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P R O C E S S O  L I C I T A T Ó R I O  N º  0 0 2 / 2 0 1 2  

             
 
         MODALIDADE: Consulta de Preço  

 
 
 

 
 A Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, de Fins Filantrópicos, reconhecida com de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 
3.796 de 04 de dezembro de 1977, e Estadual pela Lei n.º 10.739 de 07 de maio de 1998, 
inscrito no CGC/MF sob o n.º 02.122.913/0001-06, com sede na Rua Florianópolis n.º 1448 E, 
bairro Santa Maria, nesta cidade de Chapecó SC, administradora do Hospital Regional Lenoir 
Vargas Ferreira – Hospital Regional do Oeste comunica aos interessados que em razão de ser a 
uma Entidade Civil sem Fins Econômicos, fará realizar através de processo análogo a Lei 
8.666/93, na modalidade CONSULTA DE PREÇO, cujo regime de execução é EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” a contratação de Empresa visando à 
execução de obra descrita no Item 1 – DO OBJETO, devendo o envelope contendo a 
Documentação ser entregue até as 12 (doze) horas do dia 12 de abril de 2012 e a Proposta de 
Preços até as 12 (doze) horas do dia 27 de abril de 2012, no Setor Administrativo, 2º andar do 
Hospital Regional do Oeste em Chapecó SC. Com abertura dos envelopes A e B, a partir das 14 
(quatorze) horas, do dia 27 de abril de 2012 no mesmo local.  
 
 
1 - DO OBJETO: 
 
 Constitui o objeto da presente Consulta de Preço a execução de Projeto de Rede Lógica, 
através da instalação das redes de comunicação em Fibra Óptica – F.O., rede lógica estruturada 
para comunicação de dados – T.I., incluindo o fornecimento de equipamentos, infraestrutura e 
todo o material necessário as instalações. As instalações para a infraestrutura das redes lógica 
estruturada, abrangerá basicamente os pontos constantes descritos em projeto, incluem-se os 
serviços complementares para o perfeito funcionamento do sistema dentro dos padrões técnicos 
recomendados pelas normas vigentes. 
 
As principais etapas, a seguir discriminados: 
 
1.1 – Rede Lógica Estruturada; 
1.2 – Interligações (ativos de rede); 
1.3 – Infraestrutura com eletrocalhas; 
1.4 – Infraestrutura com canaletas de alumínio; 
1.5 – Instalações nos Rack´s; 
1.6 – Estruturação sala Data Center; 
1.7 – Testes de desempenho, certificação. 
 
 
 O Projeto básico de arquitetura fornecido como base para orçamentos e execução do 
projeto encontra-se em (pdf), constam também orientações técnicas para a execução do projeto, 
bem como plantas e planilha de tags constam em CD ROM, parte integrante deste processo.  
                               
 As instalações deverão atender o memorial descritivo, planilha orçamentária e o caderno 
de especificações técnicas que deverão ser seguidas, que consta do CD ROM, parte integrante 
do processo. 
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2 - DOS RECURSOS 
 
2.1 – A despesa decorrente da presente consulta de preço correrão por conta da Associação 
Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira. 
            
3 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA DE 
PREÇOS 
 
3.1 – Os envelopes da Documentação deverão ser entregues até as 12 (doze) horas do dia 12 de 
abril de 2012, enquanto, os envelopes das Propostas de Preços serão recebidos até às 12 (doze) 
horas do dia 27 de abril de 2.012, com abertura a partir das 14 (quatorze) horas do mesmo dia e 
local pela Comissão Permanente de Licitação do Hospital Regional do Oeste - HRO constituída 
por 03 (três) membros. Não serão aceitas nem recebidas, Documentação e Proposta de Preços 
após a data e hora marcada para esta Consulta de Preço, ainda que tenham sido despachadas, 
endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente à data do vencimento desta. 
 
3.2 – As informações e retirada do Edital e CD ROM, serão a Rua Florianópolis 1448-E – Santa 
Maria Chapecó-SC, Fone: 049 – 3321-6500, das 08 às 12 horas. O custo de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais) referindo-se a cópia do Edital, Projeto Rede Lógica HRO, contendo memorial descritivo, 
planilha orçamentária, caderno de especificações técnicas, lay-out de montagem dos racks, 
planilha de tags e plantas. 
 
3.3 – Os esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico ou legal só poderão ser prestados 
mediante solicitação por escrito até 24 horas antes da data marcada para a entrega dos 
envelopes “A” e “B”. 
 
3.4 – A Comissão encarregada pela Consulta de Preço, responderá às questões formuladas, 
através de FAX ou e-mail, dirigido a todos os interessados que tenham retirado o Edital e seus 
anexos, apresentando a pergunta formulada e sua respectiva resposta, antes da data marcada 
para a entrega dos envelopes. 
 
4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAR: 
 
4.1 – A proponente deverá apresentar os documentos de Habilitação e os documentos da 
Proposta de Preços em envelopes distintos que se passa a chamar de “A” - Envelope da 
Documentação e “B” - Envelope da Proposta de Preços, contendo na parte externa dos envelopes 
as seguintes indicações: 
 
Envelope “A” - Documentação de Habilitação 
Envelope “B” - Proposta de Preços 
Edital n° 002/2012  
Modalidade Consulta de Preço  
 

5 - PRAZOS 

5.1 - A proponente vencedora fica desde já convocada para comparecer na sede da Associação 
Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira - Chapecó, junto ao 2º andar da Administração, para assinatura 
do contrato, no prazo máximo de 05 dias após a publicação no Diário Oficial do HRO, atendido por 
analogia ao disposto no § 3º do art. 64 da Lei nº 8.666/93. Caso contrário estará sujeita à multa 
pecuniária de 10% sobre o valor da proposta. 
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5.1.1 -  Para assinatura do contrato será exigida comprovação de regularidade com a Fazenda do 
Estado de Santa Catarina, mediante apresentação de Certidão emitida pela Secretaria de Estado 
da Fazenda do Estado de Santa Catarina. 
 
