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EDITAL Nº 48/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016
1 - PREÂMBULO
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA torna público para conhecimento dos
interessados que será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, suplementarmente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterações, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações e o
Decreto Municipal n. 1.609, de 30 de julho de 2007, além das cláusulas e condições constantes neste
Edital e seus respectivos Anexos.
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e
nº 2 - “HABILITAÇÃO” serão recebidos na sede da Prefeitura Municipal de Boituva/SP até às
14h00 do dia 25 de abril de 2016. A sessão pública se dará a seguir, na Sala do Departamento de
Licitações da Prefeitura do Município de Boituva, situada na Av. Tancredo Neves, nº01, no mesmo
dia às 14h05, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos.
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:
I - TERMO DE REFERÊNCIA;
II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;
III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
IV - MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal;
V - MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida);
VI - MINUTA DE CONTRATO;
VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP;
VIII - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO;
IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO;
X - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA;
XI - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
XII - PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA.
2 - DO OBJETO
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta de preços mais vantajosa para
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO
DE INFRAESTRUTURA FLEXÍVEL E SUSTENTÁVEL COMPOSTA POR PISO ELEVADO
INTEGRADO COM REDE ELÉTRICA MODULAR FLEXÍVEL E REDE DE LÓGICA
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ESTRUTURADA PARA O SETOR INFERIOR DO PAÇO MUNICIPAL, conforme
especificações e quantidades estimadas constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
3 - DOS PREÇOS
3.1 - Estima-se o VALOR GLOBAL MÁXIMO desta licitação em R$ 479.606,72 (Quatrocentos e
setenta e nove mil seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos), com base nos parâmetros
dispostos no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
3.2 - Os valores indicados no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos
preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em
licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela
competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento
estabelecidos neste ato convocatório.
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - A despesa correrá pelos seguintes Códigos de Despesas do orçamento da Prefeitura do
Município de Boituva/SP:
Unid. Executora: 04.10.01 - Gab. Sec. Munic. Adm. Coord. Governamental - 415
Função: 04 – Administração
Sub-Função: 122 – Administração Geral
Programa: 4015 – Modernização da Gestão Pública Municipal
Projeto: 4209 – Modernização da Gestão Municipal
Elem. Economico: 44.90.51 – Obras e Instalações
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam às exigências de habilitação.
5.2 - Será vedada a participação:
5.2.1 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar
com a Prefeitura do Município de Boituva, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;
5.2.2 - De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93;
5.2.3 - De quem estiver sob processo de concordata, falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
5.2.4 - Sob a forma de consórcio;
5.2.5 – Que estejam impedidas de licitar e de contratar, nos termos do artigo 7º da Lei nº
10.520/2002;
5.2.6 – Estrangeiras que não funcionam no País;
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5.2.7 – De quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/1993.
5.3 – O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante.
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO (FORA DOS
ENVELOPES)
6.1 - Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento
equivalente.
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor;
6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, com firma reconhecida,
com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome
do licitante, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto (com ramo de atividade
pertinente ao objeto desta licitação), no caso de Sociedade Anônima e dos documentos de eleição de
seus administradores;
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia
do respectivo estatuto ou contrato social (com ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação),
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de
eleição dos administradores.
6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no
presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.
6.4 - A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
6.4.1 - A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e
apuração do menor preço.
6.5 - Os documentos suprarreferidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo
de cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo
administrativo pertinente à presente licitação.
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6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente
credenciados.
6.7 - No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações,
condição essencial para participação no certame licitatório:
6.7.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer
fato impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no ANEXO III do presente Edital. A
referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
6.7.2 - Declaração para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme modelo
constante no ANEXO VII do Edital), quando assim enquadrada e a fim de gozar dos benefícios da
Lei Complementar nº 123/06, conforme o caso, no tocante ao direito de preferência e critério de
desempate. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2
(Habilitação).
6.8 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os
documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho,
que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:
ENVELOPE Nº 1
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016
PROPOSTA DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENVELOPE Nº 2
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
7 - ENVELOPE Nº 01 - DA PROPOSTA DE PREÇO
7.1 - O ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato
convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.
7.2 - Deverão estar consignados na proposta:
a) dados cadastrais da licitante;
b) indicação do número do Pregão Presencial;
c) assinatura do representante legal da empresa;
d) indicação obrigatória do preço unitário e total por item e valor global da proposta, expresso em
moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso;
d1) Serão considerados nas propostas até 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos arábicos;
e) indicação da MARCA dos produtos (caso seja material);
f) uma única cotação de preço de cada item;
g) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura.
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7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, o frete e todos os custos diretos e
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações
decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.
7.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da
apresentação da proposta.
7.5 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua
apresentação.
7.6 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços os excedam ou
sejam manifestamente inexequíveis (art. 40, inciso X e 48, inciso II e parágrafos da Lei Federal nº
8.666/93).
7.7 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste
edital e dos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, da
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e do Decreto Municipal n. 1.609/2007, no que
couber e demais normas suplementares aplicáveis.
8 - ENVELOPE Nº 02 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante consulta nos respectivos cadastros.
8.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.
8.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condições de participação.
8.4 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar será verificada.
8.5 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes que ofertarem menor preço, inclusive as
microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar dentro do envelope nº 02 habilitação os seguintes documentos:
8.5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93):
a) Ato de criação do licitante conforme o caso:
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade empresária ou simples e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores; e
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de Diretoria em
exercício;
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b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, quando a
atividade assim o exigir.
8.5.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 8.5.1 não precisarão constar
do Envelope nº 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
8.5.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei nº 8.666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou
sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes
certidões:
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;
c2) Certidão de Regularidade em relação aos Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da
Fazenda do domicílio ou sede da licitante; e
c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais
(Mobiliários), expedida pela Secretaria Municipal de Finanças do domicílio ou sede da licitante;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 (Acessar o link www.tst.jus.br/certidao).
e1) A prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de
Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação.
8.5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93):
a) Certidão negativa de falência, concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a
apresentação dos envelopes.
8.5.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30 da Lei 8.666/93):
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a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. A comprovação se dará mediante a
apresentação de ATESTADO(S) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica de direito público ou privado,
no(s) qual(is) se indique(m) que a empresa presta ou já prestou serviços iguais ou semelhantes ao
objeto desta licitação.
a1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante.
b) Declaração firmada que os serviços ofertados atendem toda legislação e norma técnica vigente,
necessária para sua comercialização.
c) DECLARAÇÃO ANEXO X - Declaração de disponibilidade da licitante conforme modelo
(ANEXO X) que, se vencedora, reunirá condições de apresentar a documentação técnica quando
solicitado no Anexo I deste Edital como condição para assinatura do contrato.
8.5.5 - Declaração da Licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII da Constituição Federal, nos
moldes do Anexo IV, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos.
8.5.6 - Declaração de Concordância com os termos do Edital e não ocorrência de fatos impeditivos à
participação em licitação, nos moldes do Anexo VIII.
8.5.7 - Declaração subscrita pelo representante legal do licitante, assegurando que o mesmo atende às
normas relativas à saúde e SEGURANÇA NO TRABALHO, nos termos do art. 117, parágrafo
único, da Constituição Estadual, observado, preferencialmente, o modelo que integra este edital
como Anexo IX.
8.5.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 123/06, art. 43, caput).
8.5.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa (LC nº 123/06, art. 43, § 1º).
8.5.10 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.9, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei nº
10.520/02 ou revogar a licitação (LC nº 123/06, art. 43, § 2º).
8.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.6.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por
qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo cópia
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos
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membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos,
preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital.
8.6.1.1 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor.
8.6.2 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante
legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
8.6.3 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente
com o número do CNPJ e endereço respectivo.
8.6.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
8.6.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal
forma que não possam ser entendidos.
8.6.6 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.
8.6.7 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e se for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.6.8 - Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta
licitação, execute o futuro Contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal de ambos os
estabelecimentos, conforme item 8.5.2.
8.6.9 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a
INABILITAÇÃO do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.5.8 e
seguintes deste edital.
8.6.10 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites
dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio
eletrônico, devendo para todos os fins, constar às chaves de autenticação para que se possa verificar
a autenticidade dos mesmos.
8.6.11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do
cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de
diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei nº 8.666/93).
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
9.1 - No horário e local indicado neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão
apresentados os documentos indicados no item 6.
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9.2 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das
interessadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
9.3 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
9.4 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da
Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao
Pregoeiro a declaração nos moldes do ANEXO III. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à
abertura dos envelopes nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos serão analisados pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento convocatório.
9.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e
seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo
licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante.
9.6 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente pelo menor preço.
9.7 - Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública, o resumo das
ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, propostas
eventualmente desclassificadas e fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação
provisória.
9.8 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos
representantes dos licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o
menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para
cada uma das propostas classificadas na forma do item 9.7.
9.8.1 – Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas nas condições definidas no
subitem anterior, serão chamadas a dar lances verbais os representantes dos licitantes que
apresentarem as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços
ofertados.
9.9 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas
classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços
menores aos já existentes.
9.10 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha sido
anteriormente ofertado, bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele
que foi ofertado primeiro.
9.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste edital.
9.12 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das
propostas exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, consignando-a em ata.
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9.13 - Se houver empate na cota em que tiverem participado Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte e empresas que não forem assim classificadas, será assegurado o exercício do direito
de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC nº 123/06,
art. 44, caput):
9.13.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao
melhor preço apresentado (LC nº 123/06, art. 44, § 2º);
9.13.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC nº 123/06, art. 45, inc. I);
9.13.2.1 - Para tanto, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de
preclusão (LC nº 123/06, art. 45, § 3º);
9.13.2.2 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.13.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e
apresentar nova proposta (LC nº 123/06, art. 45, inciso III);
9.13.2.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu
direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se
enquadrarem no limite disposto no item 9.13.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito (LC nº 123/06, art. 45, inciso II).
9.13.2.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase
de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.14 - Uma vez exercido o direito de preferência pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta
de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente vencedora da fase
de lances (LC nº 123/06, art. 45, § 1º).
9.15 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os
parâmetros de preços definidos pela Administração.
9.16 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o autor do lance de menor valor global para que
seja obtido preço melhor.
9.17 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo
motivadamente a respeito.
9.18 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro,
será verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste Edital.
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9.18.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no item 8.5.8 e seguintes
deste edital.
9.18.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
9.18.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
9.19 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante INABILITADO.
9.20 - Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante
classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos
licitantes classificados, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados.
9.21 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e
habilitado, será declarado vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para
manifestação da intenção de interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste
instrumento.
9.22 - Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será adjudicado o
objeto da licitação ao licitante vencedor e homologado o certame.
9.23 - As licitantes classificadas em primeiro lugar deverão, num prazo de 2 (dois) dias úteis
apresentar nova planilha contendo os valores readequados ao valor total apresentado pelo lance
vencedor. O percentual da redução deverá ser equitativamente distribuído entre os preços
originalmente propostos, relativos a todos os valores unitários dos produtos ofertados.
9.24 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados
poderão ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento
oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o
Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os envelopes dos licitantes classificados, não declarados
vencedores do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro até o efetivo cumprimento da
obrigação pelo licitante adjudicatário.
9.25 - Da sessão pública deste Pregão, será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registrados
todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro,
demais membros da Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.
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9.26 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações
no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
10 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
10.1 - Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste Pregão.
10.2 - As impugnações devem ser protocoladas na sede da Prefeitura Municipal no Departamento de
Licitações, dirigidas ao subscritor deste Edital.
10.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada
nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
10.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará
na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
10.4 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata e
motivadamente na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias que começará a correr a partir da declaração
do vencedor para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando os demais licitantes,
desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará
na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
10.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
10.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
10.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.4.5 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de
Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 08:30 às 17:00
horas, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.
11 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
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11.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração do Contrato,
cuja minuta integra este Edital como Anexo VI.
11.1.1 - Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de regularidade de débito do(s)
adjudicatário(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal), estiverem com os prazos de validade
vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção
por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.1.1.1. - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário
será notificado para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade, mediante
a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da
contratação não se realizar.
11.1.2 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.1.1, se recusar a assinar o Contrato ou deixar
de apresentar a documentação técnica indicada no Anexo I, serão convocados, pela ordem de
classificação das propostas, os demais licitantes classificados, com vistas à celebração da
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante faltante.
11.1.3 - O adjudicatário deverá assinar o Contrato, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data
da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração,
sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
11.1.4 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar,
previamente à assinatura do Contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
11.1.5 - Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão
pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno
porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.13.1.
11.1.6 - Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos
deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à
contratação.
11.2 - A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e qualidade dos
produtos contratados.
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11.3 – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93,
com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato
convocatório.
11.4 – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
11.5 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco
por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art.
65, inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
11.6 - A empresa se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na
licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a
validade.
11.7 - O foro do contrato será o da Comarca de Boituva/SP.
12 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
12.1 - A prestação dos serviços será parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE.
12.2 - A prestação dos serviços deverá ser efetuada de acordo com a necessidade e conforme
solicitação da Secretaria de Obras e Serviços Municipais.
12.3 – O serviço será controlado por servidor designado pela administração municipal, que fará a
verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto ao cumprimento de
conformidade com a solicitação.
12.4 - A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei
Federal nº 8.666/93.
12.5 - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da lei
Federal nº 8.666/93).
13 - DO PAGAMENTO
13.1 - O pagamento devido ao contratado será efetuado em até 15 (quinze) dias contados da
apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo Departamento de Compras e Licitações, após o
recebimento e conferência do objeto licitado pelos setores requerentes, acompanhado de requisição
da Secretaria responsável, contendo os serviços executados, com as respectivas quantidades, de
acordo com as especificações do objeto desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso
II da Lei nº 8.666/93.
13.2 - O pagamento fica condicionado à apresentação da respectiva Nota Fiscal, através de quitação
de boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente ou cheque nominal a seu favor, à vista de
fatura que deverá ser apresentada pela Contratada.
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13.3 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos
preços propostos.
13.4 - Nenhum pagamento será efetuado ao(s) licitante(s) vencedor(es), enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
13.5 - Caso o(s) licitante(s) vencedor(es) seja(m) optante(s) pelo SIMPLES, Instituição de Educação
e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou
Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar, juntamente com
a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da
Instrução Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu
representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de Boituva efetuar as retenções cabíveis,
previstas na referida norma.
13.6 - Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução dos serviços.
13.7 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada ou
cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura do Município de Boituva.
13.8 - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada
sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
13.9 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente,
emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a
respectiva Agência.
13.10 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o recebimento do objeto e liberará a Nota
Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
13.11 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura.
14 - DAS SANÇÕES
14.1 - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos arts. 86 e
87 da Lei n.º 8.666/93.
14.2 - Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a
Contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

