TOMADA DE PREÇOS
EDITAL 09/2017
Processo administrativo
nº 640/2017
“AQUISIÇÃO DE TORRES ESTAIADAS EM ESTRUTURA METÁLICA“.
O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS , através de sua
representante legal, Exmª. Prefeita Municipal, Sra. Rita de Cássia Campos Pereira, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, e Lei
Complementar nº 123/06, torna público, para conhecimento dos interessados que se encontra
aberta, licitação, sob a modalidade de "TOMADA DE PREÇOS", tipo menor preço Global, para Aquisição
de Torres Estaiadas em Estrutura Metálica.
Os envelopes contendo os documentos e propostas serão
recebidos até o dia 26 de dezembro de 2017, às 14 horas, na pelo representante do Setor de
Licitações e Contratos e a Sessão será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Muitos
Capões/RS, na Rua Dorval Antunes Pereira, 950, CEP 95.230.000, Muitos Capões/RS.
1 - OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES:
Observação: O preenchimento da proposta deverá ser efetuado através do programa “Kit
Proposta”, deverá ainda ser impressa a mesma após a cotação e obrigatoriamente ser
entregue esta ao pregoeiro ou CPL.
Deverá também ser apresentada, em PENDRIVE ou CD, a proposta através de arquivo com
extensão. KIT. O executável deverá ser obtido através do site www.muitoscapoes.rs.gov.br
ou pelo e-mail: licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br, onde o fornecedor/licitante deverá instalar o
executável e preencher apenas os campos MARCA VALOR UNITÁRIO. O PREENCHIMENTO
DEVERÁ SER FINALIZADO NO KIT PROPOSTA
a) Itens sem cotação deverá ficar vazio.
OBS: Está disponibilizado no site da Prefeitura Municipal um manual para preenchimento
da proposta, www.muitoscapoes.rs.gov.br na opção Licitações.

O Município de Muitos Capões/RS, adquire conforme convênio celebrado com o Estado do Rio Grande
do Sul, por intermédio da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, visando
execução de demandas da consulta popular 2016/2017 FPE907/2017 no expediente 17/31000000892-2 publicado no DOE de 27/10/2017 fls.55 conforme especificações do objeto infra:
Aquisição de 03 torres estaiadas de 40 metros; 01 torre estaiada de 20 metros; 08 antenas PTP
27DBI AC PRO; 04 fontes nobreak 24v; 04 rack externo 500x500x300;04 patch panel 10 portas com
proteção; 04 switch 10 portas; 12 painéis 19DBI 120”; 12 rocket M5; 04 picos station M5 e 04 lite
beam M5.
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Obs.: Plano de trabalho; memorial descritivo e relação de materiais conforme Anexo VII.
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Serão admitidos à licitação as Empresas que apresentarem os
documentos comprobatórios de habilitação jurídica, regularidade fiscal de acordo com as normas da
Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, a saber:
2.1 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial e em caso, de Sociedade por Ações,
acompanhado do documento de eleição de seus administradores;
2.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
2.3 – Certidão Negativa Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal.
2.4 – Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e INSS;
observação 1- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida quando da assinatura do contrato.
Observação 2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal (envelope nº 01 de habilitação), mesmo que esta apresente alguma restrição.
Observação 3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de
certidão negativa.
Observação 4 – A não–regularização da documentação, no prazo previsto mencionado na
observação 3, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e deste edital, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
2.5 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa
jurídica, com data de emissão de no máximo 60 dias anterior a data de abertura da licitação;
2.6 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2016).
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2.6.1-No caso de empresa que não tenha um ano de exercício social, deverá comprovar suas
atividades na forma de apresentação de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, porém,
deverão ter, no mínimo 3 (três) meses de efetiva atividade(comprovada).
2.7- Declaração ou outro documento mencionando que em cumprimento ao inciso XXXIII, do
artigo 7º da CF/88 combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei de Licitações, não possui no quadro
funcional pessoas menores de 18 (dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
14 anos, e uma Declaração ou outro documento mencionando que não foi declarada inidônea para
licitar ou contratar com o Poder Público, ou entidades filantrópicas, em qualquer de suas esferas
(federal, estadual e municipal).
2.8- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, para comprovar a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (Lei nº 12.440/2011).
2.9- A documentação solicitada nos itens 2.1 ao 2.8, deverão ser apresentados para fins de
expedição do Certificado de Registro Cadastral, no prazo estabelecido no § 2o do art. 22 da Lei
8.666/93 e suas alterações(três dias);
OBS 1: Os certificados expedidos ficam à disposição das empresas no setor de licitações,
para retirada.
OBS 2: Os certificados serão expedidos até 48 horas após o recebimento da
documentação completa solicitada.
2.10 - O Certificado de Registro Cadastral deverá ser apresentado no envelope correspondente a
documentação (envelope nº 01), juntamente com os documentos solicitados nos itens 2.3 e 2.4 e
2.11.
2.11- A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 à 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, TAMBÉM deverá apresentar no envelope de
habilitação, declaração firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º
do artigo 3º da referida lei. As declarações falsas estarão sujeitas as penalidades na forma da Lei de
Licitações, não excluindo as sanções da legislação penal.
Observação 1: As empresas que não enviarem referido documento, caso sejam microempresa ou
empresa de pequeno porte, não terão o benefício contido na referida lei mencionada acima.
2.12- Os documentos solicitados para a confecção do CRC, poderão ser originais, cópias
autenticadas por tabelião ou por servidor presidente da CPL. Os documentos expedidos pela
Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação (cópia
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simples), entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta
realizada pela Comissão de Licitações.
2.13- O CRC, não será considerado para efeito de habilitação em certame licitatório, quando
apresentar documentação com prazo de validade vencida.
2.14- Todos os documentos apresentados deverão serem correspondentes à matriz ou à filial da
empresa que ora se habilita para este certame licitatório.
NOTA IMPORTANTE:
1. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais,
em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de
documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do documento que
não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias úteis
após encerramento da greve.
1.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93.
1.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo o
contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular
perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do
contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei nº. 8.666/93.
1.3. Havendo, por parte dos Órgãos Diretivos das entidades governamentais grevistas,
normatização sobre o procedimento a ser adotado em relação aos documentos por elas expedidos,
somente será aceita documentação que estiver atendendo aos dispositivos da respectiva
normatização.
OBSERVAÇÃO: A licitante que não se fará presente no dia da abertura do envelope
contendo a documentação, poderá enviar junto com a documentação, DECLARAÇÃO,
desistindo do prazo legal a que tem direito para interposição de eventual recurso ou
impugnação na fase de habilitação, desde que seja habilitada a participar do certame.
3 - LOCAL DE ENTREGA:
A entrega e montagem deverá ser feita nas seguintes localidades conforme documentos
no Anexo VII:
a) POP ITUIM: TORRE DE 40 METROS, na localidade de Vila Ituim 5º Distrito, Muitos Capões;
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b) POP MORRO GRANDE: TORRE DE 40 METROS, na localidade do Morro Grande 6º Distrito
de Muitos Capões;
c) POP LARANJEIRAS: TORRE DE 40 METROS, na localidade da Laranjeiras 4º Distrito,
Muitos Capões;
d) POP BOM RETIRO: TORRE DE 20 METROS, na localidade do Bom Retiro 3º Distrito de
Muitos Capões.
3.1 O acompanhamento será realizado diretamente pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico de Muitos Capões/RS, através do engenheiro do município.
3.2 O frete ficará por conta da empresa licitante vencedora bem como alojamento,
transporte, diárias e alimentação da equipe de montagem.
3.3 A responsabilidade pelo descarregamento dos produtos licitados é da (s) empresa(s)
vencedora(s), sendo que quando da descarga deverá trazer pessoal para efetuar o
descarregamento.
3.4 A entrega de qualquer produto, deverá ser feita dentro do horário de funcionamento
da repartição pública (Prefeitura), ou seja, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, ou
deverá combinar previamente com o secretário municipal da administração.
4 – PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO:
A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 90 dias após a assinatura
do contrato administrativo.
O prazo para execução e entrega e implantação, está previsto
para (90) dias corridos , a contar da data do termo de início, considerando marco inicial a
assinatura do contrato administrativo.
5.2 – O pagamento será efetuado em duas parcelas, conforme cronograma físico, que
deverá ser apresentado pelas empresas participantes, e deverá obrigatoriamente
obedecer as seguintes características dentro dos intervalos permissíveis, a saber:
ETAPA/PARCELA
1ª etapa/parcela
2ª etapa/parcela (final)

