TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Edital da Concorrência nº 01/2017

1. PREÂMBULO
1.1 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE/PR), inscrito
no CNPJ sob n. 77.996.312/0001-21, sediado à Praça Nossa Senhora da
Salete, s/n, bairro Centro Cívico, Curitiba-PR, por intermédio do Excelentíssimo
Senhor Presidente, Conselheiro JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL,
conforme autorização expedida no protocolo nº 359228/17, torna pública a
realização de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA sob nº 01/2017, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada
para executar a ampliação do estacionamento do TCE-PR, localizado na
Praça Nossa Senhora da Salete, s/nº, Centro Cívico, de acordo com as
condições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência e
Projeto Básico, Anexo I do presente Edital, e em conformidade com o disposto
na Lei Estadual nº 15.608/07, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e
legislação correlata.
1.2. Local, dia e hora para entrega dos envelopes A e B para realização da
sessão de aberura do certame, conforme tabela baixo:

DATA DA ABERTURA DO
CERTAME
LOCAL

17/08/2017 – 10:00 horas

SALA DE REUNIÕES, LOCALIZADA NO
SUBSOLO DO EDIFÍCIO SEDE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
PARANÁ.

DATA DE RECEBIMENTO ATÉ 09:30 HORAS DO DIA 17/08/2017
DOS ENVELOPES A e B
MEDIANTE PROTOCOLO NA DIRETORIA
DE PROTOCOLO, NO ANDAR TÉRREO
DO EDIFÍCIO ANEXO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO PARANÁ.

1.3. Os interessados podem solicitar esclarecimentos quanto às disposições do
presente
edital
devendo
enviá-los
ao
endereço
eletrônico
licitacoes@tce.pr.gov.br, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização da sessão pública da Concorrência. As respostas prestadas pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, serão disponibilizadas por
meio eletrônico ao consulente e publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Paraná (www.tce.pr.gov.br, menu Transparência – Licitações TCE),
para ciência de todos os interessados.
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1.4 Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário
Eletrônico do Tribunal de Contas do Paraná (DETC), acessível no sítio
eletrônico do TCE/PR no seguinte endereço: www.tce.pr.gov.br.
1.5 As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante da licitante
suprem, para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte do TCE/PR,
ressalvadas as hipóteses previstas no §3º do art. 32 da Lei Estadual nº
15.608/07, nas quais a publicidade será efetuada através do Diário Eletrônico
do Tribunal de Contas do Paraná, no site www.tce.pr.gov.br.
1.6 O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na Diretoria Administrativa –
Supervisão de Licitações e Contratos localizada no subsolo do Edifício Sede do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, das 9h às 12h e das 14h às 18h, nos
dias úteis, e no site do TCE/PR - www.tce.pr.gov.br , no link Transparência –
Licitações TCE.
2. OBJETO E VISTORIA
2.1. O objeto da presente concorrência é a contratação de empresa
especializada para executar a ampliação do estacionamento do TCE/PR, a
ser executado sob o regime de empreitada por preço unitário, no prazo de
execução de até 150 (cento e cinquenta) dias, de acordo com as condições
e especificações técnicas contidas no Termo de Referência e Projeto Básico,
Anexo I do presente Edital.
2.2. À licitante é facultado vistoriar o objeto, até a data limite para apresentação
das propostas, em horário previamente marcado pelo telefone: (41) 3350-1794,
das 8h30min às 12h e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, em dia útil, no TCE/PR,
localizado à Praça Nossa Senhora da Salete, s/n.º, Bairro Centro Cívico,
Curitiba/PR.
2.2.1. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes
não poderão alegar o desconhecimento como justificativa para se
eximirem das obrigações assumidas em decorrência da execução do
objeto da presente Concorrência (inclusive quanto à cobertura de
equipamentos e de acessórios), tampouco poderão o fazer em favor de
eventuais pretensões de acréscimos de preços relativos à mencionada
execução.
3. PREÇO MÁXIMO
3.1. O preço máximo global neste certame está fixado em R$1.827.141,40
(um milhão oitocentos e vinte e sete mil e cento e quarenta e um reais e
quarenta centavos), conforme dispõe o art. 27, inciso XXI, da Constituição do
2

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Edital da Concorrência nº 01/2017