PREGÃO PRESENCIAL PP48/16 – PISO ELEVADO (PAÇO MUNICIPAL) – 06.04.2016

PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br
e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PBX (0XX15) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão
promotor do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
14.3 - Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a até 2% (dois por cento)
do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de
pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado.
14.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
14.5 - À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos
arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
14.6 - O atraso injustificado na execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86
da Lei nº 8.666/93, sujeitará a Contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação
não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos
por cento) ao dia.
14.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à Contratada as seguintes
penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
caracterizada pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega; ou
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
14.8 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações.
14.9 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 14.2, poderá ser aplicada de forma
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos
que tenha em face da Contratante.
14.10 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
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14.11 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não
elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.
14.12 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.5.9 deste edital, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois
por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão
temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme
previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 (LC nº 123, art. 43, § 2º).
14.13 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 5 (cinco) dias úteis
contados da data da intimação do interessado.
14.14 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 3 (três) dias úteis da data
de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
14.15 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
14.16 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o
fato seja registrado no cadastro correspondente.
15 - DAS INFORMAÇÕES
15.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao
Setor de Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, de segunda a
sexta-feira, das 8h00 às 17h00, até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a abertura do
certame ou pelo e-mail licitacao@boituva.sp.gov.br. As respostas serão encaminhadas a todos os
licitantes que retiraram o Edital e farão parte integrante do processo administrativo.
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão solicitá-las
gratuitamente através do licitacao@boituva.sp.gov.br, no horário de expediente, até o último dia útil
que anteceda a data de abertura da Licitação.
16.2 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as
condições estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como
elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste.
16.3 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento
de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência
destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93).
16.4 - A Prefeitura do Município de Boituva poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no
todo ou em parte a presente licitação.
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Boituva, 06 de abril de 2016.

Edson José Marcusso
Prefeito do Município de Boituva
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO:
1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE
SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA FLEXÍVEL E SUSTENTÁVEL COMPOSTA POR
PISO ELEVADO INTEGRADO COM REDE ELÉTRICA MODULAR FLEXÍVEL E REDE
DE LÓGICA ESTRUTURADA PARA O SETOR INFERIOR DO PAÇO MUNICIPAL,
conforme especificações e quantidades estimadas constantes no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
2. QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITE
M
01

DESCRIÇÃO
Piso Elevado Fixo a 7 cm Fixo com Revestimento
Laminado

QUANT
.
887

UNID.

VALOR (R$)

M²

293.142,13

02

Rodapé com Revestimento Laminado

480

ML

26.608,00

03

Pontos e Rede Elétrica Modular (modular c/ 4
circuitos) – caixa com 4 tomadas

105

PONTO

64.020,25

04

Pontos de Rede de Telecomunicações (rede
CAT6)

210

PONTO

92.603,00

05

Quadro Elétrico completo para 50KVA

01

CONJ

3.233,33

Valor Global: R$ 479.606,72

MEMORIAL DESCRITIVO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA
OBRA:
Reforma e Ampliação do Paço Municipal
LOCAL :
Av. Tancredo Neves, nº 01, Boituva SP
OBJETO
Contratação de serviços especializados para instalação de solução de infra-estrutura flexível e sustentável
composta por piso elevado integrado com rede elétrica modular flexível e rede de lógica estruturada, cujos
seus componentes são: piso elevado, Rodapé, Cabos de alimentação, Cabos de interligação e caixas de
conexões para tomadas elétricas, rede de telecomunicações, infra-estrutura complementar ao piso elevado e
acessórios.
DAS GENERALIDADES
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Este caderno de especificações tem como objetivo apresentar as descrições gerais e técnicas, para a
solução flexível e integrada de infra-estrutura para sistemas de telemática, de elétrica e de piso
elevado, referente aos materiais e serviços necessários e vinculados, na solução sob medida de cada
local alvo a ser implementado.
Todas as medidas e dimensões apresentadas neste Memorial Descritivo servem apenas como
parâmetros prévios, sendo de inteira responsabilidade da Contratada proceder todas as medições
necessárias para a realização dos serviços e ou das obras objeto deste memorial;
Qualquer instalação executada em desacordo com este Memorial ou especificações dos fabricantes
deverá ser retirada e reinstalada conforme especificações, correndo por conta exclusiva do
executante todos os ônus decorrentes.
Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com a norma reguladora NR 18 –
Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, publicada pela Federação Jorge
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – Fundacentro do Ministério do Trabalho, e
Manual de Aplicação da NR 18 publicado pelo Sindicato da Construção Civil do Estado de São
Paulo – SINDUSCON. Complementarmente, deverão ser tomadas outras medidas preventivas
necessárias para evitar acidentes de trabalho e para garantir a segurança individual e coletiva das
pessoas envolvidas nos serviços e ou nas obras, dos ocupantes do prédio, e inclusive de vizinhos e de
terceiros
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A comprovação técnico-operacional da licitante será efetuada mediante a apresentação de Atestado
(s) de execução de serviços similares e de porte equivalente ao objeto licitado, em seu nome,
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA, através de anotação expressa que vincule(m) o(s) atestado(s) ao registro efetuado. A
comprovação deverá atender, no mínimo, 50% dos quantitativos dos serviços de maior relevância;
O atestado deverá ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome de
empresa participante
Apresentação de Certidão de Registro da empresa no CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA- CREA.
A capacidade técnico-profissional far-se-á mediante comprovação pela licitante de possuir no seu
quadro permanente, na data de apresentação da proposta, profissional(ais) de nível superior,
registrado(s) no CREA como responsável(eis) técnico(s) da mesma, detentor(es) de atestado de
responsabilidade técnica, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico emitida pelo
CREA, mediante anotação expressa que a vincule ao atestado, por execução de serviços com
características semelhantes ao objeto desta licitação.
DOS SERVIÇOS