%
40,0 a 50,0
50,0 a 60,0

5 - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS:
5.1 - Em envelope lacrado (no 1), os proponentes apresentarão a documentação, solicitada no item
2.9,
e mais o constante no item 2.11, se for empresa de pequeno porte ou microempresa,
contendo, na parte externa do envelope a menção:
MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2017
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO
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PROPONENTE - Nome da Empresa
E-MAIL
FONE
5.2 - Em envelope distinto, lacrado, (no 2), o(s) licitante(s) apresentará(ao) (a) proposta(s) de preços,
que deverá(ao) ser(em) assinada(s) pelo(s) responsável(is) legal(is). Se forem procuradores, anexar
a procuração respectiva. Se não for o original, deverá ser cópia autenticada por tabelião, devendo
constar na parte externa do envelope a menção:
MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2017
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA
PROPONENTE - Nome da Empresa
E-MAIL
FONE
5.3 - As propostas deverão atender os termos deste Edital quanto ao prazo de entrega e as
condições de pagamento.
5.4 - O preço proposto será fixo, não admitindo-se reajustes sob qualquer título.
5.5 - Todos os produtos ofertados deverão conter MARCA na proposta de preço.
5.6 -Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, tributárias, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais,
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado.
5.6.1 O Município apresenta como valor de referência para aquisição do equipamento
objeto do certame no valor de R$ 156.091,44 (cento e cinquenta e seis mil, noventa e um
reais e quarenta e quatro centavos), de acordo com as condições do presente edital.
5.7-Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto licitado, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido à erro ou má interpretação
de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da empresa participante do
processo licitatório, devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não
faça cotação errada.
5.8- A apresentação da proposta pela empresa participante, implica aceitação deste edital, bem
como das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora,
ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. Caso não cumpra as disposições
contidas neste edital, será imputada a empresa vencedora a pena prevista no art. 87,III da Lei de
Licitações, pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses.
5.9 - Quaisquer inserções na proposta que visem a modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for
conflitante com o instrumento convocatório. Portanto, as propostas que não atenderem os termos
deste EDITAL serão desclassificadas.
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5.10-A(s) empresa(s) participantes do processo licitatório, ao efetuarem a(s) sua(s) proposta(s),
deverão obedecer rigorosamente ao descritivo dos itens, sem qualquer alteração quanto a ordem,
quantidades e características dos mesmos, sob pena de desclassificação da proposta.
6 - DO JULGAMENTO:
Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela
Comissão de Licitações, levando em consideração o menor preço Global.
7 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Em todas as fases da presente licitação serão observadas as
normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
8- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO RESULTADO: A homologação e adjudicação do objeto
desta licitação será efetuado pela Sra. Prefeita Municipal, à(s) proponente(s) que apresentar(em) a
proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço por item licitado.
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1- O Município de Muitos Capões/RS , reserva-se o direito de rejeitar todas as propostas, bem
como, o de revogar a presente licitação por razões de interesse do serviço público, sem que assista
aos interessados direito a qualquer indenização;
9.2 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
9.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal (envelope nº 01 de habilitação), mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.4 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de
certidão negativa.
9.5 – A não–regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.4, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
9.6- Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
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9.7 -Para efeito do disposto no item 9.6 do edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
I – A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, logo após
a classificação (depois de ultrapassada a fase recursal das propostas, atendido cada caso, seja pelo
decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto),
em sessão que realizar-se-á, em data e horário estipulado na ata de julgamento, através de
representante devidamente habilitado com poderes para tal, poderá apresentar nova proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
II – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do item 9.6 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito, para que no prazo de 48 horas apresente nova proposta, querendo, conforme
estabelece a LC 123/06, sendo entendido a não apresentação de nova proposta, como renúncia ao
privilégio concedido.
III – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo do item 9.6 deste edital, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.8- Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 9.6, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. O disposto neste item
somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa de
pequeno porte.
9.9 - Será firmado contrato com o proponente vencedor da licitação, nos termos da Lei, nº
8.666/93, texto vigente.
9.10- Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou de
quaisquer outros documentos, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006, que diz
respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.
9.11- Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamações, recursos, nova oferta de preços e assinar atas, as licitantes ou seus representantes
devidamente credenciados, com poderes específicos para tal.
9.12- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à
licitação as participantes retardatárias.
9.13- Em caso de reclamação, a licitante deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados
pelo Município de Muitos Capões/RS , sempre via protocolo;
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9.14- A licitante assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou
culposamente prejudicar o Município de Muitos Capões/RS ;
9.15- A licitante que não satisfazer os compromissos assumidos, será notificada via protocolo e
reincidindo na falta poderá sofrer as penalidades previstas neste edital;
9.16- A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou
culposamente prejudicar o Município de Muitos Capões/RS , quando da execução dos serviços;
9.17- O vencedor do certame/contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nas compras até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
9.18- Não serão aceitos na entrega, produto(s) de marcas(s) diferente(s) daquela(s) constante na
proposta vencedora.
10- DAS PENALIDADES A SEREM APLICADAS ÀS EMPRESAS:
10.1- Pelo atraso injustificado na entrega do (s) objeto (s) licitado (s), conforme prazo previsto no
edital, e/ou entregar em desacordo com o solicitado, a Associação aplicará multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da proposta, acrescida de correção monetária e juros de 12% (doze por cento)
ao ano, conforme art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.2- Além da multa, o Município poderá aplicar as seguintes penalidades:
10.2.1 - ADVERTÊNCIA
A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não
acarrete prejuízos para a entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.
b)- Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos
serviços da entidade.
10.2.2-SUSPENSÃO
a)- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM o Município de Muitos
Capões/RS .
b)- A suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de Muitos Capões/RS , poderá ser
aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato, por fatos graves,
cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação.
c)- A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a entidade poderá
ser aplicada nos seguintes prazos e situações:
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d)- Por 6 (seis) meses nas seguintes hipóteses:
I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade.
II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.
e) - Por 1 (um) ano:
I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante que inviabilize a licitação, resultando
na necessidade de promover novo procedimento licitatório.
II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato dentro do prazo estabelecido.
f)- Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:
I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente.
II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a rescisão do contrato.
III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para
participar da licitação.
V - Praticar qualquer ato ilícito, visando frustrar objetivos da licitação.
VII - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a entidade.
10.2.3 - MULTA
A entidade poderá aplicar à licitante ou contratada multa moratória e multa por inexecução
contratual.
10.2.4 - MULTA MORATÓRIA
I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de
prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos.
II - A multa moratória será de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) por dia corrido de atraso,
sobre o valor da NOTA DE EMPENHO.
10.2.5 - MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL
A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 5% (cinco por cento) pela
rescisão do contrato por culpa da contratada, sendo calculada sobre o seu valor atualizado.
10.2.6 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM o Município de Muitos
Capões/RS .
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a)- A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Muitos Capões/RS, será
proposta se anteriormente, for constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada, em prejuízo da
entidade; evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem
prejuízos à entidade ou aplicação sucessivas de outras penalidades.
b)- A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de transacionar com a Município de
Muitos Capões/RS, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição até que seja
promovida a reabilitação.
c)- A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Muitos Capões/RS,
poderá ser proposta pela mesma, na ocorrência de uma das situações previstas nos itens acima,
concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos.
d)-As penalidades previstas neste Edital poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem
prejuízos de outras sanções cabíveis.
11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.173- Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00. Obras e Instalações.
Fonte Consulta Popular Internet Rural: 1076
Código reduzido da despesa: 1553
12 - ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL - Fazem parte complementar e inseparável deste edital os
anexos:
12.1. Anexo I - Modelo de Proposta de Preços;
12.2. Anexo II - Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação e de que o equipamento
ofertado atende a todos os requisitos do edital;
12.3. Anexo III - Declaração do art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição da República;
12.4. Anexo IV - Declaração de Idoneidade;
12.5. Anexo V - Declaração de enquadramento da empresa como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
12.6. Anexo VI – Minuta do Contrato
12.7. Anexo VII – Memorial Descritivo e demais anexos
13 – Dos Recursos:
Para fins de recebimento e análise das impugnações e recursos,
somente serão aceitos quando devidamente protocolados junto ao Protocolo Geral desta
Municipalidade, não sendo considerados os recursos e impugnações encaminhados por fax,
correio postal ou correio eletrônico, ou, entregues sem o devido protocolo.
14-DAS INFORMAÇÕES:
Maiores informações complementares poderão ser obtidas junto a
Administração Municipal de Muitos Capões/RS, sito à Rua Dorval Antunes Pereira, 950, no horário de
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expediente, ou pelo telefone 54- 3612 2107. Se referentes a condições específicas para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverão ser solicitadas à
Comissão de licitações, por escrito, no mínimo até 05(cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura da licitação.
Vacaria, 08 de dezembro de 2017.