5.2 - O não cumprimento do disposto no item ou 5.1 implicará na declaração de inidoneidade da 
proponente, além do enquadramento no previsto nos artigos 64 e 81 da Lei Nº 8.666/93. 
 
5.3 - O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, fixo e 
improrrogável, salvo motivo de força maior previsto em lei, comunicado pela contratada, por 
escrito a Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira - Chapecó. 
 
5.4 - O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias da data de 
abertura dos envelopes. 
 
6 - DA HABILITAÇÃO 
 
6.1 – Todos os documentos devem ser datilografados ou impressos em sistema eletrônico de 
processamento de dados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com o endereço da proponente, 
que deverão ser rubricados pela Comissão Permanente de Licitação do HRO. 
 
6.2 -  Quanto a Habilitação Jurídica:  

6.2.1 - Prova de Inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda; 

6.2.2 - Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto 
do Edital. 

6.2.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentação dos seus administradores. 

6.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.2.5 - Na hipótese do sócio ser também o responsável técnico da empresa, deverá ser 
comprovado através de Contrato Social ou Alteração Contratual, em que conste cláusula que 
identifique essa condição. 

6.2.6 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 

 
6.3 - Quanto a Regularidade Fiscal:  

6.3.1 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante: 

6.3.1.1 - Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais Administrados pela Secretaria 
da Receita Federal; 

6.3.1.2 - Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional do Estado onde está sediada a empresa; 

6.3.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Fazenda do 
Estado onde está sediada a empresa; 
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6.3.2.1 A Certidão Negativa de Débito Estadual poderá ser substituída pela AEPL – Autorização 
Especial para Participação em Licitação, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda de 
Santa Catarina, em conformidade com o Decreto nº 320, de 24/06/99. 

6.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda 
do Município onde está sediada a empresa; 

 

6.4 - Quanto  ao  cumprimento dos Encargos Sociais:  

6.4.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

6.4.2 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social [certidão emitida pelo Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS)]; 

 

OBS.: 

a) Todas as Certidões e Provas devem ter validade na data prevista para o recebimento 
da documentação e das propostas; 

b) Serão consideradas válidas por 60 (sessenta) dias as Certidões e Provas nas quais 
não conste expressamente seu prazo de validade. 

6.5 - Quanto à  Qualificação Técnica:  

6.5.1 - A qualificação da empresa de serviços se dará pela apresentação dos seguintes 
documentos: Comprovação de aptidão técnica mediante a apresentação de no mínimo 02 (dois) 
atestados de capacidade técnica pertinentes e compatíveis em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação (cabeamento estruturado categoria 6), (250MHz), (EIA/TIA 568-
B ou equivalente). Os atestados deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado em nome da empresa participante.  
6.5.2 - A contratada deverá ter a frente dos serviços, um profissional diplomado de responsável 
técnico e com treinamento comprovado pelo fabricante da solução ofertada (AMP/Furukawa/ 
ADC/ Krone) no qual comprove a qualificação técnica do mesmo para execução dos trabalhos de 
rede lógica, estando devidamente habilitado, além de ter um encarregado que deverá 
permanecer no local durante todas as horas do trabalho e pessoal especializado de comprovada 
competência. A substituição de qualquer profissional da contratada por solicitação da 
fiscalização deverá ser atendida da maneira solicitada, sem prorrogação no prazo final da obra. 
Estes comprovantes de qualificação técnica deverão ser entregues juntamente com os demais 
documentos. 
 

6.6 - Qualificação Econômico-Financeira:  

6.6.1 - Balanço Patrimonial detalhado, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da 
empresa, e demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei. 
Em se tratando de S.A., balanço patrimonial devidamente registrado (art.289, caput e § 5o , da Lei 
Federal n. 6.404/76). Quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de 
abertura e encerramento do Livro Diário do qual foi extraído (art. 5o , § 2o , do Decreto-lei n. 
486/69), autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio.  
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6.6.2 - Não poderão participar empresas em processo de falência ou concordata, apresentando 
para isso: 

6.6.2.1 - Certidão ou declaração expedida pela Corregedoria ou por órgão correspondente do 
Estado ou do Distrito Federal ou pelo Fórum da Comarca, onde está sediada a empresa, na qual 
conste(m) qual(is) Distribuidor(es) de pedidos de falência e concordata. 

6.6.2.2 - Certidão(ões) Negativa(s) de Pedido de Falência ou Concordata, expedida(s) até 60 
(sessenta) dias antes da data limite para apresentação das propostas, passada(s) pelo(s) 
Cartório(s) Distribuidor(es) que constar(em) da certidão ou declaração referida no item 6.4.6.1. 

6.6.4 - Declaração expressa de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, de acordo com o que estabelece o Decreto n.º 4.358, de 05/09/2002, 
conforme modelo constante do ANEXO N.º 02. 

        

 OBS:    A Comissão  de Licitação fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade das 
Certidões emitidas pela internet. Somente neste caso a licitante fica dispensada de 
autenticá-las. 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
7.1 – No envelope “B”, a Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via contendo 
os seguintes documentos abaixo discriminados: 
 
7.1.1 – Carta de apresentação da proposta, datada, com validade de 30 (trinta) dias corridos a 
partir da data da abertura, em papel timbrado, devidamente rubricada e assinada pelo seu 
representante legal, consignando o valor total da obra com valores em Moeda Corrente nacional. 
 
7.1.2 – Declaração expressa de que no preço global proposto estão incluídas todas as despesas 
concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados com o fornecimento 
de materiais e mão de obra necessária para os projetos constantes das especificações, encargos 
sociais, tributos, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, 
licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário a perfeita e cabal execução 
dos serviços. 
 
7.1.3 – Planilha orçamentária onde constará quantidades, unidades, preços unitários e totais. 
 
7.1.4 – Cronograma físico financeiro de etapas de pagamentos mensais cujas partes físicas 
servirão como cronograma de pagamento. Não será aceita a inclusão de pagamento antecipado 
ou pagamentos superiores aos valores a serem executados, não podendo haver parcelamento 
inferior a 30 (trinta) dias.  
  