Fornecimento de projeto executivo para piso elevado, elétrico, de dados e de telefonia, a ser entregue
juntamente com o Cronograma físico, para aprovação e respectivos “As-built’s”, ao final do serviço,
em dwg, igual ou superior ao release 2000;
Os “As-built’s”, deverão ser feitos de acordo com o layout a ser enviado oportunamente pelo Setor
de Infra-estrutura;
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Instalação do conjunto piso elevado e revestimento, contendo todos componentes e características,
especificadas neste;
Instalação de Rodapé com revestimento para os pisos térreo e superior do Paço Municipal;
Instalação de rede elétrica modular sob o piso elevado, contendo todos componentes e características
especificadas neste;
Instalação de rede de cabeamento estruturado sob o piso elevado, contendo todos componentes e
características especificadas neste;
Montagem do Rack de borda e acessórios contendo todos componentes e características
especificadas neste;
Instalação de Quadros Elétricos da Rede Estabilizada e não Estabilizada.
Infra-estrutura de eletrodutos e ou eletrocalhas para encaminhamento da alimentação da rede elétrica;
Infra-estrutura de eletrodutos e ou eletrocalhas para encaminhamento da rede estruturada até o Rack.
No decorrer da obra, deverão ser feitos “as built” de todas as instalações para a posterior execução do
manual de manutenção que deverá ser entregue junto com a obra.
DA ESPECIFICACÃO
PISO ELEVADO

Objetivando o cumprimento do disposto na Instrução Normativa nº 01 (IN SLTI/MPOG nº 01) DE
19 DE JANEIRO DE 2010 o piso elevado a ser instalado deve ser constituído, no mínimo, de 70%
de material reciclado, seja este material de pré-consumo ou pós-consumo.
IN SLTI/MPOG nº 01
Capítulo III
DOS BENS E SERVIÇOS
Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
I - que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável,
conforme
ABNT
NBR
15448-1
e
15448-2;
II - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento; e IV - que os bens não contenham substâncias
perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio
(Cd),
bifenil-polibromados
(PBBs),
éteres
difenil-polibromados
(PBDEs).
§ 1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de
prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.
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§ 2º O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso
de inexistência de certificação que ateste a adequação, o órgão ou entidade contratante poderá
realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório,
correndo as despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso não se
confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada.
MATERIAL

Piso elevado em plástico de engenharia em polipropileno reciclado, a fim garantir as resistências
mecânicas especificadas no nas “características técnicas” com uma altura acabada variando entre 70
mm até 500mm (gabarito da placa), tendo em vista o pé-direito do pavimento tipo.
A placa de piso deverá possuir modulação de 500 X 500 mm, consideradas as superfícies acabadas,
com possibilidade de receber qualquer tipo de revestimento. Piso elevado instalado nessa altura
básica deverá possuir “plenum” de tráfego de cabos e eletrodutos com altura livre mínima de 40 mm
X160 mm, permitindo o cruzamento de dutos e cabos e calhas.
Em cada face lateral da placa ou no seu ponto mais crítico a solução deverá apresentar área livre de
passagem de cabos/dutos/calhas de 1.200 mm², assim consideradas as dimensões entre a superfície
acabada da laje ou contrapiso, a face inferior das placas e as faces de apoio do mesmo.
Por tratar-se de área sujeita à alterações, o revestimento aplicado deverá permitir o remanejamento de
suas placas, inclusive daquelas com caixas de tomada sem a necessidade de compra de novos
revestimentos e ou inutilização dos existentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os produtos orçados deverão obedecer as seguintes características técnicas devendo apresentar,
documentação de Órgão independente e de competência comprovada (INMETRO, Universidades
Federais e etc.) atestando de forma inequívoca atendimento as características abaixo.
Carga estática distribuída mínima de 1.200 Kg/m², em condição normal de montagem, mantendo o
plenum mínimo de 40 mm X 160mm;
Carga estática concentrada mínima de 100 Kg/pol², em condição normal de montagem, mantendo o
plenum mínimo de 40 mm X 160mm;
Deflexão máxima: 2,0 mm;
Deformação máxima: 0 mm;
Peso de cada placa completa (com os pedestais de apoio): 3,5 Kg, no máximo;
Peso do conjunto de piso elevado por m²: 14,00 Kg, no máximo.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

O material utilizado no painel e peças de apoio/regulagem do piso elevado deverá apresentar as
seguintes propriedades:
Peso próprio do conjunto de piso elevado, exclusive revestimentos, não superior a 12 Kg/m², a fim de
otimizar as sobrecargas admissíveis das lajes sobre as quais será instalado e otimizar a instalação e
manutenção do conjunto.
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O piso deverá dispor de recursos técnicos ou construtivos que prescindam de aterramento de carcaça;
Cada peça ou módulo deverá ser removível, por uso de ventosas ou outro acessório, sendo vedado o
uso de parafusos de fixação;
As peças deverão ser intertravadas entre si, garantindo perfeita estabilidade e rigidez do conjunto;
Os acessórios não poderão ser colados ou aparafusados à laje, contrapiso ou piso sobre o qual será
instalado;
O sistema deverá prescindir de peças complementares de acabamento, senão aquela de fechamento
vertical perimetral;
Não serão admitidos pisos elevados cujos painéis, acessórios ou características construtivas
apresentem ruídos ou deformações quando submetidas ao tráfego de pessoas.
PROCESSO EXECUTIVO

A empresa Contratada deverá regularizar o contrapiso com pasta de cimento e cola a base de PVA se
necessário. Eventuais recomposições/ regularizações dos rodapés, também deverão ser executadas
pela empresa Contratada.
Os pisos elevados deverão ser montados sobre manta de polietileno de alta densidade, núcleo
fechado com características antichama e antiestática, com no mínimo 2,0 mm de espessura.
Nos locais de passagem de público (conforme layout), onde houver desnível entre o piso elevado e
demais pisos, a transição deverá ser feita através de rampas, preferencialmente metálicas, revestidas
com manta de borracha antiderrapante (modelo G.15 ou equivalente) ou com o mesmo revestimento
a ser utilizado no restante do ambiente, se houver necessidade e sob aprovação do Responsável
técnico da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Boituva.
Deverá ser observada a inclinação máxima de 10% para as rampas, conforme norma ABNT9450, em
sua última edição e revisão.
Todas as placas de piso, mesmo as recortadas, deverão ter suas extremidades totalmente apoiadas.
Os recortes necessários deverão ser executados de modo que estes fiquem em local de menor
impacto visual.
Não serão admitidos folgas ou espaçamentos maiores que 2mm entre as placas e os fechamentos
existentes.
Todo o perímetro externo das áreas onde será instalado o piso elevado deverá ser confeccionado no
mesmo material do piso, inclusive revestimentos indicados.
Nos locais onde for necessária maior resistência para suportar o peso de equipamentos e móveis
serão utilizados suportes apropriados para as placas do piso.
Todo o entulho, guarda de material, inclusive sobras, deverão ser colocados em local determinado
previamente pelo responsável técnico da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Boituva.
REVESTIMENTO DAS ÁREAS DE PISO ELEVADO

Os pisos elevados deverão ser revestidos com os seguintes materiais, conforme áreas definidas em
planta:
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REVESTIMENTO EM RESINA FENÓLICA (Fórmica):

Resina Fenólica (Fórmica), antiderrapante, antialérgica, com resistência ao alto tráfego, em placas de
500X500mm modulada e colada ao piso elevado, na cor a ser definida pelo cliente na confirmação
do pedido, em função da disponibilidade.
Características construtivas do conjunto piso elevado com fórmica:

Devem as placas de fórmica ser própria para aplicação em piso elevado com 1,3mm espessura
mínima.
Esta deverá estar colada às placas de piso elevado dentro da modulação sem qualquer excesso
que possa dificultar a remoção e reinstalação das placas de piso e provoque atrito com as placas
adjacentes.
Deve existir em todo perímetro das placas de fórmica algum tratamento que quebre os cantos
vivos para eliminar os riscos de quebra, esfoliação ou qualquer dano ao revestimento quando
em uso.
Após instalação devera existir um espaço mínimo de 1mm e Máximo de 2mm entre as placas de
piso elevado a fim de preservar as juntas de dilatação que permitam a montagem e
desmontagem das placas de piso.
O Sistema quando instalado deverá permitir o aterramento do conjunto para obter a
capacidade de dissipação estática conforme Norma ASTM F150 - resistência a condutividade
elétrica 1X109 Ω Max. Esta medição poderá ser realizada para dar o aceite da obra.
RODAPÉ EM FÓRMICA

Fórmica em tiras medindo 500 x 65 mm ± 1mm, espessura de 7,3 mm ± 0,2mm.
Todas as placas de rodapés devem ser bizotadas em todo o perímetro da superfície de tráfego, para
evitar quebra dos cantos.
Características construtivas:

Após a instalação deverá existir um espaço mínimo de 1mm (um milímetro) e máximo de 02 mm
(dois milímetros) entre os rodapés a fim de preservar as juntas de dilatação.
Processo executivo:

Poderá ser colado conforme sua necessidade.
Deve ser modulada e colada, não comprometendo a característica de movimentação das placas,
preservando a facilidade na manutenção sem a necessidade de compra de novos rodapés e/ou perda
dos existentes.
REDE ELÉTRICA MODULAR

A rede elétrica modular deve possibilitar a instalação sob o piso elevado sem infra-estrutura
complementar, assim como o reaproveitamento total dos materiais utilizados nas instalações nas
eventuais mudanças de layout ou mudança do local de instalação por inúmeras vezes, sem prejuízos
ao contratante e atendendo a premissas relacionadas a sustentabilidade ambiental minimizando o
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impacto ambiental da construção/reforma. rede elétrica modular é constituída de caixas elétricas de
piso, cabos de interligação e cabos de alimentação.
CAIXAS ELÉTRICAS