Rita de Cássia Campos Pereira
Prefeita Municipal

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Tomada de Preços nº 09/2017
Menor Preço Global
Proponente
Nome / Razão Social da Proponente
Endereço
CNPJ/MF DDD/Telefone/Fax
e-mail (se houver):
Representante legal RG CIC/MF
Cargo / Função:
BANCO (Nome e nº): ___________________________________________
AGÊNCIA Nº: _________________________________________________
CONTA Nº: ___________________________________________________
Observação: O preenchimento da proposta deverá ser efetuado através do programa “Kit
Proposta”, deverá ainda ser impressa a mesma após a cotação e obrigatoriamente ser
entregue esta ao pregoeiro ou CPL.
Deverá também ser apresentada, em PENDRIVE ou CD, a proposta através de arquivo com
extensão. KIT. O executável deverá ser obtido através do site www.muitoscapoes.rs.gov.br
ou pelo e-mail: licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br, onde o fornecedor/licitante deverá instalar o
executável e preencher apenas os campos MARCA VALOR UNITÁRIO. O PREENCHIMENTO
DEVERÁ SER FINALIZADO NO KIT PROPOSTA
b) Itens sem cotação deverá ficar vazio.
OBS: Está disponibilizado no site da Prefeitura Municipal um manual para preenchimento
da proposta, www.muitoscapoes.rs.gov.br na opção Licitações.

 POP ITUIM: TORRE DE 40 METROS, na localidade de Vila Ituim, Muitos Capões;
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 POP MORRO GRANDE: TORRE DE 40 METROS, na localidade Distrito do Morro
Grande, Muitos Capões;
 POP LARANJEIRAS: TORRE DE 40 METROS, na localidade da Laranjeiras, Muitos
Capões;
 POP BOM RETIRO: TORRE DE 20 METROS, na localidade Distrito do Bom Retiro,
Muitos Capões.
Valor Global R$___________________
O acompanhamento será realizado diretamente pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico de Muitos Capões/RS, através do engenheiro do município.
O frete ficará por conta da empresa licitante vencedora bem como alojamento, transporte,
diárias e alimentação da equipe de montagem.
A responsabilidade pelo descarregamento dos produtos licitados é da (s) empresa(s)
vencedora(s), sendo que quando da descarga deverá trazer pessoal para efetuar o
descarregamento.
A entrega de qualquer produto, deverá ser feita dentro do horário de funcionamento da
repartição pública (Prefeitura), ou seja, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, ou
deverá combinar previamente com o secretário municipal da administração.

1. Validade da Proposta (não inferior a 60 dias):______________________________dias.
2. Declaramos que a presente proposta inclui todos os custos e despesas necessárias ao
cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como, custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, materiais, equipamentos, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, lucro da empresa e quaisquer outros encargos necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
3. Declaramos que aceitamos as condições expressas no edital.
Local e data:
Carimbos e assinaturas

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE QUE ATENDE A TODOS OS
REQUISITOS DO EDITAL.
Tomada de Preços nº 09/2017
Menor Preço Global
Prezados Senhores,
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido na Lei 8666/93, sob as
penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital,
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inexistindo fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como declaramos que os bens de consumo
que cotamos atende a todos os requisitos do edital.
Local e data:
___________________________________________________________
(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)
Nome:
R.G.:
Cargo/função:

ANEXO III
DECLARAÇÃO - Art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição da República;
Tomada de Preços nº 09/2017
Menor Preço Global
Prezados Senhores,
A empresa __________________________ inscrita no CNPJ sob nº
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)__________________________, titular 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, bem como não utiliza,
para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.
________________, _____ de _____________ de 2017.
Representante Legal/Procurador

ANEXO IV
Tomada de Preços nº 09/2017
Menor Preço global
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(Razão Social da licitante) .................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal,
declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
_________________________, em _____ de ____________________ de 2017.
_________________________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
Tomada de Preços N.º 09/2017
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
Eu,
____________________________________________________________________,
(nome completo do Representante Legal da empresa licitante)
Eu_________________________________________CRC n°___ ___________________, (nome
completo do Contador da empresa licitante e nº registro entidade de classe) Para fins de participação
do Tomada de Preços n.º 09/2017, da Prefeitura Municipal de Muitos Capões/RS, declaramos, sob as
penas
da
Lei,
que
a
empresa
______________________________________________________________________
(nome da pessoa jurídica)
Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º (terceiro) da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49
da referida Lei.
Declaramos, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do
artigo 3º da Lei Complementar n° 123/2006.
_____________,___, ___ de ______________________ de 2017.
_____________________________________________________
(empresa proponente)
_____________________________________________________
C.N.P.J.
_________________________________ _______________________________
(assinatura e carimbo do representante legal) (assinatura e carimbo do Contador)
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue para fins de credenciamento e somente para
empresas nesta condição, dispensada para as demais.

ANEXO VI
MINUTA CONTRATO N° ................./2017
O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ-MF
sob nº 01.621.714/0001-80, com sede administrativa sito à Rua Dorval Antunes Pereira, 950, neste ato
representado pela Exmª. Prefeita Municipal Sra. Rita de Cássia Campos Pereira, brasileira, casada, residente e
domiciliado neste município, de ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa
...................., inscrita no CNPJ-MF sob nº ........., sito à Rua ........., Bairro ............, na cidade de .............., neste ato
representada pelo seu representante legal .............., ............... portadora da CI nº ........ e CPF/MF nº ....................,
residente e domiciliado na cidade de .............................................., de ora em diante denominado de
CONTRATADA, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883 de
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08.06.94, Edital de Tomada de Preços n° 09/2017 e seus anexos, bem como a proposta da empresa
vencedora, entabulam e convencionam o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O presente contrato tem como objeto a execução da
construção de 04Torres Estaiadas em Estrutura Metálica, conforme Plano de trabalho; memorial descritivo e
relação de materiais e demais documentos conforme Anexo VII do edital TP nº 09/2017 e relação abaixo:
Aquisição de 03 torres estaiadas de 40 metros; 01 torre estaiada de 20 metros; 08 antenas
PTP 27DBI AC PRO; 04 fontes nobreak 24v; 04 rack externo 500x500x300;04 patch panel 10 portas com
proteção; 04 switch 10 portas; 12 painéis 19DBI 120”; 12 rocket M5; 04 picos station M5 e 04 lite beam M5

