,00%,

RS
r\S

Total

RS

80,00%
17
cca en
1 /.PDir.DU

100,00%
4

iO
799 KK
l9.a>^£,OD

RC
r\9

20,00%
3

3° Semana

100.00®/.

34,00®/.

100.00®/.
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MEMORIAL DESCRITIVO PARA INSTALAÇÕES DE
REDE LÓGICA
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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.
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GENERALinAfíF.S

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.

v' 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 ElA/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.
Dirftrizfs Gfrais nr

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
iay-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 eletroealhas

I00x50mm em alumínio que serão instaladas conforme layout apresentado em projeto. Para os
ramis finais dos pontos serão utilizados conduletes em pvc de I".

Cabeamento Secundário (Horizontal)

O cabeamento secundário é composto pelo cabo("basic link fêmea"/fêmea)ou seguimento de
cabos ("chanel" macho / macho) que liga a Área de Serviço(Work Area) através do Armário
de Telecomunicação(Telecommunications Closets). É usado o cabo metálico UTP(Unshielded
Twisted 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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CaracCerísticas Elétricas Básicas
1 CARACTERÍSTICAS

UNIDADE

Hssislencia eíetnca maxima do condutor em C.C. a 20®C

VALOR 1

fí/km

Capacitància mútua máxima a 20°C

56

n

100± Í5%

Vr>^ /3s

1500

ns/iOO m

545

Impedancia característica nominal de 1 a 350 MHz
Tênsào aplicada entre condutores

Atraso de propagação máximo a 10 MHz

Variação do atraso de propagação - valor típico

93.8

pF/m

ns/100 m

15

%

68

Vfelocídade de propagação nominal

Principais Gafactefísticas Elétricas em Transmissões de Alta \^locldade
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PSEUEXT

(<«)
TÍPICO MÍNIMO TÍPICO MÍNWO TÍPICO

RL

(dB)
AVNIMO

/v.u

Oí,J

n.o

63.3

77,0

60,3

73,0

63,8

74.0

60,8

71,0

20,0

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

40,8

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
24,3

25

9.3

44,3

55.0

41.3

51.0

33,9

46,0

30,9

42.0

35,3

43,0

32.8

41,0

31.25

10,4

42.9

54,0

39,9

50,0

31.2

43,0

28,2

40,0

33,9

41.0

K),9

40,0

23,6

52,0

35,4

48,0

21.4

37,0

18,4

33,0

27.8

39,0

24,8

36,0

21,5
20,1

62.5

15,0

38.4

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

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

27.8

3",0

15,0

12.0

17,7

30,0

14.7

25,0

18,0

9.0

5.0

15,8

28,0

12,8

23.0

17,3

ZH

12,9

24,0

9.9

20,0

16.3

200

27,5

30.8

■ 43.0

250

31.1

29,3

40.0

26,3

36,0

350

37,4

27.2

37.0

24,2

33,0

-

-

■" ACR (dB) - NEXT Min - Atenuação Máxima em 100 m.

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

Multi-Lan ® Categoria 6e
Performance elétrica estável até 500 MHz
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Cordão Adaptador usado no Rack e nas Estações(Patch Cord ou Une 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 TIAiTíIA 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
Ffonl view

JPM612A-R2

Rear view

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 I 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 (Je 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/EIA 568-B Categoria 6e ou superior. Adota-se normalmente
como padrão a capa externa do cabo na cor azul.

Ponto de Telecomunicação ou Conector RJ45 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 fêmea segundo
requisitos da nonna ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components),
para cabeamento horizontal ou secundário, 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 lOOCl, 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.

MUNICÍPIO
DE PLANALTO
CNPJ; 76,460.526/00OM6
MUNIcfPtO OE

ELANÃLEQ

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

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

TSéâÂ

T56B8

WR 1

AZUL'AZUL CLARO

RAR2

LARANJA/BRANCO

R4R 3

VERDE/VERDE CURO

RftR4

/.lARROM/AIARROM Cl ARO

Dimensões (mm)
VISTA FRONTAL

—Q

I

16,1

VISTA LATERAL

llBoaom

H5
18,3

VISTA POSTERIOR
20.5

isrsj^Yi

iLiji
v

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;
9
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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 — retorna 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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Tnfra-fstriitiipa

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.
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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)
y4"(21)

3

1"(27)

6

;

1 '/4"(35)

10

j

P/2"(41)

15

2"(53)

20

2 '/2"(63)

30

3"(78)

40

Calculo 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, arruelas, 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.

12
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Capacidade de eletrocalhas

Dimensão da eletrocalha

Qtde de cabos UTP

(largura x altura em mm)
50x25

25

50x50

40

75x50

60

100x50

80

Calculo 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 (Conectorização)
Práticas para o encaminhamento dos cabos

Devera 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 instalaçao 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

0023

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.450.526/000M6

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

UNIC^O D

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 nao 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

0024

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101

E-mail: planalto(a)planalto.pr.gov.br
UNiciPrarDE

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

b-' W

Cabo estrangulado (incorreto)

Cabos unidos com velcro (correto)

Cabo amassado (incorreto)

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): LAm>na para corta do fio

2): Limirvi paro riesenospar o fio
3): F^rwía para crimpar o asnactor

Após a realização desse passo, é necessário encaixar o conector RJ-45, fazer com que cada fio
entre no orifício correspondente.
16

• * 002)^5

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: pfanalto@pfanaíto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583

Nicfm
^w»

wN»/

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

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. É necessário que o revestimento do cabo

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

Incorretoi
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 telecomunicações 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 __
tubulações citadas devem ser blindadas. Essa blindagem poderá ser obtida através de
as

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

0027

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101

E-mail: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 15§3
85750-000 PLANALTO - PARANA

Codificação de pares conforme T568A/B
Pino do conector

Cor capa do fio

ParT568A

Par T568 B

1

Branco/verde

3

2

2

Verde

3

2

3

Branco/laranja

2

3

4

Azul

I

1

5

Branco/azul

1

1

6

Laranja

2

3

7

Branco/marrom

4

4

8

Marrom

4

4

RJ-45

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 IDO 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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T568A

Identificação dos pares de uma tomada RJ45 e de um conector IDC110

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 idêntieo ao do fabricante para manter as
características originais e, dessa forma, manter sua compatibilidade elétrica que assegure o
desempenho requerido.

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

Uso daferramenta de inserção e corte especifica (punch down impact too!)
20
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Identificação dos componentes de uma rede local

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

é/L

toberto Aloysío ucfergenf
Eng" Civil
CREA PR 94.015/D
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REFERENCIA: BANCODEPREÇO
22/09/2022

^©d(Q'L6á1ca

entra

TOTAL

142.146,67

1

R$38.645,10
t.1

12

1.3

1.4

1.5

ITEM1

ITEM2

ITEM3

ITEM4

ITEMS

BdP

8dP

BdP

Conector Cabo Par Trançado, Tipo Macho, Modelo R]45, Quanidade Viae
B, Calegoria 6, Características Adicionais Padrão T568 fiJB. Aplicação
Cat» Oe Rede. Material Termoplístico Anb.Chama(UI94 V-OI

und

95.00

ftU.OO

R$3.63

R$344,38

und

90,00

R536,83

R$47,02

R$4.231,80

und

30.00

RSSe,28

R$68,15

R$2.044,35

3,00

R$1.4S4,42

R$1.761,16

R$5.283,47

3.00

R82.19e.01

R$2.6S9.14

R$7.977,43

4,00

R$1.210.74

R$1.466,09

R$S.a64.3S

t.OO

R$1.593.81

R$1.929.70

R$1.929,70

1.00

R$$.489.27

R$6.646,96

R$6.64$,96

R$594.97

R$720,45

R$4.322.67

Cabo rede computador, matenal revestimento pvc- doteto de poliviniía antlchama, material condutor cobre eietrolllico. típo condutor dançado flexível.
cabo patch cord, cor azul, padrio cabeamentogigaian. caracterisbcas
arícionais conaclorizado. categoria 6. compnmanto 1,5 m, conector tms
chama, material condutor cobre eletrolftleo, npo condutor trançado flexível.
eabo palcft cord. cor anil, padtlo cabeamento gigalan, oaracteristicai
aiícionais conectorizado. categoria 6. comprimento 2,5 m. conector r|.45