As caixas elétricas de piso deverão ser metálicas e fornecidas seladas (tipo tampa e caixa rebitadas),
adequadas para aplicação sob o piso elevado baixo perfil de 7 cm acabado, contendo de um lado 3
(três) conectores de troca rápida de 9 pólos do tipo fêmea, e do outro, 4 (quatro) tomadas tri polares
padrão NBR 14136 . Essas tomadas deverão ser fornecidas em 2(duas) cores: vermelha para a rede
estabilizada e ou ininterrupta e preta para a rede não estabilizada;
Internamente na parte selada da caixa elétrica, deverão ser montados circuitos elétricos específicos,
definidos em projeto, ou seja, o circuito elétrico que alimenta uma, duas, três ou quatro tomadas
poderão ser Circuito 1, Circuito 2, Circuito 3 ou Circuito 4, o que significa que a caixa elétrica
deverá possuir de um a quatro circuitos diferentes em sua montagem;
Esta inteligência, que se demonstra na parte selada, deverá possibilitar várias combinações possíveis,
propiciando ao projetista elétrico otimizar a carga elétrica para cada um dos circuitos disponíveis;
Os 3(três) conectores de troca rápida de 9 pólos, do tipo fêmea, deverão ter cada pólo especificado,
codificado e com posição definida estática, de tal forma que em cada um dos 3 conectores exista um
pólo de mesma codificação, que são interligados na parte selada da caixa.
As tomadas elétricas (lado usuário) são tripolares padrão brasileiro
. Material: termo-plástico auto-extinguível;
. Contatos: latão;
. Tensão de isolação: 250 V;
. Construção conforme norma NBR 14136, tomada padrão, em novo formato de poço,
sextavada (talhada em seis faces), que minimiza o risco de tomar choques elétricos;
As caixas elétricas ainda possuem 4 (quatro) posições para acondicionar os conectores RJ-45 da rede
estruturada.
CAIXAS ELÉTRICAS DUPLA FONTE DE ENERGIA:

As caixas elétricas de dupla fonte de energia deverão ser metálicas e fornecidas seladas (tipo tampa e
caixa rebitadas), contendo de um lado 01 caixa elétrica (A) com 3 (três) conectores de troca rápida
de 9 pólos do tipo fêmea e 2(duas) tomadas tri polares padrão NBR 14136 cor Vermelha, e de outro
lado mais uma caixa elétrica (B) com 3(três) conectores de troca rápida de 9 pólos do tipo fêmea e
2(duas) tomadas tri polares padrão NBR 14136 cor preta.
Internamente na parte selada da caixas elétricas, deverão ser montados circuitos elétricos específicos,
definidos em projeto, ou seja, o circuito elétrico que alimenta uma ou duas tomadas onde estas
poderão ser Circuito 1 ou Circuito 2, o que significa que cada caixa elétrica poderá ter de um a dois
circuitos diferentes em sua montagem;
Os 3(três) conectores de troca rápida de 9 pólos, tipo femea de cada lado, deverão ter cada pólo
especificado, codificado e com posição definida estática, de tal forma que em cada um dos 3
conectores exista um pólo de mesma codificação, que são interligados na parte selada da caixa.
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A caixa elétrica (A) deverá receber alimentação através de um cabo de alimentação ou Interligação
(Item 1.3.4 / 1.3.5) vindos de um Quadro elétrico estabilizado e protegido por No Break .
A caixa elétrica (B) deverá receber alimentação através de um cabo de alimentação ou Interligação
(Item 1.3.4 / 1.3.5) vindos de um Quadro elétrico convencional não estabilizado.
CAIXAS ELÉTRICAS DE DISTRIBUIÇÃO - 8 VIAS:

As caixas elétricas de distribuição - 8 vias deverão ser metálicas com pintura epoxy e fornecidas
seladas. As caixas deverão ser composta de tampa e flanges rebitadas, contendo um total de 8 (oito)
conectores com 9 pólos, do tipo fêmea, sendo :


02 (dois) primários, um que recebe e o outro que dá sequência aos circuitos elétricos;



6 (seis) conectores secundários para interligação às tomadas do mobiliário, caixa de mesa
e/ou outro equipamento (Ex.: Câmeras, telas automáticas, pontos de luz, tomada de parede,
etc);

Internamente na parte selada da caixa elétrica de distribuição - 8 vias, deverão ser montados os
circuitos elétricos específicos, de acordo com a necessidade, ou seja :
Cada caixa elétrica de distribuição – 8 vias, deverá ser específica a um circuito elétrico, o qual
disponibilizará a alimentação à 6 (seis) pontos de energia e/ou estações de trabalho, possuindo
capacidade somada de até 1800 VA´s.
Pelos conectores “primários” deverão entrar através do cabo de alimentação e/ou interligação (9
vias) (item 1.3.4 e 1.3.5) a energia, e dar sequência pelo conector secundário através de cabo de
interligação (Item 1.3.4) a outra caixa de distribuição – 8 vias.
A primeira caixa de distribuição - 8 vias, alimentará o primeiro grupo de pontos de energia e/ou
estações de trabalho com o circuito C1, a segunda com o circuito C2 e assim por diante, até o
circuito C4, totalizando a possibilidade da montagem de 4 grupos de 6 equipamentos e/ou estações
de trabalho, num total de 24 pontos elétricos de 300VA´s e/ou 1800 VA´s por circuito, totalizando a
capacidade de 7200 VA´s;
CABOS DE INTERLIGAÇÃO

Os cabos de interligação terão a função de interligar as caixas elétricas de piso na distribuição das
cargas elétricas, ou simplesmente como interligação.
Os cabos de interligação deverão ser constituídos de 9 (nove) cabos elétricos com conectores de 9
pólos, do tipo macho, um em cada extremidade do cabo, sendo que um prensa-cabos de alumínio
injetado deverá fixar o conector e capa externa do cabo de controle;
Do mesmo modo que a caixa elétrica, as 9 posições dos conectores deverão ter cada pólo
especificado, codificado e com posição definida estática. A definição de cada posição deverá
representar uma imagem em espelho das posições codificadas da caixa elétrica. Isto deverá ser assim
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feito para possibilitar o acoplamento em troca rápida do conector de 9 pólos fêmea da caixa com o
conector de 9 pólos macho do cabo de interligação.
O cabo de interligação poderá ser configurado nas seguintes opções:
Cabos de interligação de 9 vias:








Cabo elétrico blindado de 9 veias x 2,5 mm2 - 1 KV / 90 °C com :
Condutor flexível de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4;
Cobertura externa e veias em composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, antichama e livre de metais pesados;
Condutor dreno (aterramento de blindagem) em fio de cobre nu, estanhado, classe 4 (NBR
NM 280);
Blindagem em Fita de alumínio / poliéster, aplicada helicoidalmente, com remonte mínimo
de 25%;
Cores das veias : Amarelo (fase), vermelho (fase) , preto (fase), branco (fase), verde (Terra),
azul (Neutro), azul (Neutro), azul (Neutro), azul(Neutro);

Cabos de interligação de 3 vias:








Cabo elétrico blindado de 3 veias x 2,5 mm2 - 1 KV / 90 °C com :
Condutor flexível de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4;
Cobertura externa e veias em composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, antichama e livre de metais pesados;
Condutor dreno (aterramento de blindagem) em fio de cobre nu, estanhado, classe 4 (NBR
NM 280);
Blindagem em Fita de alumínio / poliéster, aplicada helicoidalmente, com remonte mínimo
de 25%;
Cores das veias : Preto (fase), azul (Neutro), verde (Terra)

Cobertura externa de todos os cabos deverão preferencialmente ser na cor PRETA - Especificação:
NBR 7289
Em cada uma das extremidades dos cabos de Interligação, deverá possuir conector e terminais JST,
sendo que o conector é em nylon 6.6, natural, UL94 V-0; terminais em bronze fosforoso, estanhados.
Os terminais deverão ser crimpados às 9(nove) veias e/ou 03 veias. Ao conjunto cabo/conector,
deverá existir um prensa-cabos de alumínio injetado, desenvolvido para apoio circular ao cabo, de tal
forma a não causar tensões internas às veias;
Os cabos de interligação deverão ser fornecidos nos comprimentos de 1,5 - 2,5 3,5 - 5,0 - 7,0 - 10,0 e 15,0 m;
CABOS DE ALIMENTAÇÃO

Os cabos de alimentação deverão ter a função de interligar as caixas elétricas de piso aos painéis de
disjuntores.
Os cabos de alimentação deverão ser constituídos de:
 Cabo elétrico blindado de 9 veias x 2,5 mm2 - 1 KV / 90 °C com :
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Condutor flexível de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4;
Cobertura externa e veias em composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, antichama e livre de metais pesados;
Condutor dreno (aterramento de blindagem) em fio de cobre nu, estanhado, classe 4 (NBR
NM 280);
Blindagem em Fita de alumínio / poliéster, aplicada helicoidalmente, com remonte mínimo
de 25%;
Cores das veias : Amarelo (fase), vermelho (fase), preto (fase), verde (Terra), verde (Terra),
verde (Terra), azul (Neutro), azul (Neutro), azul (Neutro);
Em uma das extremidades deverá possuir conector e terminais JST, sendo que o conector é
em nylon 6.6, natural, UL94 V-0, terminais em bronze fosforoso, estanhados. Os terminais
deverão ser crimpados às extremidades das 9(nove) veias, seguindo rigidamente às especificações do fabricante;
Ao conjunto cabo/conector, deverá constar um prensa-cabos de alumínio injetado, desenvolvido para apoio circular ao cabo, de tal forma a não causar tensões internas às veias;.
Na outra extremidade um prensa-cabos redondo, de nylon 6.6. que possibilita à interligação
ao painel de disjuntores.

Do mesmo modo que a caixa elétrica, os 9 pólos do conector deverão ter cada pólo especificado,
codificado e com posição definida estática. A definição de cada posição deverá representar uma
imagem em espelho das posições codificadas da caixa elétrica (Item 1.3.2). Isto deverá ser feito
assim para possibilitar o acoplamento em troca rápida do conector de 9 pólos fêmea da caixa com o
conector de 9 pólos macho do cabo de alimentação.
CABOS DE EXTENSÃO
Cabos de extensão sem tomadas (1 circuito)

Esse cabo de extensão de 01 (um) circuito sairá da caixa de distribuição – 8 vias, que se encontrará
sobre o contra piso, passando através do piso elevado através de um conector tampa, que deverá se
instalado ao lado do pé da mesa do mobiliário, subindo por este indo se interligar a qualquer
dispositivo monofásico;
Deverá ser constituído de:
 Cabo elétrico blindado de 3 veias x 2,5 mm2 - 1 KV / 90 °C;
 Condutor flexível de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4;
 Cobertura externa e veias em composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, antichama e livre de metais pesados;
 Condutor dreno (aterramento de blindagem) em fio de cobre nu, estanhado, classe 4 (NBR
NM 280);
 Blindagem em Fita de alumínio / poliéster, aplicada helicoidalmente, com remonte mínimo
de 25%;
 Cores das veias: Preto (fase), verde (Terra), azul (Neutro);
 Em uma das extremidades deverá possuir conector e terminais JST, sendo que o conector é
em nylon 6.6, natural, UL94 V-0; terminais em bronze fosforoso, estanhados. Os terminais
deverão ser crimpados às extremidades das 3 (Três) veias, seguindo rigidamente às especificações do fabricante;
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Ao conjunto cabo/conector, deverá constar um prensa-cabos de alumínio injetado, desenvolvido para apoio circular ao cabo, de tal forma a não causar tensões internas às veias;
Na outra extremidade apenas rabicho, com fase, neutro e terra disponíveis ao modo como o
Cliente desejar ligá-los;