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL - O presente Contrato tem o valor total, fixo
e irreajustável, de R$ ............... (..............).
Parágrafo único - O valor supra referido incluem todas as despesas concernentes à entrega
do objeto, como impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias à plena e completa
execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - A despesa decorrente da aquisição
do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura
Municipal de Muitos Capões:
2.173- Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00. Obras e Instalações.
Fonte Consulta Popular Internet Rural: 1076
Código reduzido da despesa: 1553

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO
A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 90 dias após a assinatura
do contrato administrativo.
 POP ITUIM: TORRE DE 40 METROS, na localidade de Vila Ituim 5º Distrito, Muitos Capões;
 POP MORRO GRANDE: TORRE DE 40 METROS, na localidade do Morro Grande 6º Distrito de
Muitos Capões;
 POP LARANJEIRAS: TORRE DE 40 METROS, na localidade da Laranjeiras 4º Distrito, Muitos
Capões;
 POP BOM RETIRO: TORRE DE 20 METROS, na localidade do Bom Retiro 3º Distrito de Muitos
Capões.
O acompanhamento será realizado diretamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico de Muitos Capões/RS, através do engenheiro do município.
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O frete ficará por conta da empresa licitante vencedora bem como alojamento, transporte, diárias e
alimentação da equipe de montagem.
A responsabilidade pelo descarregamento dos produtos licitados é da (s) empresa(s) vencedora(s),
sendo que quando da descarga deverá trazer pessoal para efetuar o descarregamento.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O prazo para execução e entrega e implantação, está previsto para (90)
dias corridos , a contar da data do termo de início, considerando marco inicial a assinatura do
contrato administrativo.
O pagamento será efetuado em duas parcelas, conforme cronograma físico, que deverá ser
apresentado pelas empresas participantes, e deverá obrigatoriamente obedecer as seguintes
características dentro dos intervalos permissíveis, a saber:
ETAPA/PARCELA
1ª etapa/parcela
2ª etapa/parcela (final)

%
40,0 a 50,0
50,0 a 60,0

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA - O presente Contrato terá por termo inicial a data de sua
assinatura e fica vigente por 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES - Os contratos regidos por esta Lei
poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto,
II - por acordo das partes:
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES A SEREM APLICADAS ÀS EMPRESAS:
Pelo atraso injustificado na entrega do (s) objeto (s) licitado (s), conforme prazo previsto no edital, e/ou
entregar em desacordo com o solicitado, a Associação aplicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
proposta, acrescida de correção monetária e juros de 12% (doze por cento) ao ano, conforme art. 86 da Lei
Federal nº 8.666/93.
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Além da multa, o Município poderá aplicar as seguintes penalidades:
CLÁUSULA NONA – DA ADVERTÊNCIA
A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarrete
prejuízos para a entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.
b)- Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
entidade.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUSPENSÃO
a)- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM o Município de Muitos Capões/RS .
b)- A suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de Muitos Capões/RS , poderá ser aplicada
aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa
prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação.
c)- A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a entidade poderá ser
aplicada nos seguintes prazos e situações:
d)- Por 6 (seis) meses nas seguintes hipóteses:
I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade.
II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.
e) - Por 1 (um) ano:
I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante que inviabilize a licitação, resultando na
necessidade de promover novo procedimento licitatório.
II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato dentro do prazo estabelecido.
f)- Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:
I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente.
II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a rescisão do contrato.
III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para participar da
licitação.
V - Praticar qualquer ato ilícito, visando frustrar objetivos da licitação.
VII - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a entidade.
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MULTA
A entidade poderá aplicar à licitante ou contratada multa moratória e multa por inexecução contratual.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MULTA MORATÓRIA
I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos
estipulados no Edital para os compromissos assumidos.
II - A multa moratória será de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) por dia corrido de atraso, sobre o valor
da NOTA DE EMPENHO.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL
A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 5% (cinco por cento) pela rescisão do
contrato por culpa da contratada, sendo calculada sobre o seu valor atualizado.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO – O presente contrato será rescindido nas
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA - Este Contrato vincula
as partes ao Edital de Licitação Tomada de Preços n°09/2017 e à Proposta da empresa Contratada.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - a execução deste contrato, bem
como os casos neles omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e editalícias e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo
diploma legal.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de
Vacaria/RS, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do
presente contrato.
E por estarem de acordo, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas
cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares,
pertinentes firmando-o em 04 (quatro) vias de igual forma e teor.
Muitos Capões, ............ de ............. de 2017.
__________________________
Rita de Cássia Campos Pereira
CONTRATANTE
_______________________________
CONTATADA
Testemunha 1: _____________________________
Testemunha 2: ______________________________

Anexo VII – Memorial Descritivo e demais anexos
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IDENTIFICAÇÃO
Proponente: Prefeitura Municipal de Muitos Capões
Empreendimento: Estrutura Metálica para Torre de Transmissão de sinal de
Internet
Endereço: Interior
Município: Muitos Capões/RS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. Generalidades
Este memorial tem por finalidade descrever os materiais e serviços a serem
utilizados e observados na execução de estrutura para torre estaiada. A obra
será administrada por profissional legalmente habilitado, e que deverá estar
presente em todas as fases importantes da execução dos serviços.
O Executante manterá, em obra, um mestre geral, que deverá estar
presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários ao Fiscal.
Todo o material de escritório da obra será de inteira responsabilidade do
executante, inclusive o fornecimento e o preenchimento do Diário de Obras.
Todas as cópias da documentação técnica dos projetos, necessárias à
execução das obras, serão por conta do executante. Será fixada placa da obra
com condições de visualização.
2. Fundações
2.1.

Fundação da estrutura da torre

Para a fundação das torres, deverão ser utilizadas sapatas com dimensões
de (1,20 X 1,20) metros e profundidade de 1,50 metros armadas com aço CA50, conforme especificado no projeto. O concreto utilizado deverá apresentar
fck de 30 Mpa. O cobrimento mínimo das armaduras deve ser de 4,00 cm.
Para tanto, deve-se executar a compactação do solo no fundo da
escavação onde estas serão moldadas, após deverá ser lançado uma camada
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de concreto magro no fundo da vala com uma espessura de 5,00 cm, sendo
esta nivelada com o auxilio de uma régua.
2.2.

Fundações de ancoragem dos cabos estais

2.2.1. Fundações Profundas
Para

a

ancoragem

dos

cabos

das

estais

das

torres

deverá

preferencialmente ser executada fundação profunda do tipo estaca escavada
com diâmetro de 0,40 metros e profundidade de 4,00 metros armada, conforme
projeto. O concreto utilizado deverá apresentar fck de 30 Mpa. O cobrimento
mínimo utilizado deverá ser de 4,00 cm.
2.2.2. Fundações Rasas
Somente em casos especiais, onde não for possível executar estacas,
deverão ser feitas sapatas de dimensões (1,50 X 1,50) metros e profundidade
de 1,00 metros, armadas com aço CA-50, seguindo as especificações do
projeto. Na execução destas fundações deverá ser utilizado concreto usinado
com fck mínimo de 30 Mpa. Deve-se assegurar um cobrimento mínimo de 5,00
cm.
Para tanto, deve-se executar a compactação do solo no fundo da
escavação onde estas serão moldadas, após deverá ser lançado uma camada
de concreto magro no fundo da vala com uma espessura de 5 cm, sendo esta
nivelada com o auxilio de uma régua.
3. Cabos Estais
As cordoalhas utilizadas deverão ser de aço sete fios e protegidos contra
corrosão, com capa protetora de zinco. Os cabos devem ser do tipo EHS (Extra
Alta Resistência), com diâmetro de 3/8 pol.
Após a fixação dos cabos deve ser utilizado um torque de 40 N.m para o
pré-tracionamento dos cabos.
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4. Ancoragem dos Cabos
4.1.