7.1.4.1 – As Parcelas do cronograma físico financeiro deverão ser harmônicas com a quantidade 
de parcelas do tempo de execução do objeto licitado.   
 
7.1.4.2 – É vedado faturamento direto ou de terceiros, somente a empresa contratada poderá 
emitir Nota Fiscal para efeito de pagamento por parte da Associação Hospitalar Lenoir Vargas 
Ferreira dos serviços prestados, dos materiais e dos ativos de rede. 
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7.1.5 – A proposta depois de aberta será irretratável e à proponente inadimplente serão aplicadas 
pela Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, por analogia, as penalidades previstas no Art. 
87 da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis Federais nos 
8.883, de 08/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
7.1.6 – O cronograma poderá ser apresentado em formulário próprio devidamente destacado, 
devendo ser rubricado, assinado e datado pelo representante legal e pelo responsável técnico da 
Empresa, já a planilha orçamentária deverá ser preenchida através de modelo fornecido no CD 
ROM. 
 
8.   DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO: 
 
8.1 – No julgamento  das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO  GLOBAL , 
incluindo as obras, materiais e ativos de rede, desde que atenda às características contidas nos 
anexos deste Edital  e de acordo com o artigo 1º da Lei Federal nº 8.883, de 08/6/94 e Lei Federal 
nº 9.648, de 27/5/98, que altera o Art. 48, Inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93. 
 
8.2 – Serão DESCLASSIFICADAS  as propostas que não atendam às exigências deste Edital e 
seus anexos, bem como aquelas que ultrapassarem o valor máximo a dmitido para esta 
licitação , VALOR GLOBAL DO OBJETO EM REAIS R$ 919.634,10 (Nove centos e dezenove 
mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dez centa vos) ou com preço manifestamente 
inexeqüível, como também as licitantes consideradas impedidas e /ou inidôneas e que estiverem 
em regime de falência ou concordata. 
 
8.3 – Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão fixará o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis às licitantes, para apresentação de outras propostas, escoimadas das causas acima 
referidas. 
 
8.4 – Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas na 
primeira classificação, a decisão será por sorteio, em ato público, para o qual todos os 
Participantes serão convocados observados o parágrafo 2º, do artigo 3º e parágrafo 2º do artigo 
45, da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 
08/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
8.5 – Os serviços pertinentes ao objeto dessa Consulta de Preço serão adjudicados na totalidade 
à licitante cuja proposta seja considerada vencedora. 
 
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
9.1 – Após cada fase por analogia a Lei das licitações, os autos do processo ficam 
automaticamente com vistas aos interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos. 
 
9.2 – É admissível recurso em qualquer fase do processo e das obrigações dela decorrentes, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da lavratura da ata, de acordo com o que dispõe o 
artigo 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis Federais 
nos 8.883, de 08/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
9.3 – Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas terão 
efeito suspensivo, não o tendo nos demais casos. 
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9.4 – Os recursos serão dirigidos a Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, administradora 
do Hospital Regional do Oeste, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 02 (dois) dias úteis.  
 
 
 
 
10.  DO CONTRATO 
 
10.1 – Será firmado contrato conforme minuta em anexo com a participante vencedora que terá 
suas cláusulas e condições reguladas por analogia a Lei Federal n. 8.666, de 21/6/93, com as 
alterações decorrentes das Leis Federais n. 8.883, de 08/06/94, 9.032, de 28/04/95, 9.648, de 
27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
10.2 – Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela participante 
vencedora que tenham servido de base para o julgamento desta Consulta de Preço bem como as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 
 
10.3 – O contrato a ser assinado com a participante vencedora terá a sua vigência adstrita ao 
prazo de execução dos serviços, estipulado no item 1 - DO OBJETO deste Edital. 
 
 
11. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
 
11.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis, em conformidade com o que dispõe o parágrafo 1º, 
do artigo 28, da Lei Federal nº 9.069, de 29/6/95. Exceto se houver autorização por escrito, por 
parte da Associação Hospitalar para a paralisação dos serviços. 
 
12.  DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
12.1 – A Contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 
efetuará, pelo fornecimento de equipamento, materiais, mão-de-obra assim como pelo 
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da 
realização destes serviços, causados a esta entidade ou a terceiros. 
 
12.2 – A Contratada não poderá sub-empreitar o total dos serviços a ela adjudicados, sendo-lhe, 
entretanto, permitido fazê-lo parcialmente em até 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações 
contratuais, sendo necessária à autorização prévia da Associação Hospitalar. 
 
12.3 – A Contratada providenciará à sua conta, o seguro de responsabilidade civil, inclusive 
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora não cabendo a Associação 
Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, quaisquer obrigações decorrentes de risco da espécie. 
 
12.4 – No caso de haver necessidade de mudança ou retirada de algum setor administrativo do 
CONTRATANTE para a instalação na área objeto da Consulta de preço, a Contratada 
providenciará estas adequações físicas as suas expensas em novo espaço físico a ser indicado 
pelo CONTRATANTE no Hospital.  
 
12.5 – A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e Normas de Segurança e 
Higiene do Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os 
que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra. 
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12.6 – A Contratada providenciará, às suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações 
e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se 
tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 
 
12.7 – A Contratada providenciará, às suas custas, o fornecimento de 01 placa, indicativa da obra 
e valor do contrato com dimensões e dados de textos fornecidos pela CONTRATANTE. 
 
12.8 – A Contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão 
feitas por Técnicos da Associação ou por órgão público Estadual indicado para a finalidade, 
fornecendo as informações e demais elementos necessários. 
 
12.9 – A Contratada providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou 
serviço de forma discriminada. 
 
12.10 – A contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas 
e sociais decorrentes da execução da obra. 
 
12.11 – A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Consulta de Preços. 
 
12.12 – A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar, POR OCASIÃO DO PAGAMENTO 
DE CADA PARCELA, E QUANDO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA, 
os documentos abaixo identificados: 
 
           a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das certidões 
Negativa de Tributos Federais e Negativas da Dívida Ativa da União; 
           b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
           c) Certidão Negativa de Débito para com o INSS; 
           d) Certificado de Regularidade do FGTS. 
 
