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RETIFICAÇÃO 

 

CARTA CONVITE Nº 13/2019 
 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO 

COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DE UMA 

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA PARTICULAR PARA 

O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

GUAPORÉ/RS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ/RS, nos termos do artigo 21 §4º da Lei 

n 8.666/93, RETIFICA o Convite nos seguintes termos:  

 

1) Altera-se o Anexo V - Projeto Básico, como segue abaixo. 

 

2) Modifica-se a data da entrega das propostas para até às 16 horas do dia 23 

de setembro de 2019, horário de Brasília –DF. 

 

As demais cláusulas permanecem inalteradas.  

 

Mais informações poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal da 

Administração - Setor de Licitações pelo telefone (54) 3443-5717.  

 

 

Guaporé, em 12 de setembro de 2019. 

 

 

 

VALDIR CARLOS FABRIS                  

PREFEITO MUNICIPAL 

JONAS AGOSTI 

ASSESSOR JURÍDICO                                                                             

OAB/RS nº 59.450 
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PROJETO BÁSICO 

 

PROJETO ELÉTRICO, COM MEMORIAL E RELAÇÃO DE MATERIAIS E 

VALORES, PARA INSTALAÇÃO DE 1 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA PARTICULAR 

DE 112,5 KVA 25 KV 

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de elaboração de projeto elétrico completo para instalação de 1 (uma) 

subestação de 112,5 KVA 25KV, medição indireta, com transformador suspenso em poste, de 

acordo com GED específico da concessionária de energia CPFL (RGE) atendendo a NBR 

14039, a NBR 5410/2008, a NR-10 e outras pertinentes, com cálculos técnicos, memorial, 

descrição completa dos materiais e plantas baixas em formato A1. 

O projeto deve ser entregue já com a aprovação da concessionária de energia. 

 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A prestação dos serviços compreende a elaboração de projeto elétrico completo, 

atendendo a NBR 14039, a NBR 5410/2008, a NR-10 e outras pertinentes, com cálculos 

técnicos, memorial, descrição completa dos materiais e plantas baixas em formato A1. 

2.2. O projeto deverá ser entregue em meio eletrônico (AUTO CAD e PDF) e com 3 

(três) cópias físicas aprovadas. A relação dos materiais necessários discriminando-os 

detalhadamente e a orçamentação (SINAPI) deverão ser entregues somente em meio 

eletrônico (EXCEL). 

2.3. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de 

pessoal técnico e habilitado para a execução do objeto contratado, bem como a quitação dos 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 

empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o 

Município. 

2.4. As despesas relativas aos deslocamentos de técnicos e veículos, decorrentes da 

execução dos serviços contratados, correrão por conta da CONTRATADA e sob a sua 

exclusiva responsabilidade, devendo para isso computá-las na sua proposta, não sendo aceitas 

alegações posteriores. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 
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Justifica-se pelo fato de serem antigas as instalações elétricas hoje existentes junto ao 

prédio do Centro Municipal de Saúde, bem como por ser necessária e indispensável a 

segurança de todos que frequentam o referido ambiente. 

Dessa forma, a contratação de empresa para prestação destes serviços apresenta-se 

como uma forma viável para que a instituição tenha uma atenção concentrada em sua 

atividade-fim, atingindo assim melhores resultados em sua área. 

Busca-se, nesse sentido, a otimização do resultado dos serviços e o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos. 

 

 

4. DA CONTRATADA 

4.1. Executar o objeto nas especificações contidas neste Projeto. 

4.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 

a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços e produtos fornecidos. 

4.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

4.4. Realizar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados no Edital e na 

proposta. 

4.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

4.6. Responsabilizar-se por danos provocados a terceiros, bem como com seus 

funcionários, que por ventura venham a ocorrer durante a execução dos serviços, isentando o 

Município de Guaporé de quaisquer responsabilidades indenizatórias. 

4.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações legais com seus prepostos e 

empregados resultantes da execução do objeto contratual, e por eles responder em todas as 

instâncias administrativas ou judiciais. 

4.8. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Secretaria Municipal solicitante. 

4.9. Fornecer utensílios utilizados nas atividades de obrigação da CONTRATADA e 

identificar os funcionários (crachá e/ou uniforme) que executarão os serviços. 

4.10. Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-

os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

4.11. Indicar o preposto da CONTRATADA responsável pela gestão do contrato, bem 

como, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-mail) pelos quais 

deseja receber as comunicações da Administração, devendo acusar, pelo mesmo meio de 

comunicação, o recebimento em até 1 (um) dia útil, após o recebimento da correspondência 

eletrônica enviada pela Administração. 
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4.12. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART ou do Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, 

referente à execução do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 

4.13. É responsabilidade da CONTRATADA a quitação e apresentação da Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART ou do Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, 

referente à execução do serviço por Engenheiro/Técnico Eletrotécnico. 

4.14. A prestação dos serviços terá fiscalização técnica realizada pela Secretaria 

Municipal de Coordenação e Planejamento, através de servidor pública habilitado e registrado 

no CREA ou no CFT. 

 

 

5. CAPACIDADE TÉCNICA 

5.1. Prova de Inscrição do Registro do Responsável Técnico junto ao órgão competente 

da ca-tegoria (CREA ou CFT). 

5.2. Comprovante que o Responsável Técnico indicado pertence ao quadro permanente 

da lici-tante na data de abertura do certame, mediante apresentação da carteira profissional 

(CTPS) com o visto do órgão competente, no caso de vínculo empregatício, ou do ato 

constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no órgão competente, no caso 

de vínculo societário, ou contrato de prestação de serviços, firmado entre a empresa licitante e 

o profissional técnico, com firma reconhecida. 

5.3. Prova de inscrição da licitante junto ao órgão competente da categoria (CREA ou 

CFT). 

 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução será de 60 dias a partir da data de emissão de Ordem de Serviço 

pela Secretaria Municipal da Saúde. 

 

 

7. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 7.1. O pagamento dos serviços será efetivado mediante a apresentação da nota fiscal de 

serviços e documentação necessária para liquidação da despesa, após o atesto de recebimento 

e entrega dos documentos necessários no setor competente. 

 7.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, no 

mês subsequente ao da prestação do serviço, com a apresentação da nota fiscal de serviços. 

 

 

8. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 
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8.1. Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. 