Terminações de “cabos”

Nos pontos de ancoragem dos cabos na torre e nas fundações laterais
devem-se utilizar terminações de “cabos”, fixados nas extremidades dos
mesmos de modo a transferir as tensões dos cabos para o ponto de
ancoragem. O tipo de terminação utilizado deverá ser em laço feito com o
próprio cabo ao redor do sapatilho e fixo com grampos, conforme esquema
apresentado em projeto.
4.2.

Esperas de fixação dos cabos estais

As esperas de fixação dos cabos estais nas fundações, deverão ocorrer por
meio de perfis I ASTM A36 de dimensões (152,40 X 90,55) mm, fixados nas
fundações, conforme especificado em projeto. Esta deve apresentar furos
circulares de diâmetro 5,00 cm para fixação dos cabos em quantidade de três.
5. Estrutura treliçada
5.1.

Montagem dos Módulos

Os módulos devem ser montados, conforme esquema apresentado no
projeto, utilizando cantoneiras de 1¹/²” ASTM A572 com massa nominal de 1,83
Kg/m utilizada na vertical, na horizontal devem ser utilizadas cantoneiras de 1”
ASTM A 572. Os contraventamentos da estrutura devem ser feitos por meio de
barras lisas com diâmetro 3/8”, conforme detalhe apresentado no projeto.
Ambos unidos por meio de solda. O módulo 1 deve apresentar comprimento de
4,00 metros e os demais devem apresentar 5,00 metros de comprimento.
Os módulos devem ser protegidos com pintura eletrostática. Estes módulos
devem ser pintados nas cores branca e vermelha, sendo que o primeiro módulo
deve ser de cor branca e o segundo de cor vermelha e desta forma alternando
as cores sucessivamente.
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5.2.

Conexão dos Módulos

Os módulos serão conectados por meio de parafusos com bitola de 12,5
mm, através de furos circulares feitos na cantoneira em numero de dois em
cada lado da estrutura totalizando 6 furos em cada extremidade dos módulos.
5.3.

Conexão da Base da Torre

A estrutura será conectada a sua fundação por meio de placa metálica de
dimensões (0,60 X 0,60) metros, com espessura de 5,00 mm, sendo fixada na
estrutura por meio de parafusos com bitola de 12,50 mm locados na placa de
acordo com detalhe apresentado no projeto.
5.4.

Reforço na ancoragem dos cabos na estrutura treliçada da Torre

Nos locais de ancoragem dos cabos na estrutura treliçada da torre, deve ser
feito um reforço na estrutura por meio da fixação de uma cantoneira de 1” na
parte interna da cantoneira de 1,5” esta cantoneira deve apresentar 1,20 m
conforme apresentado no projeto, sendo fixada por meio de solda.
6. Sistema de Proteção contra Quedas
Todo procedimento de subida, movimentações e descidas deve seguir o
método 100% conectado, adequado a cada situação de trabalho e
devidamente orientado por profissional de Segurança e/ou Supervisores e
Fiscais de obra presentes no local.
Os trabalhadores deverão usar capacete de segurança, cinto de segurança
tipo pará-quedista, talabarte “Y”, calçado de segurança com solado de
borracha, luva de couro e evitar roupas largas e soltas. É expressamente
proibida à descida das torres deslizando nos estais.
Durante os trabalhos nas torres devem ser seguidos os preceitos da Norma
Regulamentadora NR 35 que rege os procedimentos para a realização de
trabalho em altura.
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7. Limpeza da Obra
Após a conclusão dos serviços, deverá ser realizada a limpeza geral do
local, a ser considerada em condições de ser entregue.

Muitos Capões, 21 de Junho de 2017.

_____________________________________
Rita de Cássia Campos Pereira
Prefeita Municipal

___________________________________________
Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907
Responsável Técnico
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GLOSSÁRIO
As-built: como construído - levantamento de todas as medidas, instalações e equipamentos existentes
nas edificações, transformando as informações aferidas, em um desenho técnico que irá representar a
atual situação de dados e trajetos das instalações.
dBi: Unidade de potência relativa, indica o nível de ganho em relação a uma antena isotrópica.
Ethernet: Padrão de transmissão de dados para rede local onde todas as máquinas da rede Ethernet
estão conectadas a uma mesma linha de comunicação.
POP: Point of presence - ponto de presença é o ponto em que duas ou mais redes diferentes ou
dispositivos de comunicação criam uma conexão entre si.

VA: volt ampère: Unidade de potência aparente.
Wi-fi: Tecnologia de comunicação que não faz uso de cabos, e geralmente é transmitida através de
frequências de rádio, infravermelhos etc.
DPS: Dispositivo de proteção contra surtos.
SPDA: Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas.
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1. Instalação de POP's (pontos de presença) de Muitos Capões e seus
distritos: Laranjeiras, Morro Grande, Vila Ituim e Bom Retiro.

A prefeitura de Muitos Capões, através deste projeto, visa oferecer cobertura de sinal de
internet para os seus distritos: Laranjeiras, Morro Grande, Vila Ituim e Bom Retiro.
Abrangendo todas as estruturas de dados e elétricas que serão implantados nos pontos de
presença (torres) que irão cobrir as áreas dos distritos citados, este projeto contempla a topologia
apresentada na Figura 1.
A instalação do sistema está dividida em:
1- Rede de dados (cabeamento lógico e os equipamentos de comunicação);
2- Instalação elétrica (conexão e interligação dos equipamentos).

Figura 1: Topologia da rede wi-fi a ser implementada

Obs.: não é escopo deste trabalho o projeto das torres. No entanto, foram especificadas as
alturas necessárias para que as visadas entre as antenas fossem atingidas e garantidas.
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2. Normas e códigos
Apenas as normas que são aceitas e aprovadas nacional e internacionalmente serão
consideradas para especificação dos equipamentos. As principais associações e organismos emissores
de normas pertinentes a estas especificações são:
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
ANATEL (Agência Nacional de telecomunicações)
ANSI (American National Standards Institute)
EIA (Electronic Industries Association)
IEC (International Electrical Code)
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
NEC (National Electric Code)
NEMA (National Electrical Manufacturing)
UL (Underwriters Laboratories)

Para os serviços de cabeamento estruturado, foram seguidas as seguintes normas abaixo:
NBR-14565: Procedimentos Básicos para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações
para Rede Interna Estruturada.
EIA/TIA-568-B.2-1(CAT.5): Commercial Building for Telecommunication Wiring Standart.
EIA/TIA-569: Commercial Building Standart for telecommunication Pathways and Spaces.
EIA/TIA-607: Commercial Building Grounding/Bouding Requirements.

Para os serviços do projeto de energia estabilizada, foram seguidas as normas abaixo:
NBR-5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
NBR-5419: Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas
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3. Códigos Regulamentos e Licenças
A contratada deverá:
Providenciar todas as licenças necessárias, todas as taxas devidas ao governo ou órgãos de
fiscalização, tais como taxas de venda sobre materiais e serviços e quaisquer outros custos, incluindo o
licenciamento para o seu próprio trabalho e pessoal sob sua supervisão;
Incluir as consultas às concessionárias de serviços públicos (telecomunicações, energia, água,
saneamento, etc.), empresas de seguros, etc., eventualmente necessárias ao desenvolvimento de seus
trabalhos;
Prever todo o seguro dos materiais sob sua responsabilidade, e também seguro de acidente de
trabalho para todos os que trabalham sob sua supervisão;
Preparar um arquivo geral na obra, contendo todos os desenhos e documentos relativos à
obra;
Providenciar a aprovação necessária para o projeto junto aos órgãos governamentais que
tenham jurisdição sobre o tipo de trabalho executado;
Obter todos os certificados de inspeção da obra ou dos serviços prestados, de modo que ao
encerramento do trabalho, o mesmo esteja em condições de funcionamento, não só do ponto de vista
técnico, mas também do ponto de vista legal, incluindo as aprovações de projetos e execuções dos
serviços de acordo com as disposições dos órgãos de fiscalização municipal, estadual, federal ou de
quaisquer outras naturezas;
Todos os equipamentos fornecidos e instalados devem estar de acordo com os regulamentos
locais de proteção contra incêndio, devendo também ser obtidas todas as licenças nesta área que se
fizerem necessárias.
Todos os equipamentos de balizamento aéreo fornecidos e instalados devem estar de acordo
com a portaria nº 957 do ministério da defesa e aeronáutica do Brasil.