  OBS: Os documentos acima deverão ser do domicílio ou sede da proponente. Na hipótese 
de não apresentação, o pagamento será sustado. 
 
12.12.1 – A CONTRATADA depois de lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, 
deverá apresentar antes ou conjuntamente a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO a CND (Certidão Negativa de Débitos) (baixa da matrícula da obra ) DA OBRA no 
INSS e negativa de ISS junto a Prefeitura Municipal. 
 
13. DAS MEDIÇOES, DOS FATURAMENTOS E DOS PAGAMENTOS  
 
13.1 – Para efeito da medição, serão consideradas as quantidades de serviços efetivamente 
executadas e atestadas pela fiscalização dos Setores de Engenharia das partes contratantes que 
acompanharão a obra. 
 
13.2 – As medições serão elaboradas pelo Setor de Engenharia que acompanhará a obra, por 
solicitação através de ofício da Contratada com pelo menos três dias úteis de antecedência ao 
vencimento da parcela, que se dará em conformidade com os procedimentos a seguir descritos: 
 
a) A medição será na totalidade dos serviços executados no período de trinta dias corridos, 

correspondentes a uma medição. 
 



 

Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira  9 
Rua Florianópolis, 1448-E – Fone: (0xx49) 3321-6500 – Fax: (0xx49) 3321-6571 
Cx. Postal: 241 – CEP: 89812-121 – Chapecó – SC       E-mail: sti@hro.com.br 
 

                     
 

 

b) Após o recebimento do ofício solicitando a liberação da parcela, a fiscalização procederá a 
vistoria na obra verificando a execução dos serviços previstos e executados. O fiscal 
encaminhará a solicitação de pagamento em formulário próprio, devidamente preenchido 
acompanhado da respectiva fatura da parcela. 

c) Caso a fiscalização da Contratante venha a constatar divergência quanto aos valores 
apurados, informará por escrito, à Contratada, que deverá apresentar nova medição corrigida, 
bem como as justificativas devidas e efetuar as correções requeridas. 

 
d) A aprovação da medição se dará com o certifico do fiscal da obra na frente ou verso da fatura 

devidamente assinado e datado. 
 
e) O encaminhamento de documentação referente à obra, será sempre através do fiscal da obra. 
 
f) O pagamento e liquidação das notas fiscais ou notas fiscais-faturas, emitidas regularmente 

pela CONTRATADA, será feito através de cheque nominal do Banco do Brasil S/A.  
 
14.   DA EXECUÇÃO 
 
14.1 – O prazo para a execução dos serviços é o estabelecido no ITEM 1 – DO OBJETO desta 
licitação, e o prazo para iniciar a execução da obra será de (05) cinco dias corridos, ambos a 
contar da data do recebimento da Ordem de Serviço. 
 

A partir do recebimento da Ordem de Serviço serão definidos os períodos de execução de 
cada parcela, conforme cronograma físico - financeiro apresentado e aprovado pela Associação 
Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira. 
 
14.2 – A Contratada deverá manter atualizadas todas as ocorrências da obra, em razão da 
execução do contrato. 
 
14.3 – Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela Contratada, 
bem como todos os custos de aquisição deverão ser de encargo da Contratada. Todos os 
materiais deverão ser de melhor qualidade, obedecendo às especificações técnicas e do memorial 
descritivo, fornecido no CD ROM, além das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
ABNT. 
 
14.4 – A execução da obra e dos serviços deverá ser rigorosamente de acordo com as 
especificações e demais elementos técnicos relacionados neste Edital sendo que quaisquer 
alterações somente poderão ser realizadas se constarem de propostas por escrito e aprovada 
pela Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira. 
 
15. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
15.1 – A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas por analogia pelos arts. 58, inciso II 
e 77 a 80, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666, de 21/6/93, com as alterações decorrentes 
das Leis nos 8.883, de 08/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
I – A inexecução e rescisão do Contrato processar-se-á considerando-se: 
 
a) A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
 
b)  O CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, 
atendido sempre a conveniência administrativa. 
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c) Constituem motivos para rescisão do Contrato: 
 
c .1 – O não cumprimento de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 
c.2 -  O cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 
c.3 -  A lentidão no seu cumprimento, levando a Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira a 
presumir a não conclusão da obra, nos prazos estipulados; 
 
c.4  -   O atraso injustificado no início da obra; 
 
c.5 -  A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação a Associação Hospitalar 
Lenoir Vargas Ferreira; 
 
c.6 - A subcontratação parcial do seu projeto em percentuais superiores aos previstos, à 
associação do Contratado com outrem, a cessão, ou transferência total ou parcial, bem como a 
fusão, cessão ou incorporação; 
 
c.7 -  O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
c.8 -  O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do parágrafo 1º, do 
artigo 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, com alterações decorrentes das Leis Federais nº 
8.883, de 08/05/94, 9.032, de 28/04/95, 9.648, de 27/05/98 e 9.854, de 27/10/99; 
 
c.9 -  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
c.10 -A dissolução da sociedade ou a falência da CONTRATADA; 
 
c.11 - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique 
a execução do Contrato; 
 
c.12 - O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam a 
insolvência do Contratado. 
 
c.13 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 
 
c.14 - A não liberação, por parte da administração do Hospital, da área, local ou objeto para 
execução da obra, nos prazos contratuais; 
 
c.15 – A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 
 
 
16. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
 
16.1 – Nenhuma alteração contratual quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto 
ou das especificações, será efetuada sem autorização da CONTRATANTE. Em se tratando de 
acréscimo de obras, embora devidamente autorizado pela CONTRATANTE, não poderá 
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ultrapassar 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato em razão  da Lei Estadual neste 
sentido.  
 
16.2 – Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início 
e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior. 
 
16.3 – Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos 
parciais e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à Associação Hospitalar Lenoir Vargas 
Ferreira um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser 
encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e em ambos os casos com 
justificativa circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e justificativa da 
fiscalização. 
 
