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PROCESSO LICITATÓRIO n° 71/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 25/2021
ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE
DESTINO: UNIDADE BASICA DE SAÚDE
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE
INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONFORME PROJETO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INTERNA HOSPITAL
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 14.133/21 ART. 75, I.

TERMO DE REFERÊNCIA
*(01) Objeto:
Contratação de empresa especializada para execução do projeto elétrico da entrada de

energia do hospital, conforme aprovação da CELESC.

*(02) Motivação/Justificativa:
O novo sistema elétrica visa solucionar o problema de oscilação de energia, agrupar as

entradas que estão fora das normas da CELESC, além de atender a demanda do

equipamento de RAIO-X.

*(03) Fornecedor:
A empresa que apresentou o menor orçamento para sacramentar a aquisição do objeto, foi:

KLEIN & BOESING SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, com sede na Avenida

Santos Dumont, 3090, Nossa Senhora Aparecida, cidade de Herval d’Oeste/SC, CEP:

89.610-000, regularmente inscrita no CNPJ nº 39.293.359/0001-30, no valor de

R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

*(04) Razão da escolha do fornecedor
Foram realizadas pesquisas junto a fornecedores, para apresentação de orçamento,

conforme acima descritos, nos termos dos serviços pretendidos. Três profissionais

apresentaram orçamentos:ELETRIZA, KLEIN & BOESING e BORTOLINI
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A empresa KLEIN & BOESING SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, apresentou
o orçamento com o menor valor para a realização do objeto do presente processo.

*(05) Especificações técnicas
Emissão de ART CREA/SC; Transformador trifásico de distribuição, potência de 112,5 KVA,

tensão nominal de 25 KV, tensão secundaria de 380/220v, em óleo isolante tipo mineral;

Quadro de distribuição de energia trifásico de sobrepor para 44 disjuntores unipolares DIN +

geral para proteção até 225A, barramento principal dimensionado conforme projeto. Possui

suportes individuais para fixação dos disjuntores, trilho para colocação da chave geral

trifásica + 6 posições extras para DDRs, DPSs e outros dispositivos, Corpo em chapa de

aço galvanizada pintada com tinta a pó eletrostática na cor branca. Dimensões da caixa:

1084x445x122mm (completo com Barramento 25X3mm); Caixa para medidor eletrônico

trifásico de embutir, produzida em alumínio e pintura epóxi branca. Dimensões da caixa:

(680x550x250mm); Caixa de proteção para transformador de corrente, em chapa de aço 18

usg. Dimensões da caixa: (680x550x250mm); Quadro de distribuição de energia embutir

para proteção geral, Corpo em chapa de aço galvanizada pintada com tinta a pó

eletrostática na cor branca. (680x550x250mm); Quadro de distribuição de energia embutir

para proteção geral, Corpo em chapa de aço galvanizada pintada com tinta a pó

eletrostática na cor branca. (1000x800x350mm); Caixa embutir para Barramento de

Equipotencialização Principal - BEP, Corpo em chapa de aço galvanizada pintada com tinta

a pó eletrostática na cor branca. (450x350x200mm); Poste concreto Duplo T 11/1000 daN;

Suporte em aço galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95; Cruzeta de

ferro galvanizado (900x900x2000mm); Isolador bastão em material polimérico 25kv; Mão

francesa perfilada 726mm; Para raio polimérico 21KV - 10KA; Sela Cruzeta Galvanizada;

Manilha sapatilha 5000 daN; Olhal para parafuso 5000 daN; Remoção de cabos elétricos, de

forma manual, sem reaproveitamento. Demais itens constantes no projeto, fazem parte do

presente processo.

*(06) Prazo, local e condições de entrega ou execução
Os serviços contratados serão executados por um período de 50 dias.
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*(07) Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail – Gestor e Fiscal do Contrato
Os serviços serão acompanhados pelo Engenheiro do Município – Gilberto Hoffelder Junior,

bem como pela Secretária de Saúde, Claudia Valeria Dalazem Santos.

.

* (08) Condições e prazos de pagamento
O pagamento será realizado mediante Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do

Fundo Municipal de Saúde de Treze Tílias, com indicação do CNPJ específico, nº.

03.347.885/0001-98. O arquivo xml das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado

obrigatoriamente no seguinte e-mail: saude@trezetilias.sc.gov.br, para seu devido

pagamento. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente após o

recebimento da nota fiscal importando os valores conforme proposta apresentada e relatório

dos serviços prestados.

* (09) Dotação Orçamentária
Sendo que para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto desta licitação, serão

empregadas as dotações orçamentárias próprias, do orçamento vigente para 2021: 34-

05.02.2.217.3.3.90.47.22.00.00.00

* (10) Valor
A empresa KLEIN & BOESING SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, propôs o

menor preço no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), ou seja, é menor e

compatível com os praticados para a execução dos serviços almejados.

A execução dos serviços supracitadas é compatível, eis que não apresenta peculiaridades

que influenciem na escolha, vinculando esta única e exclusivamente à verificação do critério

do menor preço (dentre os orçamentos apresentados), e, ainda, a escolhida possui

habilitação jurídica e regularidade fiscal, tudo de acordo com os documentos juntados aos

autos.

Nos termos da Lei 14.133/2021, em seu art 75, inciso I, para obras de engenharia com

mailto:saude@trezetilias.sc.gov.br,
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valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), é dispensável a licitação, desde que

instruido o processo com os documentos constantes na no art 72 da referida Lei.

* (11) Obrigações da contratante
Tomar todas as providências necessárias à execução do contrato; Acompanhar e fiscalizar a

execução do contrato;

Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estipulado neste instrumento;

Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-

financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal da protocolado pela

CONTRATADA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;

Emitir, através do setor municipal competente, autorização para o fornecimento dos serviços

objeto do presente contrato.

* (12) Obrigações da contratada
Fornecer o objeto desta licitação obedecendo rigorosamente às especificações da dispensa

de Licitação nº 25/2021 e seus anexos, bem como da proposta apresentada no Processo de

Licitação nº 71/2021.

Manter, durante a execução dos serviços todas as condições de habilitação previstas na

dispensa de Licitação nº 25/2021, e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato;

Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais,

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do

contrato;

Executar o objeto de acordo com o disposto no presente processo e seu contrato;
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* (13) Prazo de Vigência do Contrato
A execução dos serviços, provenientes do presente processo licitatório, terá início imediato

a partir data de sua assinatura da Autorização de Fornecimento e término previsto para 60

(sessenta) dias.

Treze Tílias/SC, dia 31 de agosto de 2021

___________________

Rudi Ohlweiler
Prefeito

___________________

Claudia Valeria Dalazem Santos
Secretária de Saúde
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