Cabo de extensão com tomadas (1 circuito)

Esse cabo de extensão de 01 (um) circuito sairá da caixa de distribuição – 8 vias, que se encontrará
sobre o contrapiso, passando através do piso elevado através de um conector tampa, que deverá se
instalado ao lado do pé da mesa do mobiliário, subindo por este indo se interligar a até 3 Tomadas
monofásico (A serem instaladas no mobiliário) através de terminais tipo bandeira ;
Deverá ser constituído de:
 Cabo elétrico blindado de 3 veias x 2,5 mm2 - 1 KV / 90 °C;
 Condutor flexível de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4;
 Cobertura externa e veias em composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, antichama e livre de metais pesados;
 Condutor dreno (aterramento de blindagem) em fio de cobre nu, estanhado, classe 4 (NBR
NM 280);
 Blindagem em Fita de alumínio / poliéster, aplicada helicoidalmente, com remonte mínimo
de 25%;
 Cores das veias: Preto (fase), verde (Terra), azul (Neutro);
 Em uma das extremidades deverá possuir conector e terminais JST, sendo que o conector é
em nylon 6.6, natural, UL94 V-0; terminais em bronze fosforoso, estanhados. Os terminais
deverão ser crimpados às extremidades das 3 (Três) veias, seguindo rigidamente às especificações do fabricante;
 Ao conjunto cabo/conector, deverá existir um prensa-cabos de alumínio injetado, desenvolvido para apoio circular ao cabo, de tal forma a não causar tensões internas às veias;
 Na outra extremidade rabichos, com fase, neutro e terra interligados a até 3 (três) tomadas padrão NBR 14136, através de conectores bandeira que deverão possuir proteção com relação a
choques elétricas não necessitando de qualquer outro meio de isolação.
TAMPAS DE ACESSO AS CAIXAS DE PISO

Deverão ser de Nylon 66 com fibra de vidro e V.0. (antichamas), com alta resistência mecânica e
isolação elétrica nas opções Retangular basculante 180 x 186mm e ou redondas 6 polegadas.
REDE ELÉTRICA CONVENCIONAL

A rede elétrica convencional será composta por quadros elétricos de distribuição de sobrepor,
eletrocalhas, eletrodutos, condutores elétricos e acessórios desses itens, necessários para preparação
da entrada de energia, tanto estabilizada quanto comum para uso de equipamentos como: estações de
trabalho, impressoras, copiadoras, picotadoras etc.
QUADROS ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR

O quadro elétrico será fornecido conforme a necessidade do atendimento de cargas (estabilizadas ou
comuns) definidas em projeto elétrico aprovado e que acompanha o processo licitatório.
O quadro elétrico deverá ser afixado à parede, por meio de buchas de expansão e parafusos, ou
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chumbadores apropriados, de forma que fiquem perfeitamente a prumo, com sua parte superior a
1,80m de piso acabado.
A conexão de eletrodutos será feita através de flanges, nas partes superior e inferior. A furação nas
flanges deverá ser feita por meio de serra copo de diâmetro apropriado e ter suas rebarbas
devidamente eliminadas.
Todos os eletrodutos deverão ser fixados a uma distância máxima de 30cm do quadro e ter bucha e
arruela de alumínio fundido ou zamack com a caixa.
Deverá ser confeccionados em chapa de aço dobrada, IP50, sendo a caixa e a placa de montagem em
chapa 14 MSG, com flange superior e inferior. Pintura eletrostática na cor cinza RAL 7032 e a placa
na cor laranja 2004. Máscara de proteção para os barramentos fase (F), identificação com etiquetas
em acrílico e fecho de alta resistência.
Deverá ser obedecidos todos os padrões das Normas peculiares vigentes:
Os barramentos deverão ser de capacidade suficiente para atender às cargas instaladas devendo ser
no mínimo 50% superior à corrente do dispositivo de proteção;
Os barramentos de terra deverão ter o número suficiente de furação para “um” cabinho (terminal)
Terra por parafuso, mais um número de reservas.
O quadro deverá ser de sobrepor, salvo indicação em projeto.
O quadro projetado deverão seguir a nova Norma brasileira para o assunto (NBR IEC 60439-1). Este
equipamento deverá possuir dispositivo para fechamento a chave e ser montados de forma alinhada.
Deverá ser aterrado convenientemente. Não serão permitidas ligações diretas de condutores aos
terminais dos disjuntores sem o uso de terminais apropriados.
Deverá ser fornecido e instalado com os circuitos indicados no projeto, e quando da instalação,
balanceados quanto a carga ligada entre as fases, de maneira a permitir o melhor equilíbrio possível
por ocasião de máxima utilização.
Todos os circuitos que partem dos quadros deverão ser claramente identificados através de plaquetas
indeléveis junto ao disjuntor de proteção. O quadro também deverá possuir uma plaqueta externa
com seu “TAG” de identificação.
As furações nas chapas dos quadros deverão ser executadas preferencialmente em fábrica, antes dos
tratamentos das mesmas. Havendo necessidade de furações na chaparia, na obra, as mesmas deverão
ser executadas com tratamento equivalente ao de fábrica.
Nas entradas dos eletrodutos e/ou perfilados, juntos aos quadros, deverão ser colocadas buchas,
arruelas e protetores especiais para painel.
As furações para conexão de eletrodutos e/ou perfilados deverão ser efetuadas de maneira a dar boa
proteção mecânica aos cabos e a facilitar as conexões desses aos equipamentos.
Deverão ser utilizados conectores do tipo “À Compressão” apropriados para conexão dos cabos aos
equipamentos, principalmente ao disjuntor geral de entrada.
Placa de identificação dos quadros que deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: Tensão
Nominal (V), Frequência da Rede (Hz), Corrente Nominal In (A), Mês / ano de fabricação (Mês /
Ano), Peso Total equipado (kg),Identificação do fabricante.
Especificação da Placa de Identificação dos Circuitos: Material: acrílico # 3mm, fundo preto com
letras brancas Fixação: parafuso cadmiado, na parte superior frontal do quadro, em local de fácil
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visualização. Dimensões: a critério do fabricante.
Deverá possuir porta documentos, no tamanho A4, possibilitando a acomodação do diagrama unifilar
do quadro, a fim de facilitar futuras identificações / manutenções.
Fabricante: Os painéis deverão ser da Taunus, Elsol, Cemar ou tecnicamente equivalente; já os
componentes deverão ser Siemens, Schneider, Kloeckner Mueller, Cutler-Haemmer, ou tecnicamente
equivalente.
Serão instalados disjuntores de proteção e manobra, disjuntores de proteção à corrente residual (DR)
e dispositivo de proteção contra sobretensão(DPS) nos quadros elétricos conforme orientação de
projeto executivo aprovado.
DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E MANOBRA

Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, composto por câmera de
extinção de arco, bobina de disparo magnético, elemento bimetálico, terminal superior e inferior com
bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e móvel confeccionados em
prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor, mesmo
com a alavanca travada na posição ligado.
Todos os disjuntores deverão atender às normas NBR IEC 60898 / NBR IEC 60947-2 / IEC 898 e
IEC 947-2.
Os disjuntores que compõe os painéis de distribuição deverão possuir as características relacionadas
abaixo. Para detalhes específicos deverão ser verificadas as indicações constantes nos diagramas
unifilares do projeto:
número de pólos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
corrente nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
freqüência: 50/60Hz
tensão máxima de emprego: 400 Vac
curvas de disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
manobras elétricas: 10.000 operações
manobras mecânicas: 20.000 operações
grau de proteção: IP21
fixação: trilho DIN 35mm
temperatura ambiente: -25°C até +55°C
Deverá ser mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um
mesmo fabricante.
DISPOSITIVO DR

Em todos os quadros deverá ser instalado um disjuntor de proteção à corrente diferencial residual
(dispositivo DR) para a proteção de pessoas contra choques e contra fugas de corrente.
Estes dispositivos deverão ser fabricados em caixa moldada conforme as normas NBR 5361, NBR
8176 e IEC 157-1.
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A corrente diferencial-residual nominal de atuação do dispositivo (IN) deve ser igual ou inferior a
300 mA.
Os disjuntores deverão ser identificados junto ao espelho do quadro, através de plaqueta acrílica de
identificação.
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO (DPS)

Deverão ser construídos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-1987.
Os dispositivos de proteção contra sobretensões deverão ser construídos por varistores de óxido de
metálico de baixa energia e deverão ser instalados a jusante do dispositivo de
seccionamento/proteção geral e a montante do dispositivo DR, como mostra o projeto.
Deverão possuir as características abaixo para instalações de baixa tensão (B.T.), frequência de 60Hz,
com tensão máxima de 220V nominal a terra:
tipo não curto-circuitante
tensão contínua nominal 280V
tensões de referência/proteção e residual com valor máximo de crista de 700V
corrente nominal de 10kA ou 20kA nas áreas críticas
Os dispositivos DPS deverão ainda atender as seguintes características técnicas:
aplicação: painel de distribuição terminal
tecnologia: varistores múltiplos (óxidos metálicos)
tensão de trabalho: 120/208V 50-60Hz – trifásico
tensão máxima de trabalho/tensão nominal: 150 Vac
modos de proteção: F-N / N-Te
Corrente máxima de surto: 40kA
tensão do varistor: 1mAcc: 240V
tensão de supressão, segundo normas ANSI/IEEE
500 A, onda ring 100kHz

460V

500 A, 8/20 micro seg

360V

3kA, 8/20 micro seg

480V

10kA, 8/20 micro seg

740V

tensão de supressão: UL 1449
capacidade de energia: 2500 Joules
tempo de resposta dos componentes: 1 nanossegundo
temperatura operacional: -40°C até + 65°C
O dispositivo deverá possuir sinalização local luminosa, através de LED’s, que indique seu estado de
operação.
ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
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As eletrocalhas serão fornecidas em 3 tipos(50x50x3000mm, 100x50x3000mm 150x50x3000mm)
juntamente com acessórios necessários a fixação e instalação correta das mesmas, conforme
orientação de projeto aprovado.
As eletrocalhas e seus acessórios deverão ser confeccionados em chapa de aço #16, tratadas por
processo de pré-zincagem à fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento
de zinco de 18 micra.
Tanto as eletrocalhas como os acessórios deverão ser lisos.
Todas as eletrocalhas deverão ser do tipo “U” e possuir tampa de encaixe.
Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão
deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da
eletrocalha.
As eletrocalhas deverão possuir apoios a cada 2,00 metros lineares.
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Os eletrodutos serão fornecidos em material PVC ou aço galvanizado, em diâmetros de ¾”, 1”, 1 ½”,
2” ou 4”, juntamente com acessórios(caixas de passagem, luvas, curvas, suportes etc) necessários a
fixação e instalação correta dos mesmos, conforme orientação de projeto aprovado.
ELETRODUTO PVC