BdP

Petch Panei 46 Portas Cat6 2U

BdP

Switch Tipo 1 .Gerenciâve! Fast Elfiemet de 24 portas POEsvnleh
gerenciâvel padrfloracli 19 de 24 portas RJ.45 lOBASE-T/IOOBASE-TXe 2
portas COMBO que podem ser usadas como RJ.45 10/15011000 BASE-T

und

urrd

Gigabilou 100/1000 Mbt» SFP slot

Access point, networlüng porta de Interface ethemef (1) 10/100/1000,
certifieaçBe» ce, fcc, ic, segurança sem no: wep, wpe-paX, wpa-enterprise
(»pa/wpe2, llup/aes). bssid: ate quatro por rádio. aItmentaçSo de eneroia
passive over albernel (24v),(parea 4, 5-, 7, 8 retomo), lonte de
1.6

ITEM6

BdP

alimentaçflo 24v. adaptador 0.5a gigaoil poe. economia de energia
suportado consumo de energia máxima 6.5w. potência máxima tx: 2.4 {Siz:
20 dbm e 5 ghz. 20 dbm.dual-bard antenas. 3 dbi (cada), w-fl padries
802.11 at/gWac, montagem na parede ou teto com kits mduldo.

und

gereneiamenio de tráfego avançado: 200 dientes simultâneos ou mais referência ubiquitl networks uap-ac-lite
1.7

ITEM7

BdP

MIcroprocessado. Potência Minima Suportada De 1 5 Kva(1500 Va)

Rendimento A Plena Carga De 95%(Para Rede)E 85%(Para Bateria)

und

Tensão De Entrada De 11.S/lP7/PPnt/ Bivolt Automatinn

Rack fechado 19 • 4(Xi a 45uconfiguraç8es mínimas-rack piso pa*âo 19;tamantio:de 40u a 45u:-profundidade: de IlOOmm ate 1200mm:-plntur»
epoxitexkirizada;- cor: preta:-estrutura soldada em açosae 1020 -

tratamentoantíconoslvo;- porta frontal embutida, armaçflo em aço 1,5mm
de espessura, com visor emac/Ilico de 2,0mm de espessura:deve

1.S

ITEMa

BdP

acompanIiBr os acessórios:- kit ventilação forçada para teto com 02 ou 04
venbladore8l10/220v,-03regua «letrica para raek 19- com no mínimo 08

und

tomadas padráo abntnbr 14136,- kit lodizias modelo-a: 04 rodas, sendo 02

rodas com travas e 02 rodas semtravas:- guia de cabos vertieal para
I^laçso, de acordo com o tamanho do rack: Q2unidade (01 de cada lado)bandeja de 1u 19", do tamanho da profundidade do rack- 02 unidades-garanda mfnlma de 12 meses;

Fomeamehto De OrganizadorOe Cabos Morizonwl De Rack Paiíao 19 ,
H

1.9

ITEM9

BdP

Com Tampas,Implantado. Incluindo Fornecimento E Inatalaçáo De

Matenais: Guia. Tampa,Parafusos E Demais Acessúrios, Identificação E

und

6.00

• WK
2.1

ITEM10

BdP

Cabo tJTP.6(24AWG) 305m

3.1

ITEM 11

BdP

Tomadas 1 salda,tipo conector keyslone fêmea 1)45

3.2

ITEM12

BdP

Tomadas 2 saldas.tipo conector keystone fêmea rj45

3.3

3.4

3.5

ITEM13

ITEM14

BdP

BdP

und

11.00

1

a

R$1.646.81

R$21.962.00

und

7.00

R$17,36

R$2t.05

R$147,32

und

41.00

R$15,3t

R$19.7S

RS609,SS

und

40.00

R$409,54

R$495.91

R$19.836.40

und

2.00

R$17,59

und

5.00

RS17,e5

R$21.62

R$108,09

42.00

R$409,56

R$495.94

R$20 829,48

66,00

R$7,12

R$a,62

R$568,76

R$S4.44

R$65.92

R$131.85

Eletroeaflia furada bpoC pré-galv. Ouen 100x50mm H»3000mm
Curva horizonte! e(ett0CBlha45* 100x50 Chapa t8

R$42.S9

Curva horizohtal eletrocalha 90* 100x50 Chapa tS

ITEM1S

Eíeffocalha, Material Metálica, Tratamento Superficial Pra Zincada A Fogo
36

ITEM16

BdP

Características Adicionais Perfurada Em Chapa »18, Normas Técnicas
AbntNbrIec 61537, Dimensaes 100X50x3000 Mm. Formato V

und

uporteElelrocsiha, Tipo Vertical, Largura 100 Mm./Mtura 50 Mm. Material

3.7

ITEM17

3.B

ITEM16

BdP

BdP

Pré-Zincado A Fcgo, Normas Técnicas Nbriec
61537. Espessura Nominal /Chana 1S| 1,25 Mrn

und

Te Horizontal 90» 100i5Cmm Chapa 16
und

2.00

0032
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4.3

fOBca'
ITEM19

ITEM20

ITEM2I

8dP

BdP

SdP

Abracddeira Tipo 0 Com Cunha 1'

Betrodulo Rígido Oa 1" loactvel Cor Preta, inclusive eoneifles
Condulete Sobrepor Pvc 4x2"

5.1

ITEM22

BdP

Arruela Usa 1'4

5.2

ITEM23

6dP

Arrueis Usa 3'8

$.3

ITEM24

BdP

Bucha de nylon s6

5.4

ITEM25

BdP

Parafuso galvanizado 4,2x32mm

5.5

ITEM26

BdP

Parafuso galvanizado 3/8"x2.1/2-

5.6

ITEM27

BdP

Parafuso galvanizado cabeça ienSiha 1/4"x5(e"

5.7

ITEM2S

BdP

Porca sextavada galvan. 1/4'

ITEM29

5.9

R$a.S66^
und

257,00

R$1.91

R$2,31

R$593,67

m

100,00

R$17.51

R$2t,21

R$2.120,75

und

48,00

R$14,47

R$17,52

R$64ü,&4

und

583.00

R$t.25

R$1,51

R$860,33

und

66,00

R$Ü.29

R$0,3S

R$22,94

und

257.00

R$0,27

R$0,32

RS82,88

und

257.00

R$0,47

R$0,S7

R$145,21

und

66.00

R$1,15

R$1.40

und

320,00

R$1,01

R$1.22

R$3S9,60

und

471,00

R$0,26

R$0,3t

BdP

BdP

Porca sexlavada galvan. 3/8'

R$146.01

und

66,00

R$0,34

Vergalhio galvan. rosca total 1/4'

R$0,41

R$28.90

m

66,00

R$21,72

R$2e.30

R$1.735,80

í .8
6.1

- ••

Ac6aaóriosu8ooe['|[

5

5.8

-

1
ITEN31

BdP

Mfto de odre especializada

und

1,00

, ;RÍ32.iaO,OOigr í-íí;
R$26.S83.53

R$32.1»0,00

R$32.190,00
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PLANALTO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
Planalto-PR, 22 de setembro de 2022.

Luiz Carlos Boni — Prefeito Municipal

DE:

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:

Secretaria de Finanças;

à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária para
fazer frente à despesa;
PARA:

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

PARA:

Departamento Jurídico;

à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.
Cordialmente,

UVi) t.A

OrN^i

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal.
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MUNICÍPIO DE

PI^NALTO

85750-000 PLANALTO - PARANÁ
Planalto-PR. 23 de setembro de 2022.