 
17.  DAS PENALIDADES 
 
17.1 – Por analogia e de conformidade com o que estabelece os artigos 77, 78, 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 08/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, 
de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99, a participante vencedora que descumprir as condições deste 
Edital, ficarão sujeita às seguintes penalidades, mediante publicação no Diário Oficial da 
Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira que administra o Hospital Regional do Oeste. 
 
17.2 – As penalidades contratuais serão as advertências, a multa, a rescisão do contrato, a 
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração. 
 
17.3 –  As multas previstas são as seguintes: 
 
17.3.1 – 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia, caso ultrapasse o prazo para 
início da execução da obra. 
 
17.3.2 – 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceda o prazo 
contratual. 
 
17.4 – As multas previstas nos itens 18.3.1 e 18.3.2 são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
 
17.5 – A multa definida no item 18.3.1 será descontada de imediato dos pagamentos das 
prestações parciais devida e a multa definida no item 18.3.2 será descontada da última parcela, 
ou das cauções retidas. 
 
17.6 – Na hipótese de não correção pela Contratada de anormalidade verificada na obra pela 
Comissão de Vistoria e atestadas no Termo de Recebimento Provisório, a Associação Hospitalar 
poderá providenciar as correções, descontando a seguir os eventuais custos nos pagamentos 
futuros, se houverem a serem feitos a Contratada. 
 
17.7 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e considerando as 
circunstâncias e o interesse desta Secretaria, por prazo não superior a 02(dois) anos. 
 
17.8 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
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contratada ressarcir a Associação pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
17.9 – A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e 
responsáveis técnicos. 
 
17.10 – Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, a 
Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, recorrerá às garantias constituídas, a fim de 
ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a Contratada, podendo ainda reter créditos 
decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial, por perdas e danos. 
 
18.   DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA 
 
18.1 – A fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade do 
Engenheiro Fiscal designado, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo 
cumpridos os termos do contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como 
autorizar os pagamentos de faturas, substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar 
problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para a 
fiel execução dos serviços contratados. 
 
18.2 – A fiscalização se efetivará no local da obra. 
 
18.3 – A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das obras e 
será exercido no interesse exclusivo da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade. 
 
18.4 – Tanto a Contratada quanto a fiscalização deverão proceder às anotações para a 
comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à 
execução da obra, com o objetivo de comprovar o real do andamento das obras e execução dos 
termos do contrato. 
 
18.5 – A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada, ou de 
seus contratados no interesse dos serviços, assim como aceitar a substituição dos integrantes da 
equipe técnica contratada, através de solicitação por escrito da mesma. 
 
18.6 – Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições serão recebidos 
provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO e pelo SETOR responsável pelo seu acompanhamento, que 
lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 
 
18.7 – A Contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco em perfeitas 
condições de conservação e funcionamento, até ser lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO. 
 
18.8 – Decorridos 30 (trinta) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de 
correção das anormalidades porventura verificadas forem executados e aceitos pela Comissão de 
Vistoria, e comprovado o pagamento de contribuição devida a Previdência Social relativa ao 
período de execução da obra, e APRESENTADOS OS DOCUMENTOS DESCRITOS NO ITEM - 
13.11, será lavrado o “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO”.  
 
18.9 – Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e 
segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 
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19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 – Nenhuma indenização será devida às empresas participantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documento relativo ao presente Edital. 
 
19.2 – Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na 
hipótese da renúncia à apresentação de recursos, será o resultado da consulta de preços 
submetido ao Conselho Delegado de Administração da Associação Hospitalar Lenoir Vargas 
Ferreira, para o procedimento de homologação com a devida adjudicação do objeto desta 
consulta de preços à empresa vencedora. 
 
19.3 – O resultado da consulta de preços análoga à lei das licitações será dado ao conhecimento 
público.  
 
19.4 – Se a participante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito e aceito pela 
Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, caducará o seu direito de vencedora, sujeitando-se 
as penalidades aludidas no presente Edital. 
 
19.5 – Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente consulta de preços 
poderá ser adjudicada às participantes remanescentes, na ordem da classificação, nas mesmas 
condições propostas pela participante vencedora, inclusive quanto a prazo e preço. 
 
19.6 – A participante vencedora deverá apresentar ao final de cada mês, relatório dos serviços 
executados. 
 
19.7 – A presente consulta de preços análoga a lei das licitações somente poderá vir a ser 
revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, ou 
anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
19.8 – As dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão de Licitação do Hospital Regional do 
Oeste, observado sempre no que couber o que dispõem os itens 3.2, 3.3 e 3.4, deste Edital, e os 
casos omissos serão decididos de conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 
21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 08/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, 
de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
 
Chapecó, SC, 27 de Março de 2012. 
 
 
Severino Teixeira da Silva Filho 
Presidente da Diretoria Executiva 
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MINUTA CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS Nº 002/2012. 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO QUE CELEBRAM A A SSOCIAÇÃO 
HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA E A EMPRESA. 

 
A Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, administradora do Hospital Regional de Chapecó 
com sede a Rua Florianópolis n.º 1448 E, Bairro Santa Maria, nesta cidade de Chapecó /SC, 
inscrita no CGC/MF sob o nº 02.122.913.0001-06, inscrição estadual isenta, através do Convênio 
com a Secretaria de Estado da Saúde- SES e interveniência da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional SDR – Chapecó, com sede a Rua Nereu Ramos, 31 E – Centro, inscrita no CNPJ/MF 
sob Nº 05.541.159/0001-37, inscrição Estadual isenta, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo seu Presidente da Diretoria Executiva, senhor Severino Teixeira da 
Silva Filho, portador do CPF nº ............................ e a empresa .................................................., 
com sede à rua ....................................., - CEP .............  Chapecó/SC,inscrita no CNPJ nº  
..........................., representada neste ato pelo seu sócio – gerente  Srº  ....................., portador do 
CPF n° ......................................, dora vante denominada CONTRATADA, vencedora da Consulta 
de Preço Nº 002/2012, firmam o presente instrumento, destinado à contratação da obra descrita 
na CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, obrigando-se a respeitar e cumprir as condições 
constantes das Cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO e DO REGIME DE EXECUÇ ÃO 
 
 
 Constitui o objeto da presente licitação a execução de Projeto de Rede Lógica, através da 
instalação das redes de comunicação em Fibra Óptica – F.O., rede lógica estruturada para 
comunicação de dados – T.I., incluindo o fornecimento de equipamentos, infraestrutura e todo o 
material necessário as instalações. As instalações para a infraestrutura das redes lógica 
estruturada, abrangerá basicamente os pontos constantes descritos em projeto, incluem-se os 
serviços complementares para o perfeito funcionamento do sistema dentro dos padrões técnicos 
recomendados pelas normas vigentes. 
 