Eletroduto em PVC rígido, roscável, cor cinza, barra de 3,0metros, Ø ¾”, Ø 1”, Ø 1 ½” ou Ø 2”.
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO

Eletroduto em Aço Galvanizado do tipo pesado, ponta lisa/roscável, barra de 3,0 metros, Ø ¾”, Ø 1”,
Ø 1 ½”, Ø 2” ou Ø 4” .
CONDUTORES ELÉTRICOS

Para o sistema de distribuição de energia, os condutores deverão ser de cobre singelo, rígidos ou
flexíveis, com encordoamento concêntrico, em tempera mole com isolação antichama, classe 750 V70ºC, conforme NBR 6148 e normas complementares exigidas ou classe 0,6/1KV-70ºC, conforme
NBR 7288 e normas complementares exigidas.
REDE ESTRUTURADA
RACK FECHADO

Para acomodação e fechamento da cabeação horizontal, serão utilizados Rack’s padrão “19”, com
alturas de 24, 36 e 44U’s (dependendo da necessidade do projeto e atendendo a especificação feita
por pessoa responsável que será determinada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA),
670mm de profundidade, contendo porta frontal de aço-acrílico, com fechadura, 2º plano de
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montagem, guia horizontal de cabos, régua com tomadas polarizadas, unidade de ventilação com 2
ventiladores e demais acessórios para instalação completa dos mesmos.
Nos Rack’s padrão serão instalados os seguintes materiais para a interligação da cabeação horizontal
com o restante do sistema horizontal, os quantitativos dos materiais deverão ser tecnicamente o
suficiente para as quantidades de pontos projetados:
-Patch panel de 24 portas RJ-45 8 VIAS;
-Patch cords em cabo flexível UTP, 4 pares de 1,5 m com conectores RJ-45 nas
extremidades, para as conexões entre o patch panel;
-Painel de conexão “110 IDC” de 100 ou 200 pares para interface cabo telefônico CI 0,50
x50 pares de interligação DG aos Rack’s;
-Conectores de 5 pares para o bloco de distribuição 100 IDC 1;
-Cabo híbrido 1 par com conector RJ-45, 8 vias, em um lado e 110 IDC 1 par, no outro;
-Cabo de conexões flexível UTP, 4 pares de 2,5m e ou 1,5m com conectores RJ-45 nas
extremidades, para conexões entre a tomada de piso e o computador.
CABO UTP - CATEGORIA 6.
Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento primário e secundário entre os
painéis de distribuição (Patch Panels) ou conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que
requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de
suporte às aplicações futuras.
Descrição:

Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria
6;
Possuir certificado de performance elétrica (Verified) pela UL ou ETL, conforme
especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801 bem como certificado
para flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR conforme UL;
Apresentar Certificação ETL ou UL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 Categoria 6 impressa na capa;
Impedância característica de 100 (Ohms);
Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à
chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco,
bege, marrom, laranja, vermelha ou cinza;
Possuir fácil identificação dos pares;
Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, gravação de
dia/mês/ano – hora de fabricação para rastreamento de lote;
Deverá possuir também na capa externa gravação seqüencial métrica decrescente de 305m a
zero que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual
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dentro da caixa;
O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001;
Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou
folders do fabricante;
Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em
transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT
(dB), PSNEXT(dB), SRL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200, 350 e 550Mhz;
O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa;
A embalagem utilizada pode ser do tipo “Reel in a Box – RIB”, que garante que a
performance elétrica do cabo não será diminuída após instalação;
Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3a. Parte.

CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6
Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento horizontal ou secundário, uso
interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas estruturados
de cabeamento e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações
normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.
Descrição:

Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria
6 e a FCC part. 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética);
Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;
O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001;
Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a
norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover)
removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone de
identificação (ANSI/EIA/TIA-606-A);
Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel
e 1,27 m de ouro;
Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul,
amarela, marrom, laranja, verde e preta);
O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a
ANSI/TIA/EIA-568-B.2;
Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra
oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de
conexão do cabo, em até 180 graus;
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Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta)
vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110
IDC;
Possibilitar o perfeito acoplamento com a tomada para conexão do RJ-45 fêmea, uma e duas
posições, e com os espelhos para conexão do RJ-45 fêmea de duas, quatro e seis posições;
Os contatos IDC devem ser em ângulo de 45° para melhor performance elétrica;
Identificação do conector como Categoria 6 (C6), gravado na parte frontal do conector;
Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;
Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de
22 a 26 AWG;
Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3a. Parte.
PAINEL MODULAR - PATCH PANEL - CATEGORIA 6
Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, uso interno, para cabeamento horizontal ou
secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) para distribuição de serviços em sistemas
horizontais e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações
normalizadas para garantia de suporte às aplicações como Gigabit Ethernet 1000 Mbps (em modo
half ou full-duplex e ATM CBIG).
Descrição:

Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 e a
FCC part. 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética);
Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no produto;
O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001;
Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94
V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;
Apresentar largura de 19 “, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1 U ou
44,5mm para os Patch Panels de 24 portas e 2U ou 89mm para os Patch Panels de 48 portas.
Ser disponibilizado em 24 ou 48 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser
fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);
Estes (circuitos impressos), devem ser totalmente protegidos (tampados) por um módulo em
termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0
(flamabilidade), para proteção contra sujeira e curto circuito;
Os contatos IDC devem ser em ângulo de 45° para melhor performance elétrica
Os conectores fêmea RJ-45 devem possuir as seguintes características: Atender a ANSI/TIA/EIA568-B.2-1 Categoria 6 e a FCC part. 68.5 (Interferência Eletromagnética), ter corpo em
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termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0
(flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de
níquel e 1,27 m de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a
proteção contra oxidação dispostos em 45 graus, permitindo inserção de condutores de 22 AWG a 26
AWG;
Identificação do fabricante no corpo do produto;
Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da
norma ANSI/TIA/EIA-606-A;
Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);
Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixação
individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;
Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);
Possuir identificação sequencial das portas na parte traseira do Patch Panel, correspondente a
identificação das portas na parte frontal (facilitando manutenção e instalação);
Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metálico, que eliminem o risco de torção do
corpo do Patch Panel;
Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;
Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes
com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
Ser compatível com conectores RJ11;
Ser fornecido em módulos de 8 posições;
Permitir a instalação de sistemas de limitação de acesso físico, dispositivos do tipo trava de Patch
Cord;
Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;
Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a
necessidade de trocas de etiqueta;
Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3a. Parte.
CORDÃO DE CONEXÃO PATCH CABLE - CATEGORIA 6
Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Previstos para cabeamento horizontal ou secundário,
uso interno, em ponto de acesso à área de trabalho para interligação do hardware de comunicação do
usuário às tomadas de conexão da rede e também nas salas de telecomunicações, para manobras entre
os painéis de distribuição (patch panel) e os equipamentos ativos da rede (hub, switch, etc.).
Descrição:

Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;

PREGÃO PRESENCIAL PP48/16 – PISO ELEVADO (PAÇO MUNICIPAL) – 06.04.2016

PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br
e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PBX (0XX15) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

Possuir características elétricas e performance testada em frequências de até 250 MHz;
O fabricante preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001;
Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;
O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted
Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em
poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho
Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações
contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 e a FCC part. 68.5 (Interferência
Eletromagnética), ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que
atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso
com camadas de 2,54 m (100 polegada) de níquel e 1,27 m (50 polegada) de ouro, para a
proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;
Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;
Possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com o correspondente número de registro (file
number) da entidade certificadora (UL);
O cabo deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
(stranded cable);
Deverá ser utilizado para manobras entre painel de conexão (Patch Panel) e os equipamentos;
Disponível nas terminações T-568A e T-568B, segundo Norma ANSI/TIA/EIA-568-B;
Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores atendendo às especificações da
ANSI/TIA/EIA-606-A;
O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa;
Devem ser disponibilizados em comprimentos de 1,5 e 2,5 metros;
Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3a. Parte.
PAINEL DE CONEXÃO 110 IDC PARA RACK 19” – 100 E 200 PARES – CATEGORIA 5E
Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, uso interno, para cabeamento vertical ou primário, na função de
administração e gerenciamento de backbone, ou para cabeamento horizontal ou secundário, em salas
de telecomunicações (cross-connect) ou próximos de pontos de distribuição (pontos de consolidação)
na função de distribuição de serviços em sistemas horizontais.
Descrição:

Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e e a
FCC part 68.5 (Interferência Eletromagnética);
Os blocos de conexão devem possuir corpo em material termoplástico de alto impacto não
propagante à chama (UL 94 V-0);
O produto deve ser composto por 01 painel confeccionado em aço, com proteção contra corrosão,
pintura de alta resistência a riscos e com acabamento em epóxi na cor preta, 02 blocos de conexão
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110 IDC sem pernas de 50 pares ou 100 pares, 02 organizadores de cabos fixos na parte traseira do
painel, para a versão de 200 pares e 01 sistema de organização frontal dos cabos de manobra;
Apresentar largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D, com 4U´s de altura
para a versão de 200 pares e 2 U, para a versão de 100 pares;
Os produtos devem ser fornecidos em apenas um único part number para facilitar o gerenciamento e
a especificação para os instaladores;
Possuir certificação UL LISTED;
O fabricante deverá preferencialmente apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.
PATCH CORDS CATEGORIA 6 – 110 IDC / 110 IDC E 110 IDC / RJ-45
Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Previstos para cabeamento horizontal ou secundário,
uso interno, em ponto de acesso à área de trabalho para interligação do hardware de comunicação do
usuário às tomadas de conexão da rede e também nas salas de telecomunicações, para manobras entre
os painéis de distribuição (blocos 110 IDC e Patch Panels) e os equipamentos ativos da rede (hubs,
switches, etc.).
Descrição:

Atender as especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
Possuir características elétricas e performance testada em frequências de até 250 MHz;
Possuir certificação UL Listed.
Deverão ser confeccionados e testados em fábrica;
Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;
O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001;
Confeccionados em cabo par trançado, UTP (Unshielded Twisted Pair) de 4 pares, composto por
condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não
propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, numa versão
ou à RJ-45 macho Categoria 6 e conectores 110 IDC Categoria 6 na outra extremidade;
O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa.
VOICE PANEL CATEGORIA 3 PARA VOZ

Equipamento de manobra destinado ao tráfego de voz, de aplicação interna, faz parte dos "crossconnects" sendo normalmente instalado no espelhamento de ramais telefônicos, em armários de
telecomunicação e salas de equipamentos.
Apresenta 50 portas RJ45 em 1U de altura, proporcionando economia de espaço em rack’s
padrão 19.
Homologação "UL Listed”;
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Atender FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética);
Totalmente compatível com conectores plug RJ11;
Permite o uso de ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 IDC
traseiras;
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

PAINEL:
Painel produzido em chapa de aço com pintura resistente à corrosão e a riscos, na cor preta;
Composto por 5 módulos de conexão de 10 portas, sendo o corpo do módulo de conexão
fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0);
Apresenta largura de 19”, conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de
1U ou 44,45mm;
Acomoda 50 portas para cada unidade de rack (44,5 mm);
Para uso exclusivo em ambiente interno.
CONECTORES RJ45 FÊMEAS:
Empregam conjuntos de contatos em bronze fosforoso com uma camada mínima de 1,27m
de ouro sobre 2,54 m de níquel;
Permite terminação de condutores sólidos de 22 AWG a 24 AWG;
CONTATOS 110 IDC:
Terminações tipo 110 fabricados em material termoplástico não propagante a chamas (de
acordo com UL 94-V0) e contatos IDC em bronze fosforoso estanhados;
CABO TELEFÔNICO CI 0,50 x 50 PARES

Cabo telefônico para uso interno, constituído por condutores de cobre eletrolítico, maciço e
estanhado, de diâmetro nominal de 0,50mm.
Deve possuir isolação em material plástico não propagante à chama.
Deve possuir condutores reunidos 2 a 2, formando um núcleo com um total de 50 pares.
Deve possuir núcleo recoberto por uma fita de enfaixamento de poliéster, mais uma blindagem em
fita de alumínio ou de poliéster metalizado.
Deve possuir capa externa em PVC na cor cinza.
Deve atender a todos os requisitos elétricos da norma ABNT NBR 10501, incluindo-se os parâmetros
de resistência elétrica, desequilíbrio resistivo, capacitância mútua, atenuação de transmissão e tensão
aplicada.
Deve ser certificado para uso pela homologação da ANATEL.
CABEAMENTO FIBRA ÓTICA

Cabo ótico tipo “tigh”, constituído por fibras óticas com revestimento primário em acrilato e
revestimento secundário em material polimérico, colorido; reunidos e revestidos por fibras sintéticas
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dielétricas para suporte mecânico e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso
interno.
Diâmetro do núcleo, 50 μm ou 62,5μm x 125,0μm, número de vias 04.
DISTRIBUIDOR ÓTICO

Deverão ser modulares, com adaptadores padrão SC, com capacidade para atender ao número de vias
de fibra ótica.
Deverão ter capacidade de abrigar berços para acomodação de dispositivos de proteção das emendas
executadas através do processo de fusão.
Pig Tails montados em fábrica com conectores tipo SC.
CORDÕES ÓTICOS DUPLEX

Devem obrigatoriamente ser confeccionados com cabo tipo Tight-Buffer totalmente dielétrico, em
fábrica e embalados individualmente em embalagens contendo o código do produto e controle de
qualidade.
Deverão ser terminados com conectores tipo SC.
Deverão ser fornecidos com 3 metros de comprimento.
Todo o material da rede estruturada, exceto Rack, deverá necessariamente ser do mesmo
fabricante.
DA GARANTIA

O licitante deverá ofertar as seguintes condições de garantia:
Piso elevado e componentes (placas, pedestais, rodapés, mantas, rampas e degraus) - 15 anos de
garantia;
Rede Elétrica Modular (cabos de interligação, cabos de alimentação, caixas de distribuição,
tomadas elétricas, caixas de superfície, tampas) - 25 anos de garantia;
Cabeamento estruturado de dados e voz (cabos UTP, Jack, RJ45, patch cables, patch panels,
bloco 110 IDC, cabos ópticos, DIO’s, cordões duplex) - 15 anos de garantia;
Revestimento melamínico sobre resina fenólica (tipo fórmica) e colagem às placas de piso
elevado - 5 anos de garantia.
DOS TESTES, CERTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
O CONTRATADO deverá apresentar ao final de cada etapa de instalação:
Testes de Conexão e Certificação

Visando verificar a integridade e confiabilidade do cabeamento estruturado, o mesmo deverá ser
certificado, conforme descrito abaixo:
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Deverão ser apresentados os testes de certificação abaixo enumerados, para comprovação do
atendimento dos padrões definidos pela Norma ANSI/EIA/TIA – 569 – Categoria 6, utilizando
analisador de cabos do tipo PentaScanner. O mesmo analisador de cabos deverá estar em
conformidade com o Boletim TSB 67.
- Comprimento;
- Atenuação;
- Mapeamento de fiação (wire map);
- Capacitância;
- Impedância;
- NEXT (Next End Crosstalk); e
- ACR (Attenuation – to – Crosstalk Ratio).
Outros:
Na parte ótica.

Para cada lance de fibra ótica, seu comprimento e atenuações nos comprimentos de onda de 850 a
1300mm;
Documentação

Deverá ser entregue toda documentação e a certificação da rede de cabeamento estruturado, contendo
no mínimo:
a) Toda documentação técnica relativa ao projeto executivo final, “As Built” completo da
rede, incluindo todos os aspectos lógicos e físicos de sua implantação e configuração.
Diagrama lógico, segundo a norma NBR14565-2000;
b) Catálogos e boletins de todos os componentes e materiais utilizados na instalação, com
clara indicação do fabricante, atendimento às normas técnicas, testes efetuados, certificados
de conformidade com as normas etc.;
c) Planilha e relatórios de testes efetuados em todo o cabeamento UTP, tomada por tomada
(uma via impressa). Essas planilhas deverão conter o comprimento, diafonia e Certificado
de Garantia da instalação/equipamentos.
d) Os documentos mencionados deverão ser fornecidos impressos, encadernados e gravados
em mídia eletrônica;
e) Todas as plantas deverão ser entregues impressas, encadernadas e gravadas em mídia
eletrônica extensão DWG;
f) O sistema de cabeamento estruturado deve ser feito com componentes de um único
fabricante.
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________________________
Geísa Moreira Lucas

________________________
Edson José Marcusso

Engenheira Civil

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/16
ANEXO II
Modelo de Proposta de Preço
(PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA)
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OBJETO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE
SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA FLEXÍVEL E SUSTENTÁVEL COMPOSTA POR
PISO ELEVADO INTEGRADO COM REDE ELÉTRICA MODULAR FLEXÍVEL E REDE
DE LÓGICA ESTRUTURADA PARA O SETOR INFERIOR DO PAÇO MUNICIPAL
Ref.- Edital de Pregão Presencial n° 48/16
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________________________
CNPJ

Nº

_______________________________

I.E.:

_______________________________________
ENDEREÇO:
______________________________________________________________________
PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016, ATRAVÉS DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO IDENTIFICADO, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro,
DECLARA:
1. Que a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PP 48/16 por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
2. Que a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da PP 48/16, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da PP 48/16quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PP 48/16 antes
da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA DE BOITUVA
antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que seu representante detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
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7. O prazo de Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope nº 01 ”Proposta”;
8. Que os pagamentos serão efetuados pela Divisão de tesouraria mediante apresentação de Nota
Fiscal Eletrônica (Portaria CAT 162 de 29/12/2008 do estado de São Paulo; art. 7° III, “a”
Portaria CAT 162/08, com Redação dada pelas Portarias CAT 179/09 de 01/09/2009 e 184/10 de
30/11/2010) referente aos produtos devidamente entregues, em 15 (quinze) dias, da entrega da NotaFiscal/Fatura, devendo a CONTRATADA providenciar a indicação do número da conta corrente e
número e endereço da agência bancária, para fins de depósito para pagamento;
9. Que no VALOR DA PROPOSTA, estão incluídos: os tributos, fretes, alimentação, estadia,
encargos sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e todos os componentes
de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação;
10. Que conhece integralmente os termos do Edital do Pregão nº 48/16 e seus anexos, aos quais nos
sujeitamos;
12. Que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital e nas normas
técnicas e legislação em vigor.
PROPOSTA FINANCEIRA
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT
.
887

UNID.
M²

01

Piso Elevado Fixo a
Revestimento Laminado

02

Rodapé com Revestimento Laminado

480

ML

03

Pontos e Rede Elétrica Modular (modular c/ 4
circuitos) – caixa com 4 tomadas

105

PONTO

04

Pontos de Rede de Telecomunicações (rede
CAT6)

210

PONTO

05

Quadro Elétrico completo para 50KVA

01

CONJ

7

cm

Fixo

com

VALOR (R$)

Valor Global: R$

______________ (localidade), _____ de ___________ de 2.016.
______________________________
Assinatura do Representante legal
Nome do Representante legal:
RG: CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
Eu ....................................................................... (nome completo), RG nº ........................................,
representante legal da ...................................................................................... (denominação da
pessoa jurídica), CNPJ nº............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento
convocatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de
Boituva/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.
RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de
microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a
documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da
aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize
tempestivamente ( ) .

..................., ....... de ..................... de 2016.

Nome e assinatura do representante
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
............................................................................................................................................... inscrita no
CNPJ ou CPF sob o nº ................................................... por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

..................., ....... de ..................... de 2016.

Nome e assinatura do representante
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016
ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................),
com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na
cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a)
(sócio/diretor/procurador),
Sr.(a)
...........................................................,
........................
(nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG
nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na
Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado
de ...................................,
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ...........................
(estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF
nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº .......,
bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................;
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016, da
Prefeitura do Município de Boituva, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e
demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor
recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido
certame.
..................., ........ de ......................... de 2016.

Outorgante
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016
ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO
TERMO Nº ___ / 2016
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA E ...........................
A Prefeitura do Município de Boituva, com sede na Rua.............................., nº ..........., inscrita no CNPJ
sob o nº ......................................, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal, Sr. .............., portador do RG nº ............., inscrito no CPF nº ................., e a
empresa ......................................, com sede na Rua ..............................., nº ..........., na cidade
de ................., Estado de .........................., inscrita no CNPJ sob o nº ................., doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por ..............................................., portador do RG
nº ................., inscrito no CPF nº ............................, firmam o presente Contrato, concernente à licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016.

Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia
com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer,
subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO)
1.1. A Contratada se obriga a prestar os Serviços Especializados para Instalação de Solução de
Infraestrutura Flexível e Sustentável Composta por Piso Elevado Integrado com Rede Elétrica
Modular Flexível e Rede de Lógica Estruturada para o Setor Inferior do Paço Municipal, conforme
especificações e quantidades estimadas constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do
EDITAL referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016 que integram este Contrato,
independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
CLAUSULA SEGUNDA (DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO)
2.1. A Contratada se compromete a efetuar os serviços ora contratados, conforme o disposto no
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Pregão Presencial em epígrafe.
2.2. A prestação de serviço do objeto será, conforme as necessidades da CONTRATANTE, sendo
que o prazo de prestação é imediato.
2.3. Na hipótese dos serviços apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.
2.4. A prestação de serviço deverá ser efetuada nos endereços que serão fornecidos pela Secretaria de
Obras e Serviços Municipais.
2.5. A execução do Contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei
Federal nº 8.666/93.
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2.6. A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o Contrato (art. 76 da lei
Federal nº 8.666/93).
CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR)
3.1. O valor global deste contrato é de R$ ........ (....), considerando os valores unitários transcritos
abaixo, conforme classificação final da Contratada constante na ata da sessão do pregão presencial,
devidamente juntada nos autos do referido processo.
ITEM
01

DESCRIÇÃO
Piso Elevado Fixo a 7 cm Fixo com Revestimento
Laminado

QUANT.
887

UNID.
M²

02

Rodapé com Revestimento Laminado

480

ML

03

Pontos e Rede Elétrica Modular (modular c/ 4
circuitos) – caixa com 4 tomadas

105

PONTO

04

Pontos de Rede de Telecomunicações (rede CAT6)

210

PONTO

05

Quadro Elétrico completo para 50KVA

01

CONJ

VALOR (R$)

Valor Global: R$
3.2. Passados 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser recomposto,
alcançando a data de apresentação da proposta, a requerimento da Contratada, aplicando-se a
variação do IGP-M acumulado no período.
CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA)
4.1. A despesa do contrato neste exercício correrá à conta dos seguintes Códigos de Despesa, do
orçamento da Prefeitura do Município de Boituva/SP:
Unid. Executora: 04.10.01 - Gab. Sec. Munic. Adm. Coord. Governamental - 415
Função: 04 – Administração
Sub-Função: 122 – Administração Geral
Programa: 4015 – Modernização da Gestão Pública Municipal
Projeto: 4209 – Modernização da Gestão Municipal
Elem. Economico: 44.90.51 – Obras e Instalações
CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO)
5.1. A Contratante pagará à Contratada em até 15 (quinze) dias contados da apresentação e
recebimento da nota fiscal/fatura pelo Departamento de Compras e Licitações, após o
recebimento e conferência do objeto licitado pelos setores requerentes, acompanhado de requisição
da Secretaria responsável, contendo os produtos fornecidos, com as respectivas quantidades, de
acordo com as especificações do objeto desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso
II da Lei nº 8.666/93.
5.2. O pagamento fica condicionado à apresentação da respectiva Nota Fiscal, através de quitação de
boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente ou cheque nominal a seu favor, à vista de
fatura que deverá ser apresentada pela Contratada.
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5.3. Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos
preços propostos.
5.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
5.5. Caso a Contratada seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência Social,
sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição
de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15
da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na
forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução Normativa da SRF n.º 480, de 15 de
dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena da Prefeitura
Municipal de Boituva efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma.
5.6. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da entrega dos produtos.
5.7. O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada ou
cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura do Município de Boituva.
5.8. A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à Contratada, vedada sua
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
5.9. A empresa Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem
rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva
Agência.
5.10. A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o recebimento do objeto e liberará a Nota Fiscal
para pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas as condições pactuadas.
5.11. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma
será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Contratante.
CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO DE VIGÊNCIA)
6.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA)
7.1. São obrigações da Contratada além daquelas indicadas no Termo de Referência do Edital:
a) Obedecer aos prazos de entrega dos produtos estipulados e cumprir todas as exigências do edital e
Contrato;
b) Manter, durante a execução do Contrato, as mesmas condições de habilitação;
c) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos não atenderem
as condições do Edital;
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d) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos
vendidos;
e) Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir
na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação;
f) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações
formais.
CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE)
8.1. São obrigações da Contratante:
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta execução dos serviços;
b) Comunicar à Contratada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades
supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento;
c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
d) Aplicar à Contratada penalidades, quando for o caso;
e) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do objeto;
f) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor
competente;
g) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
h) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas
trocas ou no caso de aplicação de sanção.
CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES)
9.1. Se a Contratada descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato ficará
sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº
8.666/93.
9.2. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a
Contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão
promotor do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
9.3. Ficando a Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas
nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.4. O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da
Lei nº 8.666/93, sujeitará a Contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não
cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
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b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos
por cento) ao dia.
9.5. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderão ser aplicadas à Contratada as seguintes
penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
caracterizada pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega; ou
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
9.6. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
9.7. A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do parágrafo primeiro, poderá ser aplicada de
forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais
créditos que tenha em face da Contratante.
9.8. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
9.9. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide
a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.
9.10. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 5 (cinco) dias úteis contados
da data da intimação do interessado.
9.11. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 3 (três) dias úteis da data
de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
9.12. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado
da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
9.13. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o
fato seja registrado no cadastro correspondente.
CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO)
10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei
e no Edital.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo,
assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA)
11.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo
ou em parte, sem a devida autorização da Contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES)
12.1. A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos
que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste Contrato.
12.2. A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes da execução do presente
Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.
12.3. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinado.
12.4. A Contratada manterá, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidos na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)
13.1. Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e
despesas decorrentes da formalização deste Contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO)
14.1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente Contrato, a Contratante
providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias,
daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DA ANÁLISE)
15.1. A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela
Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Boituva.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DISPOSIÇÕES GERAIS)
16.1. A Contratada assume integral responsabilidade pelo fornecimento dos produtos decorrentes do
presente Contrato.
16.2. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas deste Contrato e
do regime de direito público a que está submetida, na forma da legislação de regência.
16.3. Ficam vinculados a este Contrato e passam a fazer parte integrante dele, o Edital que originou a
presente licitação e a proposta da Contratada.
16.4. Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93,
atualizada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DO FORO)
17.1. O Foro do presente Contrato será o da Comarca de Boituva/SP, excluído qualquer outro.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 5 (cinco) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Boituva, ....... de ............ de 2016.

CONTRATANTE
Nome do Responsável
Cargo

CONTRATADA
Nome do Responsável
Cargo
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 48/2016
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que
a
empresa
________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
_______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2016,
realizado pela Prefeitura do Município de Boituva.

..................., ....... de ................. de 2016.

................................................
(representante legal)
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA
NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 48/2016

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................................................,
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF
nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e
julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto
licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não
foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator
impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2016.

................................................
(representante legal)
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ANEXO IX - (MODELO)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO
Licitação: Pregão Presencial N.º 48/2016
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE
SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA FLEXÍVEL E SUSTENTÁVEL COMPOSTA POR
PISO ELEVADO INTEGRADO COM REDE ELÉTRICA MODULAR FLEXÍVEL E REDE
DE LÓGICA ESTRUTURADA PARA O SETOR INFERIOR DO PAÇO MUNICIPAL
Eu __________________________________________________ (nome completo), representante
legal da empresa ____________________________________________ (razão social), interessada
em participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP,
DECLARO, sob as penas da lei, que a ___________________________________________ (nome
da pessoa jurídica) cumpre todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus
funcionários, nos termos do art. 117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo.
Boituva, XX de XXXXXX de 2016.
______________________________
Assinatura do Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL – N.º 48/2016
ANEXO X - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que
a
empresa
________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
n.º
_______________________, nos termos da Súmula n.º 14 do Tribunal de Contas, se vencedora no
certame licitatório Pregão Presencial nº 48/2016 tem disponibilidade ou reúne condições de
apresentar a documentação técnica prevista no Anexo I do Edital como condição para assinatura do
contrato.

.........................., ....... de ................. de 2016.

................................................
(representante legal)
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ANEXO XI TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA
CONTRATADA:
CONTRATO N°
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE
SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA FLEXÍVEL E SUSTENTÁVEL COMPOSTA POR PISO
ELEVADO INTEGRADO COM REDE ELÉTRICA MODULAR FLEXÍVEL E REDE DE LÓGICA
ESTRUTURADA PARA O SETOR INFERIOR DO PAÇO MUNICIPAL
ADVOGADO(S): (*)____________________________________
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento
final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos
interessados.
LOCAL e DATA: Boituva, .…….de……………………... de 2016
CONTRATANTE

Assinatura: ………………………………..
Nome e cargo: EDSON JOSÉ MARCUSSO - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOITUVA
E-mail institucional: gabineteprefeito@boituva.sp.gov.br
E-mail pessoal: não possui
CONTRATADA
Assinatura: ……………………………………..
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
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PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br
e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PBX (0XX15) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL – ANEXO XII
Pregão Presencial nº 48/2016
Encerramento: 25 de abril às 14:00 h
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE
SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA FLEXÍVEL E SUSTENTÁVEL COMPOSTA POR
PISO ELEVADO INTEGRADO COM REDE ELÉTRICA MODULAR FLEXÍVEL E REDE
DE LÓGICA ESTRUTURADA PARA O SETOR INFERIOR DO PAÇO MUNICIPAL
Senhor Licitante:
Visando comunicação futura entre a Prefeitura do Município de Boituva/SP e essa empresa, solicito
de Vossa Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à
Comissão Permanente de Licitação por meio do fax (15) 3363 8818 ou e-mail:
licitacao@boituva.sp.gov.br.
A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.
Razão Social:__________________________________________________________
C.N.P.J. nº ___________________________ I.E. nº ___________________________
Endereço:_____________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Cidade: ___________________________________ Estado: ____________________
Telefone: _________________________ Fax:________________________________
Pessoa para contato:____________________________________________________
RETIRAMOS, através do acesso à página www.boituva.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório do Pregão Presencial nº 48/2016.
Local: _____________, ______ de _______________ de 2016.

_______________________
Assinatura/Carimbo empresa
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