DE:

Secretaria de Finanças

PARA:

Prefeito Municipal

Senhor 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 1.1 ll,50m^ com valor total de

R$142.348,57(cento e quarenta e dois mil trezentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e sete
centavos) expedido por Vossa Excelência na data de 22 de setembro de 2022, 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:
i

Conta da desnesa

Fyncional prograniática

01770

09.126.10.301.1001.2027

^^çstinaçãq de recurso,
4.4.90.51.00.00.00000

Cordialmente,

Enson Elemar Schabo

Secretário de Finanças

Jones Roberto Kinner
CONTADOR - C.I. RG N° 3.654.820-7 - PR

0035

\ Prefeitura Municipal de Planalto -2022 >
Saldo das contas de despesa
Calculado em:26/09/2022

órgão/ Unidade!Prcjeto ou Afl^^dade/ Conta de despesa/ Fonte(te recurso( F. PADRÃO/ORIG/APL/ DES/DET)

'

Valor aUcrizado

3S.0M,0Í

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

01770

Valor atualizado Líquido ortperíwto

^JXK^ÒO

E QOOOO 000(V01/07/0(VOO Recirsos Orcin^ios(Uwes)
Total Geral

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

35,000,00

0,00

35.000,00

Critérios de seleção;
Data do cãlcUo: 2003/2022

Órgão entre: 09 e 09

Natureza de despesa entre:4.4S051.0D.O0 e 4.4.90.51.00.00

Erritido por: CADASTRO DE PPA,na \ersão: 5530 e
E - Grupo da fonte do eiercicio I EA - Grupo da fonte de ewrcicios afleriores

2609/202215:46:48
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MINUTA DE TOMADA DEPREÇOS N"

/2022

1 -PREÂMBULO

1.1 - O município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n° 122/2022, de 21/06/2022, 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, toma público a realização de procedimento
de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob n° ..../2022, 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 infraestrutura 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, memorial
e eronograma financeiro, sendo a área total de Llll,50m^, incluindo o fornecimento de
materiais, conforme projeto técnico.

1.2 - O recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e dos
Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às

I

I

:

horas do

í na Sala de Reimiões 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,
conforme projeto técnico sendo a área total de 1.111,50m^. Conforme abaixo segue:
ITEM OBJETO

UN

QUANT

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

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^

R$142.348,57 R$142.348,57

R$142.348,57

■
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2.2 - O valor total da obra será de R$142.348,57 (cento e quarenta e dois mil trezentos e
quarenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos).

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.
ORÇAMENTÁRIA:

Proveniente da seguinte DOTAÇÃO

'
'Funcionai prógramática
01770

09.126.10.301.1001.2027

Dèstinàçãó3e recurso
4.4.90.51.00.00.00000

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.

§ l2 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,

além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2e As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso II, 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
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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
(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 locai indicados no preâmbulo
deste Edital, devidamente fechados, constando das faces o seguintes dizeres:
a)TOMADA DE PREÇOS

/2022

ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
b) TOMADA DE PREÇOS N° /2022
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:

~ ^ 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:
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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
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 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, com as atribuições a seguir:
a. Capacitado para trabalho em altura conforme NR-35;

b. Capacitado em instalações e Serviços em Eletricidade conforme NR-10;
c. Poderá neste caso ser o mesmo profissional com ambas as certificações.

k)

Declaração de responsabilidade, indicando o responsável técnico 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
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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.

p)

Capacidade técnico-proflssional: 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 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
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.
,^0
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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 benefíciário 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.
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$142.348,57 (cento e quarenta e dois
mil trezentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e sete 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 fisicofinanceiro.

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°
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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 rf S.666I93.

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)

Comunicar a contratante, bem como proceder com a devida interdição e sinalização

das vias dos locais de obra, caso necessário;

d)
Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo
modificações sem a prévia consulta e concordância do Município de Planalto;
e)
Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste
contrato;

f)
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;
g)
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;
h)
Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos, Cronograma FísicoFinanceiro e nos projetos além das orientações do responsável pela fiscalização;
i)
Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
realização das obras;

j)
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.

k)
Verificar e comparar todos os desenhos fomecidos 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;

1)
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;

m) Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados e/ou em
desaeordo com o projeto deverão ser refeitos pela Contratada sem quaisquer ônus para a
contratante;

n)
Fomecer 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;
o)
Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato junto ao INSS;

o tJ-
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Fornecer guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem serviços

durante o prazo contratual;

q)

Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal

utilizado na execução das obras;

r)

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.

s)
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;
t)
A empresa deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
proteção individual — EPI e proteção coletiva - EPC, deverá treinar e tomar obrigatório o uso dos
EPIs;

u)
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;

v)
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;

w)
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;

x)

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;

y)
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;
z)
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;
aa)
Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas

vigentes, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pela Contratante;
bb) Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a fiscalização de
obras antes da execução dos serviços correspondentes;

cc) 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.

dd) 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;
ee) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na
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licitação, em especial, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;

ff)

Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa pela prestação dos

serviços objeto do presente contrato caberá única e exclusivamente a CONTRATADA,

gg) 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;
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
CONTRATO - FASE
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
,0
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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
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° (trígésimo) 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.
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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
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 2022.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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TOMADA DE PREÇOS N"...-/2022

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO_

FONE:

MUNICÍPIO:

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-

/2022, 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)

/
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO^

FONE:

MUNICÍPIO:

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

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

/2022

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

nn / n
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TOMADA DE PREÇOS N®

/2022

ANEXO IV -DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO
XXXIII DO ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROPONENTE:
CNPJ N°

ENDEREÇO_

FONE:

MUNICÍPIO:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de

TOMADA DE PREÇOS N°

/2022, 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 T da Constituição Federal.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

/

/

NOME:
RG/CPF

CARGO

0050

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

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

EÍjfe!

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS N°

/2022

ANEXO V -Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)
RAZÃO SOCIAL:
CNPJN®

ENDEREÇO,

FONE:

MUNICÍPIO:

O representante legal da empresa

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

PREÇOS N°

/2022, 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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TOMADA DE PREÇOS N°

/2022

ANEXO VI-TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL:.
CNPJ N°

ENDEREÇO.

_FONE:_

MUNICÍPIO:

EST.

O representante legal da empresa

na qualidade de Proponente do procedimento licitatórío sob a modalidade de TOMADA DE
PREÇOS N°
/2022, 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

habihtatona 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:
RO/CPF
CARGO

/n)

16
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/2022

ANEXO VII-DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N®

ENDEREÇO_

FONE:

MUNICÍPIO:

Declaramos conforme solicitado no editai em epígrafe que o
responsável técmco referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida
licitação é:

NOME

ESPECIALIDADE

CREA/CAU I

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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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N"

12Q12

EMPRESA:
CNPJ N°
INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

ENDEREÇO:
CIDADE:

ESTADO:

Declara o recebimento do edital TOMADA DE PREÇOS N°

/2022 e anexos

IJI,in,IV,V,VI,VII, Mmuta de Contrato, projetos, memorial descritivo, orçamento
quantitativo, cronograma fisico-financeiro 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
tomecimento de materiais, conforme projeto técnico sendo a área total de 1.11 l,50m^.
Planalto-Pr.

NOME:
RG N°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE EXECUÇÃO DE OBRA N'* /2022
TOMADA DE PREÇOS N"..../2022

Contrato de execução de obra que entre si fazem o Município de Planalto e a
,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"

fLUIZ CARLOS BONI, em pleno
devidamente
peloe Prefeito
senhor
exercício representado
de seu mandato
funções, Municipal,
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:

inscrita

no

,
CNPJ

sob

n.°

com,

,

'

í

na

^ vj

.

devidamente

sede

Cidade

à

de

' irsste ato representado pelo Administrador(a) o Sr.(a).
' brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
®

na Cidade de

'residente e domiciliado(a),
^

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

. , .. e especializada
^ presente contrato
por objeto de
a contratação
deque
empresa
legalmente
estabelecida
no ramo tem
da inffaestrutura
rede de lógica,
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 1.1II,50m^ Conforme abaixo segue*
ITEM OBJETO
01

UN QUANT

Manutenção de Cabeamento

estruturado da rede lógica do Centro

UN

1

PREÇO
^í^EÇO
UNITÁRIO
UNITÁRIO

PREÇO
PREÇO
TOTAL
TOTAL

R$

rj

Municipal de Saúde. 1.111,50m='
TOTAL

í- de direito, obrigando
Único -as
Integram
e completam
o presente
Contratual,
para
todos os fins
partes em
todos os seus
termos,Termo
as condições
expressas
no edital, atos convocatorios, projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma

fisico-finMceiro, especificações, proposta da licitante, parecer de julgamento, ordem de
serviços, legislação pertinente à espécie.
CLÁUSULA SEGUNDA

REGIME DE EXECUÇÁO/FISCALIZAÇÁO
A VA ^ de
A empreitada porpresente
Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta na
modalidade
preço global.
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Paragrafo Primeiro - A empresa responsabiliza-se pela perfeita exeeução do objeto, bem
como a substituir ou complementar materiais e serviços em desaeordo, devendo obedecer
rigorosamente os projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma físicofinanceiro.