As principais etapas, a seguir discriminados: 
 
1.1 – Rede Lógica Estruturada; 
1.2 – Interligações (ativos de rede); 
1.3 – Infraestrutura com eletrocalhas; 
1.4 – Infraestrutura com canaletas de alumínio; 
1.5 – Instalações nos Rack´s; 
1.6 – Estruturação sala Data Center; 
1.7 – Testes de desempenho, certificação. 
 
 
 O Projeto básico de arquitetura fornecido como base para orçamentos e execução do 
projeto encontra-se em (pdf), constam também orientações técnicas para a execução do projeto, 
bem como plantas e planilha de tags constam em CD ROM, parte integrante deste processo.  
                               
 A execução deverá atender o memorial descritivo, planilha orçamentária e o caderno de 
especificações técnicas que deverão ser seguidas, que consta do CD ROM, parte integrante do 
processo. 
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 Os quantitativos para execução do Projeto encontra-se na Planilha Orçamentária, 
estimativa de Quantitativos Global, parte integrante do processo. Sob o regime de empreitada 
por menor preço global, conforme projeto, especificações e quantificações pertencentes ao Edital 
de Consulta de Preço n.º 002/2012 proposta da CONTRATADA, datada de ......... de ...........de 
2012 que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento como de aqui 
estivessem transcritos.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

 
 O prazo para execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias corridos , sendo fixo e 

improrrogável, salvo motivo de força maior previsto em lei, comunicado pela CONTRATADA, por 
escrito a Associação 01 (um) dia após a ocorrência. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
 A despesa decorrente do presente Contrato correrá a conta da Associação Hospitalar Lenoir 

Vargas Ferreira.  
 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  
 
I - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência 

dos serviços que efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra assim 
como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos 
decorrentes da realização destes serviços, causados a CONTRATANTE ou a terceiros. 

II - A CONTRATADA não poderá sub-empreitar o total dos serviços a ela 
adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitindo fazê-lo parcialmente em até 10%( dez por cento) 
do valor do Contrato, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel 
observância das obrigações contratuais, sendo necessária à autorização prévia desta Secretaria. 

III - A CONTRATADA providenciará à sua conta, o seguro de responsabilidade civil, 
inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora não cabendo à 
CONTRATANTE, quaisquer obrigações decorrentes de riscos da espécie. 

IV - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas 
de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção 
individual a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem na obra. 

V - A CONTRATADA providenciará às suas custas a realização de todos os 
ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como o 
reparo, que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregue em perfeitas 
condições. 

VI - A CONTRATADA providenciará, às suas custas, o fornecimento das placas 
indicativa da obra e de registro histórico conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE bem 
como a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias, para que os 
trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 

VII - A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da 
obra que serão feitas por técnicos da CONTRATANTE ou por órgão público estadual indicado 
para a finalidade fornecendo as informações e demais elementos necessários, registrando as 
principais ocorrências no devido livro de ocorrências junto ao canteiro de obras. 

VIII - A CONTRATADA providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) da obra ou serviço de forma discriminada. 

IX - A CONTRATADA assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos 
encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução da obra. 
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X - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas pelo edital. 

XI – A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar, POR OCASIÃO DO 
PAGAMENTO DE CADA PARCELA, E QUANDO DA LAVRATURA DO TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO E TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, os 
documentos identificados: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das 
certidões Negativa de Tributos Federais; 

b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
c) Certidão Negativa de Débito para com o INSS; 

                       e)    Certificado de Regularidade do FGTS. 
                        f) A CONTRATADA depois de lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO, deverá apresentar antes ou conjuntamente a lavratura do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO a CND NEGATIVA (baixa da matrícula da obra ) DA OBRA no 
INSS. 
 
     Obs: Os documentos acima deverão ser do domicílio ou sede da proponente. 
     Na hipótese de não apresentação, o pagamento será sustado. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES, DOS FATURAMENTOS E DOS PAGAMENTOS  
 

I - Para efeito da medição, serão consideradas as quantidades de serviços 
efetivamente executadas e atestadas pela fiscalização da CONTRATANTE, ou por órgão público 
estadual indicado para a finalidade. 

II - As medições serão elaboradas pelo Setor de Engenharia da CONTRATANTE, 
ou por órgão público estadual indicado para a finalidade, por solicitação através de ofício da 
contratada com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência ao vencimento da parcela, que se 
dará em conformidade com os procedimentos a seguir descritos: 

a) A medição será na totalidade dos serviços executados no período de 30 (trinta) 
dias corridos, correspondentes a uma medição. 

b) Após o recebimento do ofício solicitando a liberação da parcela a fiscalização da 
CONTRATANTE, procederá à vistoria na obra verificando a execução dos serviços previstos na 
etapa. Caso esteja com todos os serviços previstos executados, o fiscal encaminhará a solicitação 
de pagamento em formulário próprio devidamente preenchido acompanhado da respectiva fatura 
da parcela. 

c) Caso a fiscalização venha constatar divergência quanto aos valores apurados, 
informará, por escrito, à CONTRATADA, que deverá apresentar nova medição corrigida, bem 
como as justificativas devidas e efetuadas as correções requeridas. 