Estado do Paraná, restando desclassificadas sumariamente as propostas que
apresentarem valores superiores a este.
3.2. A competição se dará por menor preço global, sendo que a licitante
deverá formular sua proposta respeitando os valores máximos, unitário e
total, dispostos nos documento denominado “anexo n.º 03 do Termo de
Referência componente deste Edital”, que constitui o Anexo nº 03, anexo ao
presente, sob pena de desclassificação.
4. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 18 horas do
5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública
da concorrência, por qualquer cidadão. Em se tratando de pretenso licitante,
a impugnação poderá se aduzida até as 18 horas do 2º (segundo) dia útil
anterior à data fixada para abertura das propostas.
4.2. A impugnação deve ser apresentada por escrito, dirigida ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, devendo conter o nome completo do
responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da
empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para
contato, devendo ser protocolada na Diretoria de Protocolo do TCE/PR, no
endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 18h00, ou
encaminhada
através
de
e-mail
no
endereço
eletrônico:
licitacoes@tce.pr.gov.br.
4.3. A impugnação feita tempestivamente será julgada em até 3 (três) dias
úteis, a contar da data do seu recebimento, sendo a respectiva decisão
publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Paraná, e
disponibilizada no site www.tce.pr.gov.br, no link Transparência - Licitações
TCE, adotando-se, se necessário, as providências fixadas nos §§ 3º e 4º, do
art. 72, da Lei Estadual nº 15.608/2007.
4.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos
os respectivos prazos legais.
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar do presente certame quaisquer interessados que
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital
para execução de seu objeto.
5.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta concorrência:
5.2.1. Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 16
da Lei Estadual Paranaense n.º 15.608/2007;
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5.2.2. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o
objeto desta concorrência;
5.2.3. Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de
contratar com o TCE/PR, conforme inciso III do artigo 150 da Lei Estadual
Paranaense n.º 15.608/2007;
5.2.4. Empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o
prazo de vigência de igual sanção imposto por órgão ou entidades do
Estado, nos termos do artigo 155 da Lei Estadual Paranaense nº
15.608/2007;
5.2.5. Empresas impedidas de licitar e contratar com o TCE/PR, conforme
o artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02,;
5.2.6. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública com fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei Estadual
Paranaense n.º 15.608/07 ou no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n.º
8.666/1993;
5.2.7. Empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação
judicial ou extrajudicial;
5.2.8. Consórcio de empresas e cooperativas, sob nenhuma forma;
5.2.9. Empresas ou
regularmente no país.