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

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a
^

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^

(tngesimo) dia subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS
bGTS e Certidão Tributo Municipal.

Parágrafo Terceiro - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento sera 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
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo lieitatório, TOMADA
DE PREÇOS n°

/2022.

Parágrafo Sexto - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto correrão

Úa da desí
01770

i^tahãção de recür^ó

09.126.10.301.1001.2027

4.4.90.51.00.00.00000

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

P''azodetotal
para pelo
a execução
dos serviços
será de 21(vintee
um)dias
a partir
da emissão da oordem
serviço
Departamento
de Engenharia,
e pagamentos
conforme
oeim de medição mensal elaborado pelo mesmo, podendo ser prorrogado, a critério da
Administração nas condições previstas em lei.
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CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS

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:

Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas deste Contrato;

5
Contrato;

^ CONTRATADA as condições necessárias à regular execução
do
^

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

?
k iu visando a correta execução de todastoda
a documentação
necessária
para dirimir
trabalhos
as etapas
(PLANILHAS
E PROJETOS,
etc); os
d) Comunicar a contratante, bem como proceder com a devida interdição e sinalização
cias vias dos locais de obra, caso necessário;

e)

Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo

moditicaçjDcs sem a prévia consulta e concordância do Município de Planalto;

f)

Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste

contrato;

g)

Não é peimitido sub-empreitar de forma total o objeto desta licitação, porém mediante

previa comumeaçao e autonzação da contratante, a sub-empreitada parcial do serviço poderá

tTtuli"'°"

a sub-contratação ser de responsabilidade exclusiva da empresa

h) Providenciar,junto ao CREA/CAU regional, a devida Anotação de Responsabilidade
Tecniea - ART e ou Registro de Responsabilidade Téenica - RRT, relativa aos serviços
objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente;

i)

Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas dè Custos, Cronograma Físico-

financeiro e nos projetos alem das orientações do responsável pela fiscalização;
j)
Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
realizaçao 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
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movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento
do presente edital;

A Verificar
e comparar
todos os
dos serviços.
No
caso de
falhas, erros,
discrepâncias
ou desenhos
omissões, fornecidos
bem como,para
ainda,execução
transgressões
às Normas
técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita
ao Município de Pl^alto, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar
empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços;

ni) Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os materiais e serviços
etetiv^ente 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;
-«
n
o) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços

(íerramentas, maqumários 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;

-f
empresa
deverátodos
apresentar,
de forma permanente,
funcionários
uniformizados,
fornecer
os equipamentos
de segurançaseus
individual
(EPI) devidamente
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

especifica 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*

""K
todos os- trabalhadores
o tipo eadequado
de equipamento
proteç^^Aindividuala^everá
- EPI efornecer
proteçãoa coletiva
EPC, deverá treinar
toL obrigatório
o Io do!de
procedimentos de segurança, assumir a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda que resulte de caso fortuito

ou torça maior bem como as indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por
latos onundos dos serviços contratados;

Cumprirobrigando
e fazer cumprir
todas as normas
regulamentares
sobre a medicina
e segurança
do +trabalho,
seus empregados
a trabalhar
com equipamentos
individuais
de
segurança/prevenção de acidentes de trabalho;

x) A atuaçao ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos
nao 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

tT^balho^^"'^^
z)

afetadas e/ou danificadas no transcorrer dos

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 decorrei

serviços, devendo ser executado de acordo com as exigências da Administração
Municipal, nao sendo permitido o acúmulo de entulho em qualquer local do imóvel;
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aa) A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obngaçoes 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
ontratada 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 matenais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da
ciência pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização-

tf)

Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documertos que

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na

licitaçao, em especial, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;

gg) Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa pela prestação dos
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;
seiviços objeto do presente contrato caberá única e exclusivamente a CONTRATADA

CLÁUSULA OITAVA

DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO -FASE CONTRATUAL
aragrafo 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'
estara 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 infraçãoc) 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 Publica pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tnbunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
1. 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
H da
h' infraçao, obedecidos
o contratadoosàseguintes
multa delimites
mora,máximos
que será graduada de acordo com a
gravidade
0059
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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.

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 lomecimcnto 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;

Q 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/o (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
ultima 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
hcitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.

administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e

1U.52Ü/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominaçoes legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.

)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
respondera pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

6) nao tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar

diretameiite do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta

/) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximira 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
impedmento 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 q4
incorram em outros ilícitos previstos em lei.
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CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a
defesa, nos seguintes casos:

a)

o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;

cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;

cLtratado^^° injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto
d)

não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração-

prévia ou
autorizarão
do
CONTRATANTE, assoc.açao da CONTRATADA com outrem, a cessão
transferência

presente ol^tato

f)

incorporação, que afetem a boa execução do

o desatendimento das determinações regalares 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;

u Administração,
Aa
® modificação
da finalidade
ou da estrutura da empresa, que, a juízo
da
prejudiquem
a execução
deste Contrato;

dlermírn"''
CONT^^ANTÍf

conhecimento Público-'

'■'^^vância e àmplo conhecimento, justificados e
^"réridade da esfera administrativa a que está subordinada o

^

LxecSLlS?ontato'°''"'° "

o contrato amplo

comprovada, impeditiva

^°rérato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos

fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n°. 8.666/93.

CONTRATAnÍ-F^®'"'''^"
CONTRATADA
os n°.direitos
UJN iKAl AN IL, em caso de rescisão"/•
administrativa
prevista noreconhece
art. 77 da Lei
8.666/93.da
CLÁUSULA DÉCIMA

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O^p^o de vigência do presente contrato é de 12 meses a partir da data de assinatura do
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÂO
Contrato ea anuência
nenhuma expressa
pessoa física
ou jurídica,
sem autonzaçao previa, por escrito, da°CONTRATANTE
da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS

'®''^° dirimidos
de comum
8.666/93, eT''""
dos princípios
gerais de direito.

acordo entre as partes, com base na Lei n"

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

AO ^'
3'
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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.
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.

Planalto-Pr.,

CONTRATANTE

de

de

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

2)

O
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Lista de Materiais
Acessórios Cabeamento - Metálico
Bloco conexão
110IOC-100 pares

1 pç

Conector

RJ4S(CM8v)
Patch panei
48 posições
Plugue

RJ45(CMSv)
Switch (10/100/1000)Base T
24 portas

89 pç
3 pç

2S6pç
4pç

Acessórios Cabeamento•Rack
Antenas Access Point Ref.

inteibras Gigabite AP1750

4pç

Rack 19"

Bandeja deslizante perfurada

2pç

Guia de cabos horizontal
Guias de cabos vertical 12U

6pç

Kit pés niveladores(4 peças)

2pç
1 pç

Kit Ventilação Padrão 19U (4 ventiladores)
Kit Porcas e Parafusos para Fixação

1 pç
1 pç

Nobreak tSOOVA Senoidal

1 pç
1 pç

Régua 12 tomadas padrão Rack 19U
Acessórios o/ eletrodutos

Caixa PVC Sobrepor
4x2"

48 pç

Luva PVC rosca
1"

60 pç

Acessórios uso gerai

\0
1/4"

583 pç

3/8"

66 pç

Bucha de nylon
86

257 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante

257 pç

Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW

66 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha

1/4"x5/8" máquina rosca total

320 pç

Porca sextavada galvan.
1/4"

471 pç

3/8"