d) A aprovação da medição se dará com o certifico do fiscal da obra no verso da 
fatura devidamente assinado e datado. 

e) O encaminhamento de documentação referente à obra, será sempre através do 
fiscal da obra. 

 f) É vedado faturamento direto ou de terceiros, somente a empresa contratada 
poderá emitir Nota Fiscal para efeito de pagamento por parte da Associação Hospitalar Lenoir 
Vargas Ferreira dos serviços prestados, dos materiais e dos ativos de rede. 

g) A última parcela do Contrato só será pago mediante a apresentação, pela 
CONTRATADA, da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – CND, do INSS, referente à OBRA. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis, em conformidade com 

o que dispõe o parágrafo 1º, do artigo 28, da Lei Federal nº 9.069, de 29/06/95. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
Nenhuma alteração contratual quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do 

projeto ou das especificações, será efetuada sem autorização da CONTRATANTE. Em se 
tratando de acréscimo de obras, embora devidamente autorizado pela CONTRATANTE, não 
poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) se reforma, e 5% (cinco por cento) para obras e 
serviços, do valor global deste Contrato. 

  
I- Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início 

e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força 
maior ou de fatos de responsabilidade da Contratante, e serão considerados por esta 
quando forem anotados no Diário de Obras. 

II- Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos 
parciais e ao prazo final, serão encaminhados por escrito a esta Contratante um dia após o 
evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por 
escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e em ambos os casos com justificação 
circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO 

 
I - O prazo para a execução dos serviços é o estabelecido na Cláusula Segunda 

deste Contrato e o prazo para iniciar a execução da obra será até o quinto dia, ambos a contar da 
data do recebimento da Ordem de Serviço. 

A partir do recebimento da ordem de serviço serão definidos os períodos de 
execução de cada parcela, conforme cronograma físico – financeiro apresentado e aprovado pela 
CONTRATANTE. 

II - A CONTRATADA deverá manter atualizadas todas as ocorrências da obra, com 
a execução do Contrato. 

III - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela 
CONTRATADA. Todos os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer às especificações 
e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

IV- A execução da obra e dos serviços deverá ser rigorosamente de acordo com as 
especificações e demais elementos técnicos relacionados no Edital e seus anexos sendo que 
quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se constarem de propostas por escrito e 
aprovada pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONT RATO 

 
A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos arts. 58, inciso II e 77 

a 80, seus parágrafos  e incisos da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, com alterações decorrentes 
das Leis Federais nos 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, o 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 
27/10/99. 

I - A inexecução e rescisão do Contrato processar-se-á considerando-se: 
a) A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as 

conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
b) O CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 

bilateralmente, atendido sempre a conveniência administrativa. 
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c) Constituem motivos para rescisão do Contrato: 
c.1 –  O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 
c.2 –   O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 

ou prazos; 
c.3 –   A lentidão no seu cumprimento, levando a administração a presumir a não 

conclusão da obra, nos prazos estipulados; 
c.4 –   O atraso injustificado no início da obra; 
c.5 –  A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação a 

CONTRATANTE; 
c.6 –  A sub - contratação parcial do seu objeto sem a prévia autorização da 

CONTRATANTE, a associação do Contratado com outrem, a cessão, ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cessão ou incorporação; 

c.7 –  O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores; 

c.8 –   O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do 
parágrafo 1º, do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, com alterações decorrentes das 
Leis Federais nos 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95,  9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99; 

c.9 –  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
c.10 –  A dissolução da sociedade ou falência da CONTRATADA; 
c.11 – A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

que prejudique a execução do Contrato; 
c.12 – O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão, que 

caracterizam a insolvência da Contratada; 
c.13 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

c.14 – A não liberação, por parte da administração do Hospital Regional do Oeste, 
da área, local ou objeto para execução de obra, nos prazos contratuais; 

c.15 – A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 
I - De conformidade com o que estabelecem os artigos  77, 78, 86 e 87 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21/6/93, com  as alterações decorrentes das Leis Federais nos 8.883, de 
8/6/94, 9.032, de 28/4/95,  9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99, caso a CONTRATADA venha a 
descumprir as condições deste Contrato, ficará sujeita às seguintes penalidades, mediante 
publicação no Diário Oficial da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira: 

a) Advertência; 
b) Multas, na forma abaixo: 
b.1 – 0,5% (cinco décimos por cento), calculada sobre o Contrato, por dia, caso 

ultrapasse o prazo para início da execução da obra; 
b.2 – 0,5% (cinco décimos por cento) calculados sobre o valor do Contrato, por dia, 

que exceda o prazo contratual; 
b.3 – As multas previstas nos itens b.1 e b.2 são independentes e serão aplicadas 

cumulativamente; 
b.4 – A multa definida no item b.1 será descontada de imediato dos pagamentos 

das prestações parciais devida e a multa definida no item b.2 será descontada da última parcela. 
c) Perda da Caução: 
c.1 – No caso de rescisão do Contrato por inadimplência da CONTRATADA, não 

será devolvida a caução de garantia de cumprimento do Contrato; 
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c.2 – Na hipótese de não correção pela CONTRATADA de anormalidade verificada 
na obra pela Comissão de Vistoria e atestadas no termo de recebimento, a CONTRATANTE, 
descontará da última parcela ou da caução a importância correspondente àqueles serviços, cuja 
execução providenciará; 

c.3 – Sem prejuízo da aplicação ao inadimplente das sanções que lhe couberem, a 
CONTRATANTE descontará da última parcela a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha 
acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do Contrato e promover a 
cobrança judicial, por perdas e danos. 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de Contratar 
com Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, com a Secretaria de Estado da Saúde e com a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó, pelo prazo de dois (02) anos. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Associação Hospitalar 
Lenoir Vargas Ferreira, com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional - Chapecó. 

f) A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da Empresa, seus Diretores 
e Responsável Técnico. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E DO REC EBIMENTO DA OBRA 
 

a) A fiscalização dos serviços executados será de competência e 
responsabilidade da CONTRATANTE, ou órgão estadual indicado para a finalidade, a quem 
caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos de Contrato, os 
projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos de faturas, 
substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas executivos, assim como 
participar de todos os atos que se fizerem necessários para fiel execução dos serviços 
contratados. 