4. Definições de instalação e fornecimento
Caberá ao instalador contratado o fornecimento e a implantação dos materiais, equipamentos
e serviços correlacionados, visando funcionamento do sistema. Executar a montagem de todos os
componentes da implantação, devendo utilizar para isto, mão de obra especializada, sob supervisão de
um responsável técnico, este devidamente registrado no CREA. Este profissional deverá apresentar a
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ao início da implementação.
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O contratado será responsável pela anotação das divergências nas plantas, assim como as
complementações introduzidas durante a construção e montagem do projeto, para posterior
apresentação do As Built completo.
As marcas e modelos apresentados nas especificações técnicas deste projeto são considerados
referências, admitindo-se o fornecimento de materiais e equipamentos similares, desde que
previamente aprovadas pelo contratante, obedecendo integralmente às normas de fiscalização,
homologação destes bem como atender aos mesmos requisitos técnicos especificados.
A CONTRATADA deverá comprovar que está inscrita e autorizada a realizar este tipo de serviço
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), possuindo um profissional habilitado
responsável, o qual dirigirá e supervisionará a execução de todos os serviços da área de elétrica e de
comunicações especificadas neste projeto.
No caso de divergências entre as especificações e as plantas, as dúvidas deverão ser dirigidas
ao engenheiro projetista, e somente deverão ser executadas com anuência deste.
Os detalhamentos apresentados em planta e as especificações técnicas deverão ser seguidos
com toda a fidelidade, podendo a fiscalização da contratante, impugnar os serviços de instalação,
montagens de quadros, infraestruturas, equipamentos, pinturas, acabamentos, instrumentos, entre
outros, que não condigam com as mesmas.
A CONTRATADA, quando for utilizar material similar, deverá submeter à empresa projetista e
ao contratante uma aprovação prévia. A solicitação de aprovação de material similar deverá ser feita
em tempo hábil e por escrito, contendo a marca do fabricante, acompanhada de catálogos e
especificações técnicas. O contratante se reserva o direito de aprovar ou não as substituições
solicitadas.
Ao final da obra, deverão ser entregues os relatórios de certificação de rede sem fio. Estes
relatórios poderão ser impressos ou fornecidos em mídia eletrônica (CD), prioritariamente em formato
PDF. Também deverá ser emitida uma ART (anotação de responsabilidade técnica) deste serviço de
certificação.

5. Infraestrutura
A infraestrutura a ser instalada, compreende a instalação de 4 (quatro) POP's, do inglês (Point
of Presence) nos seguintes locais: Vila Ituim, Laranjeiras, Bom Retiro e Morro Grande. Todos esses
POP's serão conectados ao POP (já existente) de Muitos Capões. Os equipamentos do POP Muitos
Capões (Rack, Switch, Path Panel e demais itens) deverão ser utilizados na infraestrutura do presente
projeto, sendo que deverão ser acrescentados apenas os itens que por ventura não existam no local.
Este projeto restringe-se à especificação dos equipamentos de telecomunicação via rádio e sua
interligação. As alturas necessárias para a instalação das antenas foram estipuladas após verificação
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dos melhores locais disponíveis para sua instalação. Portanto, neste projeto foram especificadas tão
somente as alturas das antenas. O detalhamento bem como os métodos de fixação e ancoragem das
antenas deve ser foco de outro projeto, feito por empresa especializada e devidamente habilitada para
tal.

5.1 POP VILA ITUIM
O sistema para entrega de um link de dados no POP Vila Ituim consiste na instalação de uma
torre estaiada de 40 metros de altura. Para realizar a integração com o POP já existente de Muitos
Capões, será necessário também a instalação de 2 (duas) antenas (uma em Vila Ituim e outra no POP
existente em Muitos Capões). Estas antenas deverão possuir no mínimo ganho de 27 dBi e sistema
antirruído. Para a distribuição do link de dados aos clientes do POP Vila Ituim serão disponibilizados
três painéis setoriais com ganho mínimo de 19 dBi e um ângulo de abertura de 120°, que devem ser
instalados na torre de modo que cubram todos os lados da mesma, totalizando uma abertura de 360°
e possibilitando que os clientes se conectem à torre.
Além do sistema de comunicação será necessário um ponto de energia elétrica. Este ponto
será disponibilizado pelo contratante. Abaixo é possível visualizar o perfil de elevação, assim como a
comunicação das torres:
Coordenadas pop Vila Ituim: (28°32'29.44"S; 51°21'15.04"O).

Figura 2: Perfil de elevação entre os pontos de Vila Ituim até Muitos Capões

5.2 POP MORRO GRANDE
O sistema para entrega de um link de dados no POP Morro Grande consiste na instalação de
uma torre estaiada de 40 metros de altura. Para realizar a integração com o POP já existente de
Muitos Capões, será necessário também a instalação de 2 (duas) antenas (uma em Morro Grande e
outra no POP existente em Muitos Capões). Estas antenas deverão possuir no mínimo ganho de 27 dBi
e sistema antirruído. Para a distribuição do link de dados aos clientes do POP Morro Grande serão
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disponibilizados três painéis setoriais com ganho mínimo de 19 dBi e um ângulo de abertura de 120°,
que devem ser instalados na torre de modo que cubram todos os lados da mesma, totalizando uma
abertura de 360° e possibilitando que os clientes se conectem à torre.
Além do sistema de comunicação será necessário um ponto de energia elétrica. Este ponto
será disponibilizado pelo contratante. Abaixo é possível visualizar o perfil de elevação, assim como a
comunicação das torres:
Coordenadas pop Morro Grande: (28°31'20.32"S; 51°12'36.63"O).

Figura 3: Perfil de elevação entre os pontos de Morro Grande até Muitos Capões

5.3 POP LARANJEIRAS
O sistema para entrega de um link de dados no POP Laranjeiras consiste na instalação de uma
torre estaiada de 40 metros de altura. Para realizar a integração com o POP já existente de Muitos
Capões, será necessário também a instalação de 2 (duas) antenas (uma em Laranjeiras e outra no POP
existente em Muitos Capões). Estas antenas deverão possuir no mínimo ganho de 27 dBi e sistema
antirruído. Para a distribuição do link de dados aos clientes do POP Laranjeiras serão disponibilizados
três painéis setoriais com ganho mínimo de 19 dBi e um ângulo de abertura de 120°, que devem ser
instalados na torre de modo que cubram todos os lados da mesma, totalizando uma abertura de 360°
e possibilitando que os clientes se conectem à torre.
Além do sistema de comunicação será necessário um ponto de energia elétrica. Este ponto
será disponibilizado pelo contratante. Abaixo é possível visualizar o perfil de elevação, assim como a
comunicação das torres:
Coordenadas pop Laranjeiras: (28°24'0.05"S; 51°16'8.05"O).
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Figura 4: Perfil de elevação entre os pontos de Laranjeiras até Muitos Capões

5.4 POP BOM RETIRO
O sistema para entrega de um link de dados no POP Bom Retiro consiste na instalação de uma
torre estaiada de 20 metros de altura. Para realizar a integração com o POP já existente de Muitos
Capões, será necessário também a instalação de 2 (duas) antenas (uma em Bom Retiro e outra no POP
existente em Muitos Capões). Estas antenas deverão possuir no mínimo ganho de 27 dBi e sistema
antirruído. Para a distribuição do link de dados aos clientes do POP Bom Retiro serão disponibilizados
três painéis setoriais com ganho mínimo de 19 dBi e um ângulo de abertura de 120°, que devem ser
instalados na torre de modo que cubram todos os lados da mesma, totalizando uma abertura de 360°
e possibilitando que os clientes se conectem à torre.
Além do sistema de comunicação será necessário um ponto de energia elétrica. Este ponto
será disponibilizado pelo contratante. Abaixo é possível visualizar o perfil de elevação, assim como a
comunicação das torres:
Coordenadas pop Bom Retiro: (28°13'40.69"S; 51°13'24.82"O).