66 pç

Suporte para cabo de aço
38x90mm

66 pç

Vergalhâo galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.)
Cabeamento estruturado • metálico

Cabo UTP-6(24AWG)-4

66 PC
3140.20 m

Dispositivo de Cabeamento - sobrepor
Placa 2x4" - Branca

1 módulo - RJ45

2 módulos - RJ45
EletFocalha furada tipo C pré-galv. quen

7 pç
41 PC

Curva horizontal 45°

lOOxSOmm chapa 18

2pç

Curva horizontal 90°

lOOxSOmm chapa 18
Eletrocalha perfurada tipo C
lOOxSOmm chapa 18
Suporte vertical
70x96mm

5pç
120 m

66 pç

T horizontal 90°

100x50mm chapa 18

2pç

Terminal

lOOxSOmm chapa 18

3pç

Eietroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha
1"

257 pç

Eietroduto, vara 3,0m
1"

283.30 m

Rack

Fechado padrão•19"
40U

1 pç

Legenda das indicações
Aberto d guias de cabo -19"- pé niveladores - 40U
Aço pintada - teto (ref Brum)- 100x100x80 mm

Caixa padrão 19" - porta acrilico cristal - 5U x 470mm
Curva horizontal 45° - lOOxSOmm
Curva horizontal 90° - iOOxSOmm

PVC - teto (ref Cemar)- 120x120x75 mm
Painel de conexão
Patch Panei

Switch iO/lOOMbps-BaseT
T horizontal 90° - IOOxSOmm
Terminal - IOOxSOmm

Tomada RJ45 d placa plana 2x4" - Branca -1 módulo - baixa
Tomada RJ45 d placa plana 2x4"- Branca - 2 módulos - baixa

Revisões da Prancha
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Lista de Materiais
Acessórios Cabeamento - Metálico
Bloco conexão

110ÍOC-100 pares

1 pç

Conector

RJ45(CM8V)

Patch panei
48 posições
Plugue
RJ45(CM8v)
Swltch (10/100/1000)6386 T
24 portas

89 pç
3pç
256 pç
4pç

Acessórios Cabeamento - Rack
Antenas Access Point Ref.

Inteibras Gigabite AP1750

4pç

Rack 19-

Bandeja deslizante perfurada
Guia de cabos horizontal
Guias de cabos vertical 12U

Kit pés niveladores(4 peças)

Kit Ventilação Padrão 19U (4 ventiladores)
ICt Porcas e Parafusos para Fixação
Nobreak 1500VA Senoidal

Régua 12 tomadas padrão Rack 19U

2pç
6pç
2pç

1pÇ
1 pç

1 pç
1 pç
1 pç

Acessórios o/ etetrodutos

Caixa PVC Sobrepor
4x2-

48 pç

Luva PVC rosca
1"

60 pç

Acessórios uso aeral

\0

Amjela lisa galvan.
1/4"
3/8"

583 pç
66 pç

Bucha de nylon
86

257 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante
Parafuso galvan. cab. sext

257 pç

3/8"x2.1/2" rosca total VWV

66 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4-X5/8" máquina rosca total
Porca sextavada galvan.

320 pç

1/4-

471 pç
66 pç

3/8-

Suporte para cabo de aço
38x90mm

66 pç

Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proi.)
o
«
(S
A
<0

66 pç

Cabeamento estruturado • metálico

Cabo UTP-6(24AWG)-4

3140.20 m

Dlspni^ltivn de Cabeamento - sobrepor
Placa 2x4" - Branca
1 módulo - RJ45
2 módulos - RJ45

7pç
41 PC

Fletrocalha furada tioo C orè-aalv. quen
Cun/a horizontal 45°

lOOxõOmm chapa 18

2pç

Curva horizontal 90*

lOOxSOmm chapa 18

5pç

Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18

120 m

Suporte vertical
70x96mm

66 pç

T horizontal 90°

lOOxSOmm chapa 18

2pç

Terminal

inox.snmm chapa 18

3pç

Eletroduto PVC rosca

Braçadeíra galvan. tipo cunha
1"

257 pç

Eletroduto, vara 3,0m
1"

283,30 m

Rack

Fechado padrão -19'
40U

1 pç

Legenda das indicações
Aberto d guias de cabo -19" - pé niveladores•40U

/

Aço pintada - teto (ref Brum)- 100x100x80 mm

Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal - 5U x 470mm
Curva horizontal 45° - lOOxSOmm

Curva horizontal 90° - 100x50mm

PVC - teto (ref Cemar)- 120x120x75 mm
Painel de conexão
Patch Panei

Switch 10/100Ubps - BaseT
T horizontal 90° - lOOxSOmm
Terminal - 100x50mm

Tomada RJ4S d placa plana 2x4"•Branca -1 módulo - baixa
Tomada RJ45 d placa plana 2x4"- Branca - 2 módulos - baixa
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PARECER JURÍDICO;

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preço
com visps a contratação de empresa para a realização de obra de engenharia
^onsuDstanciada na realização de manutenção de cabeamento da rede lógica do

Cenyo Municipal de Saúdo do Município de Planalto-PR, com solicitação datada de

22 de^ seternbro de 2022, as quais foram estabelecidas/esclarecidas em Termo de
Referencia, devidamente assinada pela Secretária de Saúde.

devidamente paginados e não há numeração do
processo licitatorio.

l'
^ ° procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes
documentos, no que importa à presente análise;
a) Solicitação datada de 22 de setembro de 2022;

b) Termo de Referência (documentação complementar);
c) Estimativa de custo, BDI, Cronograma, memorial descritivo e
memorial de cálculo dos qualitativos, elaboradas pelo Engenheiro
Roberto Aloysio Goergen;

d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem
orçamentaria para ^ garantir a despesa; Remessa à Procuradoria
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 22 de setembro
de 2022;

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 23 de
setembro de 2022;

f) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;
4.

seqüência em data de 04 de outubro de 2022, o processo foi

metido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da
PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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H I®
art. 38,
unico, da
Lei ^ no 8.666/93. ®Este Parecer,contrato,
portanto,prescrita
tem o no
escopo
de parágrafo
assistir a

Praticados
praticados na fase preparatória da iicitação. l^gaiidade dos atos administrativos
ANALISE jurídica

1 - FINALIDADE E ABRANGÊNCIA np PARECFR tlIpfnTrn

assessoraria

textPs das miPutIífP
prateados até então.
6.

jurídica tem o escopo de assistir a autoridade

.°

legaiidade administrativa dos atos a serem

ri> envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restrinqe-se

reTaciPrestes naí^'^ri'

se ?os
dos conheHmonr®"'"^
conhecimentos específicos
2

"^^ureza técPica. Em

imprescindíveis
para acompetente
sua adeouacâo
às
^ autoridade
municiou-

necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

pcesume-se que as especificações técnicas contidas no

Lat

quanto ao detalhamento do objeto da contratação,

ron I
requisitos
avaliação
do preçodo estimado,
tenham
regularmente^
determinadas
peloe setor
competente
órgão, com
base sido
em
parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

de assp-;<;nra^flnrp°
esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão
^^nr^
® auditoria quanto à competência de cada
agente P-Ki
publico para a pratica de atos administrativos.
H seuIncumbe,
sim, a cada um
dentro do
espectro isto
de competências.

destes observar se os seus atos estão

feitas spm
f
®3"®"tar que determinadas observações são
aJcoL a
vincuiativo, mas em prol da segurança da própria autoridade
conferiX^nL^P-''®"'
'""^umbe,
dentro
da margem
de discricionariedade que lhe é
conferida pela iei, avaliar
e acatar,
ou não,
tais ponderações.

nara
fine de
rin'^®°
questões relacionadas
à legalidade
serão apontadas
para fins
sua Obstante,
correção. as
O seguimento
do processo
sem a observância
destes
apontamentos sera de responsabilidade exclusiva da Administração.
II - regularidade da formação do processo
rnnfrafnc/

"^^e pertine especificamente à licitação, bem como

n^mfe
ajustes,iniciando-se
o processo administrativo
observar
ormas que líf
lhes sao pertinentes,
com a devidadeverá
autuação,
com asa

PARECER JURÍDICO
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correspondente protocolizaçio e numeração, juntando-se, em seqüência
cronologica, 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.
t
processo
submetidos
encontram-se
regularrnente
formalizados, em
conformidade
com ào análise
ordenamento
jurídico
aplicável.