b) A fiscalização se efetivará no local da obra. 
 

c) A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo 
das obras e será exercido no interesse exclusivo da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade; 
 

d) Tanto a Contratada quanto a fiscalização deverão proceder às anotações para 
a comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à 
execução da obra, com o objetivo de comprovar o real do andamento das obras e execução dos 
termos do contrato 
 

e) A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA, ou de seus contratados no interesse dos serviços assim como aceitar a 
substituição dos integrantes da equipe técnica contratada, através de solicitação por escrito da 
mesma; 

f) Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições serão recebidos 
provisoriamente pela fiscalização e pelo responsável pelo seu acompanhamento, que lavrará o 
Termo de Recebimento Provisório; 
 

g) A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e 
risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condições de conservação 
e funcionamento; 
 

h) Decorridos 30 (trinta) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços 
de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela Comissão 
de Vistoria, e comprovado o pagamento de contribuição devida a Previdência Social relativa ao 
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período de execução da obra, e APRESENTADOS OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO ÍTEM 
XI DA CLAUSULA QUARTA DESTE CONTRATO será lavrado o “TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO”;  

i) Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela 
qualidade, correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma da lei. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGISTRO DA OBRA 

 
 
A CONTRATADA  deverá, obrigatoriamente, registrar a obra no INSS , e por ocasião dos 

pagamentos certificar a CONTRATANTE uma relação nominal dos trabalhadores ou de 
subempreiteiros, que trabalharam na obra no mês anterior, comprovando o recolhimento dos 
respectivos encargos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DESPESAS CONTRATUAIS  

 
As despesas decorrentes da Taxa de Serviços Gerais e despesas com registro de plantas, 

bem como despesas com cópias dos projetos necessárias para tal fim, ou destinadas à 
construção, correrão por conta da firma CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

 
A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, um engenheiro responsável direto 

pela mesma. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 
 
Dá-se ao presente Contrato o valor máximo de R$ 919.634,10 (Novecentos e dezenove 

mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dez centavos). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
I) Onde este Contrato e o Edital de Consulta de Preço nº 002/2012 forem omissos, 

prevalecerão por analogia às disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, com as alterações 
decorrentes das Leis Federais nos 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, 
de 27/10/99. 

II) A Contratante efetuará retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto dos 
serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo em nome da contratada em conformidade com as 
disposições contidas na OS /INSS /DAF Nº 209/99. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 

    Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o foro da 
Comarca de Chapecó /SC, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente Termo em 03 (três) 
vias de igual valor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 
 
 
Chapecó, ____ de _________ de 2012. 
 
 

CONTRATADA: 

CNPJ 

_____________________________________________________ 

CPF  

CONTRATANTE: 

.............................................. 

CNPJ................................ 

________________________________________________________  

.................................................... 

CPF  ..........................  

Testemunhas: 

Nome: _____________________     Nome: ___________________     

CPF:         CPF:  
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ANEXO II 
 
CONSULTA DE PREÇO EDITAL Nº 002/2012 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 
 
 
___________________________________________________, CNPJ nº____________________, 
                        (razão social da Empresa) 
sediada na____________________________________________________________________, 
                                                                      (endereço completo) 
 
 
DECLARA, para fins do disposto no Art.27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9854/97, que 
não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 
__________________, _____, de ___________________ de 2012. 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Nome, nº do RG e assinatura do declarante 
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ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA - CHAP ECÓ 
Rua Florianópolis, 1448 – E Bairro Santa Maria. 
CEP: 89.812.121 – Chapecó /SC 
Fone: (0xx49) 3321- 6500 ou Fax: (0xx49) 3321 - 657 1 
 
PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL  
 
Declaramos que recebemos da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR L ENOIR VARGAS FERREIRA o Edital 
completo da Consulta de Preço de n.º 002/2012, bem como, o CD ROM contendo memorial 
descritivo, planilha orçamentária, caderno de espec ificações técnicas, lay-out de montagem de 
racks, planilha de tags e plantas.  
 
 
OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação a execução de Projeto de Rede Lógica, através da 
instalação das redes de comunicação em Fibra Óptica – F.O., rede lógica estruturada para comunicação 
de dados – T.I., incluindo o fornecimento de equipamentos, infraestrutura e todo o material necessário as 
instalações. As instalações para a infraestrutura das redes lógica estruturada, abrangerá basicamente os 
pontos constantes descritos em projeto, incluem-se os serviços complementares para o perfeito 
funcionamento do sistema dentro dos padrões técnicos recomendados pelas normas vigentes. 
 
As principais etapas, a seguir discriminados: 
 
1.1 – Rede Lógica Estruturada; 
1.2 – Interligações (ativos de rede); 
1.3 – Infraestrutura com eletrocalhas; 
1.4 – Infraestrutura com canaletas de alumínio; 
1.5 – Instalações nos Rack´s; 
1.6 – Estruturação sala Data Center; 
1.7 – Testes de desempenho, certificação. 
 
 O Projeto básico de arquitetura fornecido como base para orçamentos e execução do projeto 
encontra-se em (pdf), constam também orientações técnicas para a execução do projeto, bem como 
plantas e planilha de tags constam em CD ROM, parte integrante deste processo.  
                               
  

PRAZO DE FORNECIMENTO: 180 (cento e oitenta dias) até ____ de _____________ de ______, a partir 
da data de assinatura do contrato. 
 
EMPRESA: (nome por extenso e legível) 
 
_______________________________________________________________________ 
ENDEREÇO: 
_________________________________________________________________________ 
CEP/ CIDADE/ UF: 
_________________________________________________________________________ 
REPRESENTANTE: 
 ________________________________________________________________________ 
FONE: 
_________________________________________________________________________ 
FAX: 
_________________________________________________________________________ 
 
Chapecó____ de ____________________ de 2012. 

 

ASSINATURA: __________________________________________ 