Figura 5: Perfil de elevação entre os pontos de Bom Retiro até Muitos Capões
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6. Equipamentos Necessários
A relação de equipamentos abaixo contém os itens necessários para a implementação da
infraestrutura do sistema proposto de internet. Os insumos não estão listados e deverão ser
contabilizados pelo contratado. O esquema de ligação está descrito na prancha do projeto.
Os condutores elétricos deverão ser todos de cobre eletrolítico, tipo PP, 1KV, com
revestimento em PVC (Policloreto de vinila), para utilização em instalações de baixa tensão conforme
as normas brasileiras. Deverão ser evitadas emendas em condutores, porém se necessário, deverão
estar localizadas em caixas com acesso facilitado.
Todas as conexões fixas serão realizadas por meio de conectores apropriados no interior de
caixas com tampa. Quando as conexões não forem realizadas em barramentos fixos, o isolamento no
ponto deverá ser realizado com características iguais ao do condutor. Dotar as extremidades dos
condutores de conectores de compressão bimetálicos, para aplicação com ferramenta de compressão
apropriada.
Tabela 1: Relação de equipamentos

Item ou equipamento
Torre estaiada 40 metros
Torre estaiada 20 metros
Antena PTP 27dBi ac pro
Bateria 12V 45Ah estacionária
Fonte nobreak gerenciável 24v, fullpower (520W) (10A+5A).
Rack externo 10U com IP 55
Patch panel 10 portas com proteção
Switch 10 portas
Painel setorial 19dBi 120°
DPS Classe 1 – 60KA
Balizador aéreo de baixa intensidade (10 a 1999 Candelas), cor
vermelho.
Disjuntor 10A Curva C – 6KA
Cabo PP, 3x2,5mm² 0,6/1KV PVC
Cabo blindado CAT5e (AWG 24)
Quadro termoplástico, de sobrepor, para 4 módulos DIN
Rocket M5

Quantidade
03
01
08
08
04
04
04
04
12
08
04
04
120 metros
800 metros
04
12

7. Execução e recebimento da obra
A aquisição dos materiais para a obra deverá obedecer rigidamente às condições e padrões
emitidos pelo contratante. Devem ser consultadas as diretrizes e padrões de materiais adotados pela
empresa. A execução da obra deverá obedecer às condições de segurança legais. Deverão ser
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respeitadas atendidas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
sobretudo a NR-10 que se refere aos trabalhos com eletricidade e a NR-35, que se refere aos trabalhos
em altura.
Para o recebimento da obra deverá ser efetuada verificação visual após a conclusão da mesma.
Portanto deverá ser procedida uma verificação final de forma visual, comparando a instalação com os
projetos. Também, um teste de funcionamento e comissionamento deverá ser efetuado em todos os
equipamentos, que deverão ser testados e verificados quanto ao correto funcionamento. Todos os
acionamentos automáticos e manuais também deverão ser verificados.

8. Suprimento de energia elétrica
O suprimento de energia elétrica se dará através da concessionária de energia existente no
local. Não havendo disponibilidade no local, este suprimento deverá ser solicitado à concessionária. As
cargas serão conectadas conforme o diagrama unifilar.
No local indicado dos desenhos técnicos será instalado um rack, o qual irá abrigar os
equipamentos e também irá protege-los contra intempéries.
O rack de distribuição será metálico e com dimensões internas já especificadas na lista de
materiais. O grau de proteção deste quadro deverá ser no mínimo de IP-54 ou superior a pedido do
contratante. Os equipamentos e acessórios deverão ser montados firmemente ao fundo da caixa
através de parafusos de aço inox.
Todos os condutores (elétricos e de dados), internamente ao quadro, deverão ser identificados
com anilhas plásticas numeradas.

9. Aterramento (SPDA)
O aterramento dos sistemas elétrico e de cabeamento estruturado deverão ser interligados
através de barramento de equipotencialização, conforme determinam as normas ABNT/NBR 5410 e
ABNT/NBR 5419. Este barramento será o condutor de cobre nu de 50mm² que será instalado para
aterrar a torre.
A estrutura metálica da torre será o captor e a descida natural do sistema de proteção contra
descargas atmosféricas (SPDA) desde que sua área de seção transversal seja superior a 50mm²,
somando-se os quatro pilares da torre.
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O aterramento da estrutura deverá ser efetuado por dois cabos de cobre nu, 50mm², classe 2,
7 fios e por 2 (duas) hastes de 2,40m, 254μm, fixadas no solo (afastadas 180°).
Toda a infraestrutura deverá ser interligada, dando continuidade elétrica ao aterramento.
O condutor de cobre nu deverá ser conectado à haste por meio de solda exotérmica e à
estrutura da torre por terminais de dois furos e duas compressões. (Ver detalhe em projeto).
Todos os equipamentos a serem conectados à rede de energia elétrica, por meio de conexão
móvel, deverão ter plug com pino de PE (terra). Da mesma forma, todos equipamentos conectados por
meio de conexão fixa deverão ter um ponto de conexão de aterramento ligado rigidamente ao
conector PE do respectivo circuito alimentador.
Deverão ser instalados 2 DPS (Dispositivos de proteção contra Surtos) classe I, 60kA, em uma
caixa de PVC que abrigue pelo menos 6 módulos din. Os DPS servirão de proteção contra surtos
advindos da rede elétrica (Fase e Neutro) e também dos balizadores aéreos (Fase e Neutro). Os DPS
deverão ser conectados, por meio de cabo de PVC 750V 6mm² (cor verde), ao condutor de
aterramento de cobre nu (ver detalhe em projeto).

10. Balizamento aéreo (Sinalizador Aeronáutico)
Deverá ser instalado balizador aéreo tipo Baixa Intensidade (10 a 1999 candelas), na cor
vermelho, situado 20 centímetros abaixo do topo de todas as torres (ver detalhe em projeto). O
equipamento deverá ter durabilidade mínima de 100.000 horas e circuito eletrônico com proteção
contra surtos.
A instalação e a manutenção deverão obedecer às especificações do fabricante.
A ligação elétrica do balizador será efetuada através de cabo tipo PP (3x2,5mm²) 1KV.
Deverão ser utilizados DPS para o condutor de fase e de neutro. O esquema de ligação está
descrito nas pranchas do projeto.