III - DA justificativa da contratação

I - de
-j regência,
? justificativa
da contratação,
extrai-se
da
egislaçao
tratar-se de da
ato necessidade
atribuído à autoridade
competente
(ou, por

delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente

no âmbito da Administração)^ a quem cabe indicar os
elementos técnicos fundamentais que o apoiam.

15.
Nos autos se encontram encartados a justificativa da contratação, com
exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no termo
de referenaa a necessidade de contratação para suprir as necessidades da
Administração Municipal, em especial para melhnrar a trafeaabilidade dnc
dados da Secretaria Miiniripal de Saúde não tendo este Procurador Jurídico
questões de conveniência e necessidade, sendo de
declarou e solicitou e de quem autorizou a sua
com pro •

t- ^ a justificativa apresentada,
^ necessidade
da autoridade
competente
a fim de quedese chancela
possa considerar
atendida

jurídico-formais'^^'^'^
quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos
Dreroní^a
n,,l os atos administrativos,
lembrar quequando
a teoria
dos motivos
determinantes
preconiza que
motivados,
ficam vinculados
aos
TÍZ

todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade

istn especial
pcnor f cautela quanto
existência
ISSO,
aos dos
seusmotivos
termos,apresentados.
que devem serRecomenda-se,
claros, precisospore
corresponder a real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que
munfrin^M^íy
resL^tado da contratação, ou superiores às necessidades da

metTdoToícamente°."' " '

tecnológica e/ou

comoetentP ^ ^oct"h
t°'520/2002
3°, I) determina
a autoridade
competente
estabeleça,
de (art.
modo
motivado, também
as que
exigências
de
ha^htaçao/qualificaçao, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
na minuta do edital e do
contrato
nTmbluta"dTeditar^
cláusulas
doadministrativo.
futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos

Lei n" 10.520/2002, art. 3^ I; Decreto n® 3.555/2000, art. 8°, III a.
PARECER JURÍDICO
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IV - DO TERMO DE REFERÊNCIA F DA DEFIMTÇÃQ DQ QBJgTH
Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do

processo licitatorio 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.
O termo de referência encontra-se encartado aos autos e expõe de

maneira objetiva o objeto a ser licitado e a sua necessidade, o qual está
denominado como "documento complementar à requisição ao
Departamento de Licitação".

Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III "a" do

que balizará a definição do objeto do certaníe pela
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (no 10.520/2002). Nos autos
entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.
®

competição, Impende também que a definição do

M^mirínin evitando-se
l
'^®^®''®ncia, irrelevantes
cortespondaouàsdesnecessários,
reais necessidades
do
Município,
detalhes excessivos,
capazes
de conduar a limitaçao da competitividade do certame. Registre-se que não
incumbe a Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.

eruique o

■^2;
~ no Convém
que deo art.
7°, § 4° de
da materiais
Lei no 8.666/93,
nclusao,
objeto dalembrar
licitação,
fornecimento
e serviçosvedasema
apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma
justificada, mesmo que sucintamente.

V- DA PESQUISA DE PREÇns E DO ORÇAMENTO gJÇgTIMADQ

24.

A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os

emorraa°dor^
o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem
' /critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.

25.

A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir

efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que á
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível deve
consignar a justificativa nos autos.

possivei, oeve

Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de

Faihíc
sem_pre e suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável
dos orecií^^Dratfrarf
®.° '^"'verso de empresas pesquisadas e a cotação

Sintual ganho
oL&
l i"°com redução dos preços
° obtidos.
eventual
de escala,

contratação permitiria

^ as característicasevitar
distorções,
realizar
pesquisa
que seia
adequada
do objeto
licitadoalém
e tãodeampla
quanto
a característiM
PARECER JURÍDICO

4

^

1

00B8

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.

28.

Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo

pertinente a contratação desejada (Acórdão po 1.782/2010-Plenário) e que não
^
cci
®oc'®tário entre as empresas pesquisadas (Acórdão no
4.561/2010-19
Gamara).
de documentação, devem ser acostados nos autos:

a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-09Ü9-10/07-1);
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-3889-25/0930

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.
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.

No presente caso, a Administração Municipal realizou a cotação

de preços por intermédio do Engenheiro Civil Roberto Aloysio Goergen, que

resZtahrifrH
°a cotaçao correta.
responsabilidade
«s' utihzaçao
4.-Ihá a necessidade
de justificativa
parapor
a
das porém,
tabelas que
orçamentárias
governamentais,
como

''ayendo o valor de lançamento da presente licitação ser

limitado ao preço máximo existente em referidas tabelas

VI - DA PREVISÃO DE FXTSTÊNCIA np RECURSOS nPCAMFISITÁPTnc

Ho recursos orçamentários
fstabelece
que a realização
de licitação
da
pnrBuicS^
evisao de
que assegurem
o pagamento
dasdepende
obrigações

decorrentes das aquisições e da contratação dos serviços comuns.
rnnráhii '

Snlc

se denota do processo de dispensa, o parecer

seja o mesmo sanado, apontando todas as

publicas, Lmbém^n"
também nao
menciona sobreP—
a abertura'-tatório,
de créditon^adicionai
suplementar.
púLtaf
'
que ta^^àsTo/nça^
Art. 18. r daLC n° 123/2006; Art. 6° do Decreto n"6.204/2007 e art. 34 da Lei n® II.488/2007.
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nncQ

VII - ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

34.

A obrigatoriedade de licitar consta na Constituição Federal de 1988

em seu artigo 37, inciso XXI.^

35.
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.

36.

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 no. 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 cadastrados, 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

1 ^ Malheiros,
(MEIRELLES,
Hely
14 ed. Sao Paulo:
2006, p.
97)Lopes. Licitação e Contrato Administrativo.
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).

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

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

rfcc I a

P"ncipios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte- f 1 XXI

"'T
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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
sequencia:

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
hatatorio;

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 Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando
for o caso.

^

Art. se 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 parcelas, 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;

2^: „
Observe-se que, o Edital cuidou de estabelecer que a
fnrm^
indireta,
regime de
forma nr°
prevista no art. 10, inciso II, alínea
"a",pelo
do Estatuto
dasempreitada
Licitações. global, na
^ ^

Objetivando sedimentar tal entendimento, observe-se o aue
espécie de execução do

objeto licitado, textualmente;

^

"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
PARECER JURÍDICO
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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.

_

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.

Portando, a modalidade Tomada de Preços poderá ser
utilizada para a contratação do objeto ora mencionado.
VIII - DA MINUTA DQ EDITAL E SEUS

45.
Segundo o art. 21, incisos VIU e IX do Decreto no 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.
CONCLUSÃO

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 licítatório 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;

Dfivs ser realizada a cotação de valores nas tabelas orçamentarias
governamentais, como por exemplo. SINAPI. devendo o valor de
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lançamento da licitação estar limitado ao valor orçado em referidas
tabelas, ou ser apresentada iustlficativa oara sua não utilização.

~ jurídicas
Registro,
por fim, que
análise consignada
ateve
às
questões
observadas
na ainstrução
processualneste
e noparecer
edital,secom
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, 04 de outubro de 2022.

JOÃO AN^E^ON KLAUCK
ProcuradorJi^dicdl- OAB/PR n. 61.323
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-PR. 04 de outubro de 2022.

DE:

Luiz Carlos Boni

PARA:

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 122/2022.

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

cO

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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EDITAL DE TOMADA DEPREÇOS N"007/2022

1-PREÂMBULO

1.1 - O município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n° 122/2022, de 21/06/2022, de
conformidade com o disposto na Lei rf 8.666, de 21 de junho de 1993, LC 123/2006 de 14 de

dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, toma público a realização de procedimento
de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob n^ 007/2022, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL,na data de 21/10/2022, às 14:00h (catorze 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 infraestrutura 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, memorial e cronograma financeiro,sendo a área total de 1.111,50mS incluindo o
fornecimento de materiais, conforme projeto técnico.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e dos
Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até ás 14:00 horas do

dia 21/10/2022, 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 14:00 horas do dia 21/10/2022.
Havendo a concordância formalmente expressa de todos os proponentes em renunciar a
mterposição 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

conforme projeto técnico sendo a área total de 1.111,50m^ Conforme abaixo segue-

UN QUANT

ITEM OBJETO

PREÇÕ^
UNITÁRIO

Execução da reestruturação do
cabeamento estruturado do Centro
Municipal de Saúde, situado no
Município de Planalto/PR, incluindo

o fomecimento de materiais,

TOTAL

R$142.348,57 R$142.348,57

conforme projeto técnico sendo a
área total de l.lll,50m^
TOTAL

R$142.348,57

OcPft^S

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16
'íí-.iíí^'
MUNICÍPIO DE

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

PLANALTO

2.2 O valor total da obra será de R$142.348,57 (cento e quarenta e dois mil trezentos e
quarenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos).
3- DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1-0 regime de execução indireta na modalidade empreitada por preço global.
4-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

01770

runcional programatica

Destinação de recurso

09.126.10.301.1001.2027

4.4.90.51.00.00.00000

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.

§ le Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2^ As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5(cinco) dias úteis.
§ 3e 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
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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
(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 benefíciadas 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 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

007/2022

ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE;
b)TOMADA DE PREÇOS N"007/2022
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:
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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
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 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 Gerai 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, com as atribuições a seguir:
a. Capacitado para trabalho em altura conforme NR-35;
b. Capacitado em instalações e Serviços em Eletricidade conforme NR-10;

c. Poderá neste caso ser o mesmo profissional com ambas as certificações.

k)

Declaração de responsabilidade, indicando o responsável técnico 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
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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.

p)

Capacidade técnico-profíssional; 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.

~ ^ 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 fisico-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 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.
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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 classifícação
a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

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

iiT - O preço máximo para a licitação importa em R$142.348,57 (cento e quarenta e dois
mil trezentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e sete eentavos).
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 físicofinanceiro.

13-DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO

13.1- O 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 adjudieatário 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°
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14.2-0 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.

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)

Comunicar a contratante, bem como proceder com a devida interdição e sinalização

das vias dos locais de obra, caso necessário;

d)
Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo
modificações sem a prévia consulta e concordância do Município de Planalto;
e)
Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste
contrato;

f)
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;
g)
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;
h) Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos, Cronograma FísicoFinanceiro e nos projetos além das orientações do responsável pela fiscalização;
i)
Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
realização das obras;

j)
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.

k)

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;

I)
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;

m) 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;

n) 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;
o)
Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato junto ao INSS;
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Fornecer guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem serviços

durante o prazo contratual;

q)

Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal

utilizado na execução das obras;

r)

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.

s)

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;

t)

A empresa deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de

proteção individual — EPI e proteção coletiva - EPC, deverá treinar e tomar obrigatório o uso dos
EPIs;

u)
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;

v)

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;

w) 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;

x)

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;

y)

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;
z)
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;
aa) Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas

vigentes, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pela Contratante;
bb) Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a fiscalização de
obras antes da execução dos serviços correspondentes;

cc) 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.

dd) 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;
ee) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na
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licitação, em especial, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;

ff)

Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa pela prestação dos

serviços objeto do presente contrato caberá única e exclusivamente a CONTRATADA,

gg) 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;
16 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS,RESCISÃO E MULTA:
16.1 - DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTI^TUAL;

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 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
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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
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.

18.4-0 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;
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-financeiro.
'
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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
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., 04 de outubro de 2022.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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TOMADA DE PREÇOS N"007/2022
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO
RAZAO SOCIAL:
CNPJ N°

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°
007/2022, 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)

t
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município de

TOMADA DE PREÇOS N"007/2022

ANEXO III -DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

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

procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022,

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
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TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022

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

PROPONENTE:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022, 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*» 007/2022

ANEXO V •- Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte(na hipótese do licitante 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° 007/2022, 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

15

0089

município de planalto
CNPJ:76.460.526/OOOM6

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: pfanalto(fl)planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583

MUN CIPIO D

85750-000 PLANALTO - PARANA

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022
ANEXO VI- TERMO DE RENÚNCIA

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° 007/2022, 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

f
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TOMADA DE PREÇOS N"007/2022

ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
RAZAO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO,

FONE:

MUNICÍPIO:

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 I CREA/CAU

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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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N"007/2022
EMPRESA:

CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL N=
ENDEREÇO:
CIDADE:

ESTADO:

Declara o recebimento do edital TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022 e anexos
I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo, orçamento
quantitativo, cronograma físico-fínanceiro 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 1.11 l,50m^

Planalto-Pr.

de

NOME:
RG N°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EXECUÇÃO DE OBRA N" /2022
TOMADA DE PREÇOS N"007/2022

Contrato de execução de obra que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa

^

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 íunções, 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:
inscrita

no

1
CNPJ

sob

;

n°

^ devidamente
devidamente

,

,

,

com

na

sede

Cidade

à

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

01

UN

Manutenção de Cabeamento

estruturado da rede lógica do Centro

UN

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

R$

rj

QUANT

1

Municipal de Saúde. 1.111,50m^
TOTAL

Único -as
Integram
e completam
o presente
Contratual
para
todos os fins deParágrafo
direito, obrigando
partes em
todos os seus
termos,Termo
as condições
expressas
no editai, atos convocatórios, projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma
tisico-fmMceiro, especificações, proposta da iicitante, parecer de julgamento, ordem de
serviços, legislação pertinente à espécie.
CLÁUSULA SEGUNDA

REGIME DE EXECUÇÁO/FISCALIZAÇÁO

j 1-j j de
j Execução
presente
Contrato
modalidade
empreitadadopor
preço global.

dar-se-á sob a forma de execução indireta na
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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 físicofinanceiro.

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
^
"VALOR CONTRATUAL".

^

P®"" diante denominado

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°

(tngésimo) 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
ja declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, TOMADA
DE PREÇOS n°

/2022.

Parágrafo Sexto - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto correrão
do Município de Planalto. Proveniente da seguinte
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:
{ í Pestinacãn
r\ 1

II

I,

1 •

-I

■ ■■ ■

fp

MLIJH.HWOI

09.126.10.301.1001.2027 | 4.4.90.51.00.00.00000^

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.
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CLÁUSULA SEXTA
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:

Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas deste Contrato;

^ CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do

Contrato;

^

Promover, por intermédio do fiscal designado, a fiscalização,
acompanhamento, conferência e avaliação da execução dos serviços objeto deste Contrato:

\

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solieitados

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;

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;

í)

Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste

contrato;

g)

Não é permitido sub-empreitar de forma totai o objeto desta licitação, porém mediante

previa comunicação e autorização da contratante, a sub-empreitada parcial do serviço poderá

tTtuii"'°"^

devendo a sub-contratação ser de responsabilidade exclusiva da empresa

h) Providenciar, Junto ao CREA/CAU regional, a devida Anotação de Responsabilidade
lecnica - 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 d^ 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
realizaçao 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
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movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento
do presente edital;

A talhas, erros,
® comparar
todos ou
os desenhos
execução
dos serviços.
No
caso de
discrepâncias
omissões,fornecidos
bem como,para
ainda,
transgressões
às Normas

lecmcas, 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;

ni) Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os materiais e serviços
efetiv^ente 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;

-i

-i

n

o)

Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços

p)

P''o^''ls"ciar a matricula do objeto deste Contrato junto ao INSS;

(íerrainentas, maqumarios e aparelhamento), responsabilizando-se pela guarda, segurança e
proteção de todo o material e equipamento utilizado, até a conelusão dos serviços;

q)

Fomecer guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem serviços

durante o prazo contratual;

^

pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal
utilizado na execução das obras;

empresa deverá apresentar, de forma permanente, seus funcionários devidamente

uniformizados, fomecer todos os equipamentos de segurança individual (EPI) e zelar pela
segurança dos trabalhadores em virtude dos trabalhos a serem realizados na obra, eonforme
recomendações e exigências da NR-06 e NR-35.