Figura 6: Exemplo de balizador aéreo
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11. Garantia das instalações
Sem prejuízo quanto ao disposto em relação à garantia e das características de materiais
específicos estipulados anteriormente, bem como o estabelecido pelo Código de Defesa do
Consumidor, serão fornecidos certificados de garantia dos materiais utilizados e serviços, abrangendo
defeitos de execução, desempenho e segurança da instalação executada.
Os serviços executados na rede elétrica deverão ser garantidos pelo prazo mínimo de 3 (três)
anos a contar da data de entrega técnica dos mesmos à fiscalização do contratante, perante o
instalador responsável pela execução.
Em relação ao cabeamento estruturado, os materiais e serviços deverão ser garantidos pelo
prazo mínimo de 15 (quinze) anos a contar da data de entrega técnica dos mesmos à fiscalização do
contratante. O certificado de garantia deverá ser emitido diretamente pelo fabricante da solução, o
qual instalador é credenciado.
A garantia acima citada será integral e irá abranger os reparos e substituições necessárias
provenientes de falhas de material, montagem ou componentes defeituosos, mão-de-obra e seus
encargos sociais, transportes e deslocamentos, estadas de qualquer tipo, ou qualquer ônus direto ou
indireto, de forma que os seus diversos circuitos entrem em condições normais de funcionamento.

Todas as dúvidas que eventualmente surjam deverão ser sanadas com o contratante.

Caxias do sul, 13/06/2017

Diogo Bernardi Franco
Eng. Eletricista – Eng. Seg. Trabalho
CREA/RS 162.508

Este projeto foi desenvolvido pela empresa
RD PRODUTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME
(Registro CREA-RS n°218244)
A ART deste projeto está registrada no conselho regional de
Engenharia e Agronomia do estado do Rio Grande do Sul (CREARS) sob o número: 9134124
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ANEXO I

(ART – Anotação de Responsabilidade Técnica)
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MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TORRE EM ESTRUTURA METÁLICA

PROGRAMA: ESTRUTURA METÁLICA TORRE ESTAIADA
LOCAL: INTERIOR
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

Item

Unid

Quantidades

Discriminação dos Serviços

1.0

ESTRUTURA METÁLICA

1.1

Módulos das Torres

1.1.1

Cantoneira 1¹/2' ASTM A572 Peso Nominal 1,83 Kg/m

m

408,00

1.1.2

Cantoneira 1' ASTM A572 Peso Nominal 1,19 Kg/m

m

435,60

1.1.3

Barra de Aço Redonda (Lisa) Ø 3/8"

m

902,40

Un.

144

1.2

Conexão dos Módulos

1.2.1

Parafuso bitola 12,5 mm

1.3

Conexão da Base da Torre

1.3.1

Placa de aço dimensões (60x60 cm) com espesura 5,00 mm.

m²

1,45

1.3.2

Porca bitola 12,5mm p/ Rosca Sem Fim

Un.

32

2.0

ANCORAGEM DA TORRE (Estaias)

2.1

Cabo EHS(Extra Alta Resistência) Ø 3/8"

m

1787,40

2.2

Grampos

un.

756,00

2.3

Sapatilhos

un.

252,00

2.4

Esticadores

un.

63,00

3.0

FUNDAÇÃO DA BASE DA TORRE

3.1

Aço CA 50 Ø 6,3 mm

Barras

4,00

3.2

Aço CA 50 Ø 12,5 mm

Barras

18,00

3.3

Concreto Fck 30 Mpa

m³

10,80

3.4

Parafuso Tipo Rosca se Fim bitola 12,5 mm

un.

16,00

4.0

FUNDAÇÃO DE ANCORAGEM DOS CABOS ESTAIS

4.1

Perfil I 6" ASTM A36 dimensões (152,40 x 90,55) mm

m

50,40

4.2

Barra de Aço CA 50 Ø 10 mm

Barras

87,00

4.3

Barra de Aço CA 50 Ø 8 mm

Barras

34

4.4

Concreto Fck 30 Mpa

m³

8,00

____________________________________
Rita de Cassia de Campos Pereira
Prefeita Municipal

____________________________________
José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS221.907
Assessor Técnico de Projetos de Engenharia

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TORRE EM ESTRUTURA METÁLICA

PROGRAMA: ESTRUTURA METÁLICA TORRE ESTAIADA
LOCAL: INTERIOR
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

Item

Unid

Quantidades

Discriminação dos Serviços

1.0

ESTRUTURA METÁLICA

1.1

Módulos das Torres

1.1.1

Cantoneira 1¹/2' ASTM A572 Peso Nominal 1,83 Kg/m

m

408,00

1.1.2

Cantoneira 1' ASTM A572 Peso Nominal 1,19 Kg/m

m

435,60

1.1.3

Barra de Aço Redonda (Lisa) Ø 3/8"

m

902,40

Un.

144

1.2

Conexão dos Módulos

1.2.1

Parafuso bitola 12,5 mm

1.3

Conexão da Base da Torre

1.3.1

Placa de aço dimensões (60x60 cm) com espesura 5,00 mm.

m²

1,45

1.3.2

Porca bitola 12,5mm p/ Rosca Sem Fim

Un.

32

2.0

ANCORAGEM DA TORRE (Estaias)

2.1

Cabo EHS(Extra Alta Resistência) Ø 3/8"

m

1787,40

2.2

Grampos

un.

756,00

2.3

Sapatilhos

un.

252,00

2.4

Esticadores

un.

63,00

3.0

FUNDAÇÃO DA BASE DA TORRE

3.1

Aço CA 50 Ø 6,3 mm

Barras

4,00

3.2

Aço CA 50 Ø 12,5 mm

Barras

18,00

3.3

Concreto Fck 30 Mpa

m³

10,80

3.4

Parafuso Tipo Rosca se Fim bitola 12,5 mm

un.

16,00

4.0

FUNDAÇÃO DE ANCORAGEM DOS CABOS ESTAIS

4.1

Perfil I 6" ASTM A36 dimensões (152,40 x 90,55) mm

m

50,40

4.2

Barra de Aço CA 50 Ø 10 mm

Barras

87,00

4.3

Barra de Aço CA 50 Ø 8 mm

Barras

34

4.4

Concreto Fck 30 Mpa

m³

10,60

____________________________________
Rita de Cassia de Campos Pereira
Prefeita Municipal

____________________________________
José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907
Assessor Técnico de Projetos de Engenharia

POP's Vila Ituim, Morro Grande, Laranjeiras e Bom Retiro.

POP Vila Ituim

LEGENDA

Linha de visada entre as torres

953 m
900 m
850 m
POP Vila Ituim
800 m
750 m
702 m
2,5 km

5 km

7,5 km

10 km

12,5 km

15 km

17,5 km

20 km

22,5 km

25 km

27,5 km

bitola fase(s) (F)
bitola neutro (N)
bitola terra (T)

30 km

Antena PTP 27 dBi ac pro

POP Morro Grande

PVC 0,75kV
tipo de isolamento

Linha de visada entre as torres
POP Morro Grande
966 m
Rocket M5
900 m
850 m
800 m
740 m
2,5 km

5 km

7,5 km

10 km

12,5 km

15 km

17,5 km

20 km

22,8 km

11 km

12,4 km

POP Laranjeiras

Linha de visada entre as torres
963 m
925 m

POP Laranjeiras

900 m
875 m

Painel setorial

850 m
825 m

Estaiamento

799 m
1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

7 km

8 km

9 km

10 km

POP Bom Retiro
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925 m

Linha de visada entre as torres

POP Bom Retiro

900 m
875 m
850 m
829 m
1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

7 km

8 km

9 km

10 km

11 km

Diagrama unifilar (POP's Vila Ituim, Morro Grande, Bom Retiro e Laranjeiras)
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A ESTRUTURA EXISTENTE DEVE SER UTILIZADA (VER MEMORIAL)
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Prancha:
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DETALHE DAS BASES DOS ESTICADORES COM PERFIL I
DETALHE DA ESTACA ESCAVADA

DETALHE - CORTE DA ESTACA ESCAVADA

Perfil I 6" ASTM
A36 peso
nominal 25,67
Kg/m

CANTONEIRA 1,5" ASTM A572 peso nominal 1,83 Kg/m

0,1

0,4
10mm A CADA 5cm

(152,40 X 90.55)
mm

0,2

0,2

8,0mm A CADA 15cm

0,8

1

1,5

12,5mm
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2
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