t)

Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação

especifica 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-

empresa deverá fomecer a todos os trabalhadores o tipo adequado dè equipamento de

protoçao individual - EPI e proteção coletiva - EPC, deverá treinar e toLr obrigatório o u^dos
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
íatos oriundos dos serviços contratados;

Cumprir
e fazer cumprir
todas as normas
regulamentares
sobre a medicina
e segurança
do ftrabalho,
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
nao 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

tratolho^^"'^^

z)

afetadas e/ou danificadas no transcorrer dos

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

Mnnicr^r'-^
T permitido o acumulodedeacordo
as exigências
Administração
Municipal, nao sendo
entulhocom
em qualquer
local doda
imóvel;
tüíd ■
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^Mm ffãmrn^

aa) A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
o ngaçoes ficais 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
vigente^ 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
ontratada sem eusto adicional para a Contratante, visto que o não cumprimento poderá
acarretar em penas administrativas.

ee) Reparar, comigir, 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 fiscalizaçãott) Apresentar sempre que solicitado, durante a exeeução do Contrato, doeumentos que
cotnprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na

coSàis^"

trabalhista, previdenciários, tributários, fiscais e

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
Paragrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor

n rato que se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração'

Lichaçõef

®®g"'"tes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de

f"ç?estgais'a
saíer: ^
a) Advertência;

inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
f declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
ficImHunt
"rt
;
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado^ do Paraná, a licitante que:na lista de impedidos de
. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
i. Ueixar 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.

d^ro^r!?

contratual, inclusive por atraso injustificado na execução

gravidade da infraçao, obedecidos os seguintes limites máximos
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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.

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;

O 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 ria prática do ato conforme discriminado a seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do

hcitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem preiuízos
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.

)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

impedmento 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.

OrO
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CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a
defesa, nos seguintes casos:

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)
e)

não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
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)
h)

cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
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 rf. 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

iOa^.

0099

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.525/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planaíto@planaito.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

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

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.
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.

Planalto-Pr

CONTRATANTE

de

de

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Ip P/

0100

05/10/2022 07:28

Prefeitura Municipal de Planalto
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

licitação
AVISO TOMADA DE PREÇOS N"007/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N"007/2022

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"
007/2022, 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 Mimicípio de Planalto/PR, incluindo o
fornecimento de materiais, conforme projeto técnica sendo a
área total de 1.111,50m^

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
PREÇO MÁXIMO: R$142.348,57 (cento e quarenta e dois
mil trezentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e sete
centavos).

DATA DA ABERTURA: 21 de outubro de 2022- às 14:00hs
(catorze horas).

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em
horário
de
expediente,
ou
pelo
e-mail:
licitacao@planalto.pr.gov.br.
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identifieador:EB9AF613

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 05/10/2022. Edição 2619
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informando o código identificador no site:
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MUNICÍPIO DE PUNALTO

AVISO DE LICITAÇÃO

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA

TOMADA DE PREÇOS|^.%4g|/^^^

DISPENSA N"036/2022

O município de PLANALTO-PR,faz saber aos interessados que com base na Lei

ns 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 na 007/2022, conforme
descrito abaixo;

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no art. 24. inciso II da

Lei 8.666/93. Decreto Federal n° 9.412/2018 e suas alterações posteriores,
dispensa de licífaçâo a despesa abaixo especificada:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços
de colocação de cerca com arrame liso, mangueira e brete em madeira

visando a construção de uma Campeira (Pista de Laço) a ser construída

OBJETO: Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada no
ramo da ínfraestrutura de rede de lógica, que satisfaça todos os padrões de

sobre o lote de terreno n** 36 e 35-H da Gleba n° 01, Município de Planaíto-Pr.

qualidade, para execução da reestruturação do cabeamento estruturado do

DATA: 29 de setembro de 2022.

VALOR: R$ 16.980,00(dezesseis mil novecentos e oitenta reais),

Centro Municipal de Saúde, situado no Município de Planalto/PR, incluindo o
fornecimento de materiais, conforme projeto técnica sendo a área total de
LUIZ CARLOS BONI

l.lH,50m',

Prefeito Municipal

PRAZO DE VIGÊNCIA; 12(doze) meses.

PREÇO MAXIMO; RS142.348,57 (cento e quarenta e dois mil trezentos e
quarenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos).

DATA DA ABERTURA: 21 de outubro de 2022-às 14;00hs(catorze horas).
Maiores informações Junto ao Departamento de Licitações em horário de
expediente,ou pelo e-mail: licítacao@planalto.pr.gov.br.
^
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO W 008/2022- MUNICÍPIO DE PLANALTO-

RESOLUÇÃO N* 06/2022

PR - AUTO ELÉTRICA
SátBoh: Aprtnrar a pKstefio d« Conta*

O Município de Planalto, Estado do Paraná, torna público, para ciência dos

Incentivo pi Fortáleclniento aos

interessados, que estão abertas a partir do dia 05/10/2022, as inscrições para o
processo de Credenciamento de empresas especializadas visando a prestação

Comelbalru Tutelara 1'feaestre mi.

de serviços de manutenção de sistema eíétrico da frota de veículos

automóveis, caminhões, ônibus, vans e máquinas deste Munidpio de
PJanatto-PR para prestação continuada e/ou fracionada do objeto conforme

O Condtw ManiripeJ dos Direito» da OUmçj do Adolescente - CMUCA, no uso de
•UM «t^Mlvíc*lígaí» que lhe confere # Lei Muaic^ n« 3)57de 15 de Dcwmtjfo de 2015.
íinsitliarBndo a ilelibenflo da plenária realixada era 03 dc ourabia de 2022.

necessidade da secretaria solicitante.

RESOLVE:

EDITAL DE REGULAMENTO e CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES:Todas as

informações sobre a inscrição, documentos, cadastramentos e requisitos para a
realizaçao do credenciamento estão disponíveis no endereço eletrônico:
http://www.planatto.pr.gov.br/, no ícone Licitações (lateral direita).
Chamamento Público n® 008/2022. A Sessão de abertura dos envelopes para o
credenciamento acontecerá no dia 21/10/2022 às 09;00hs em sessão pública

Art 1° - Aprovar aPtESBíto do Coatt» do rseraeure de 2021 tejsmeowvfe do PIAFundo <fe Inflnela e AdolescCnda ao Inceoth-o para FcrtilcGinitnto oca CnosellKíitn TUtebiea
pan o BuoiichMO de PlanaliD-PR.,

Art 2*-Zas Ksoluçaa entra on vigor aa data de lua pabKeaçáo.
Sala dereuniões,0}de ouaibo de 2022.

na sala de licitações, sito Praça Sio Francisco de Assis, 1583,centro.

(S^ELOREINERR

SILMARA

lOENTECMDCA

Planalto-PR,04 de Outubro de 2022.
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

OPORTUNIDADE
Município de Planalto

Praça São Francisco de Assis, 1583.

Sucesso Matriz Planalto,semanalmente cadastra pessoas

8.5.750-000 - Planalto - Parauá

interessadas em vagas para área de produção. Para se Inscrever, os
interessados podem comparecer até a empresa,

EXTRATO DE CONTRATO N" 268/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036/2022

(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,

data da ASSINATURA:04 de outubro de 2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: JO.SÉ PAULO BANTLE - ME.

para preencher uma ficha de pretensão

e serem incluídas no Banco de Dados da Empresa.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de
serviços de colocação de cerca com arrame liso, mangueira e brete em

madeira visando a construção de uma Campeira (Pista de Laço) a ser
construída sobre o lote de terreno n" 36 e 35.H da Gleba u" 01, Município
de Planalto-Pr.

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

^

VALOR TOTAL: R$16,980.00 (dezesseis mil e novecentos c oitenta
f6ãlS).

Todas as oportunidades da empresa estão

VIGÊNCIA: 12(do2e) meses.

disponíveis para Pessoas com Deficiência e
Aprendizes.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Sucesso Matriz Planalto

Vila Pérola Km 48,S/N, Interior, Planalto - PR