sociedades

estrangeiras

que

não

funcionem

5.3. Nesta licitação será vedada a participação de empresas em consórcio e a
representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
5.4. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas
as condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos
regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis.
6. CREDENCIAMENTO
6.1. Previamente à abertura da sessão pública da concorrência, o
representante legal da licitante deverá apresentar-se para credenciamento
junto ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, munido dos
documentos que demonstrem que detém poderes para as práticas de atos
inerentes ao certame licitatório.
6.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados, fora dos Envelopes A
e B, os seguintes documentos:
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6.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, ou instrumento de registro comercial (certidão
simplificada), registrado no órgão competente, devidamente atualizado,
ou seja, com data não superior a 90 dias;
6.2.2. Carta de credenciamento, conforme o modelo constante do Anexo
II, ou procuração por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, da qual constem poderes necessários à prática dos atos
inerentes à licitação, como interpor recursos e desistir de sua
interposição, acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações,
assinar declarações;
6.2.3. Documento oficial de identificação que contenha fotografia.
6.3. Por ocasião do credenciamento, exigir-se-á do credenciado a indicação de
endereço eletrônico da empresa.
6.4. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial.
6.4.1. Os licitantes que, por ocasião do credenciamento,
apresentarem a documentação relativa à habilitação jurídica, ficam
dispensados de reapresentá-la no momento de aferição da
habilitação.
6.5. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma
credenciada.
6.6. Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão apresentar a
Declaração de pleno conhecimento e de cumprimento dos requisitos de
habilitação, conforme modelo do Anexo III do presente Edital.
6.6.1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento
dos requisitos de habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo
credenciado, adotando-se o modelo constante do Anexo III.
6.6.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a abertura
do certame, deverá incluir a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, no Envelope A – Proposta de Preço, sob pena de não
conhecimento da sua proposta.
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6.7. Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS
ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar nº
123/06, deve apresentar, no momento do credenciamento, declaração da
empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa,
empresa de pequeno porte, pessoa física ou empresário individual qualificados
como tais, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006,
conforme modelo constante do Anexo IV do presente Edital.
6.7.1. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se
enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, § 4°, da Lei
Complementar n° 123/2006, não poderá usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a
respectiva declaração.
6.7.2. A declaração falsa relativa ao enquadramento na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante, nos
termos do art. 152, da Lei Estadual nº 15.608/07, à sanção de multa, bem
como também à caracterização do crime previsto no art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo das demais cominações legais.
6.7.3. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a abertura
do certame, deverá incluir a documentação comprobatória da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no Envelope A – Proposta
de Preço.
7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "A" e "B"
7.1. Os Envelopes “A” – PROPOSTA DE PREÇO e “B” – DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO, devidamente fechados, deverão ser protocolados até a
data, horário e local indicados no preâmbulo, constando da parte externa e
frontal o seguinte:
ENVELOPE “A”
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
CONCORRÊNCIA Nº 01/2017
PROPOSTA DE PREÇO
NOME DA EMPRESA LICITANTE (indicar se é Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte ou Equiparado)
CNPJ:
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ENVELOPE “B”
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
CONCORRÊNCIA Nº 01/2017
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA EMPRESA LICITANTE (indicar se é Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte ou Equiparado)
CNPJ:
7.2. Antes da abertura dos envelopes “A” (proposta de preços) e “B”
(documentos de habilitação), deverão ser os invólucros rubricados pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação e, facultativamente, pelas
licitantes presentes.
7.3. Poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar aos respectivos
representantes que complementem a identificação dos envelopes antes do
horário previsto para o início da sessão, caso apresentem alguma
desconformidade.
7.4. Depois da hora marcada para o início da reunião, não serão permitidos
adendos, acréscimos, substituições ou esclarecimentos sobre as propostas
regularmente protocoladas, a não ser aqueles expressamente solicitados pela
Comissão Permanente de Licitação, sobretudo quanto à regularização de
falhas meramente formais da documentação.
8. PROPOSTA DE PREÇO
8.1. A proposta deverá ser impressa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, em folhas preferencialmente rubricadas, numeradas e a última
datada e assinada pelo representante legal da empresa, claramente
identificado, na qual deverá constar obrigatoriamente:
8.1.1. Proposta de Preço contendo as informações solicitadas no
Modelo do Anexo V deste Edital.
8.1.1.1. O valor cotado deve conter, no máximo duas casas
decimais após a vírgula (R$ 0,00), em algarismos e por extenso,
prevalecendo este último, em caso de divergência.
8.1.1.2. A proposta deverá ser rigorosamente efetuada com base
nos elementos fornecidos pelo Núcleo de Obras da Supervisão de
Engenharia e Apoio Administrativo da Diretoria Administrativa do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná constantes do Anexo I.
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8.1.1.3. No valor orçado para o objeto deste certame licitatório foram
consideradas as seguintes taxas de Bonificação e Despesas
Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais, conforme Anexo I:
8.1.1.3.1. BDI equivalente a 26, 24 % (vinte e seis vírgula vinte
e quatro) aplicado sobre o custo direto estimado.
8.1.1.3.2. Encargos sociais equivalentes a 176,98 (cento e
setenta e seis vírgula noventa e oito por cento.
8.2 Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
8.2.1. Planilha Orçamentária devidamente preenchida, já aplicado, nos
valores global e unitário, o percentual de BDI e encargos sociais adotado
pela licitante. (Modelo nº 3 do Anexo V)
8.2.2. Composição do percentual de BDI, contemplando as seguintes
despesas (Modelo nº1 do Anexo V):
8.2.2.1.Taxa de rateio da Administração Central.
8.2.2.2.Taxa de Risco.
8.2.2.3.Taxa de Seguro + Taxa de Garantia
8.2.2.4.Despesa Financeira
8.2.2.5.Taxa de Lucro.
8.2.2.6.Tributos.
8.2.3. Composição dos encargos sociais (Modelo nº 2 do Anexo V);
8.3. Serão também desclassificadas as propostas:
8.3.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições
fixados neste edital;
8.3.2. que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das
demais proponentes;
8.3.3. que contenham vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de
saneamento na própria sessão;
8.3.4. com valor superior ao preço máximo, unitário e total, fixado no
presente Edital;
8.3.5. com preços manifestamente inexequíveis, na forma do §1º, do art.
89 da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
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8.3.6. que para sua viabilização indiquem condições genéricas de
cobertura de outras propostas, ou de subsídios condicionados que não
estejam autorizados em lei, ou se refiram a repasse de descontos ou de
isenção de tributos ou ainda aquelas em desacordo com o edital, ou
qualquer norma jurídica aplicável à contratação.
8.3.7. Que, após diligências, não forem corrigidas ou justificadas.
8.4. A apresentação da proposta implicará em:
8.4.1. Prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no
art. 69, §2º da Lei Estadual n.º 15.608/07.
8.4.2. Conhecimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas
por este edital e seus anexos, bem como dos projetos, encargos gerais,
especificações, quantitativos, e condições para execução dos serviços,
sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalização do Tribunal de Contas.
8.4.3. Ciência acerca das condições locais para a execução do objeto e
entrega da obra.
8.5. No preço proposto para o objeto deverão estar inclusas todas as
despesas, bem como os encargos trabalhistas e sociais, fretes ou outros
valores de natureza direta ou indireta, necessários à plena execução/entrega
do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer
outras despesas.
8.6. Juntamente com a documentação referente à proposta de preços, o
licitante poderá encaminhar declaração de renúncia ao direito de recorrer do
julgamento desta fase, conforme modelo do Anexo X, a fim de propiciar
celeridade ao presente certame.
8.7. As empresas paranaenses devem considerar as condições estabelecidas
no Decreto Estadual nº 1261/03 e Convênio ICMS nº 26/03 quanto a isenção
do ICMS.
8.8. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de
novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo
de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o
valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com
vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal.
9. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
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9.1. O Envelope “B” deverá conter os seguintes documentos:
9.1.1 Para fins de habilitação jurídica:
9.1.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede.
9.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas
alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades
empresárias ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
9.1.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
9.1.1.4. Decreto de autorização, no caso 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.
9.1.1.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
9.1.2. Para fins de qualificação econômico-financeira:
9.1.2.1. Certidão negativa expedida pelo cartório distribuidor da
comarca onde está sediada a licitante em que conste que esta não
se encontra em processo de falência ou de recuperação judicial;
9.1.2.2. Certidões negativas de execução patrimonial expedidas
pelos distribuidores das justiças estadual e federal do domicílio do
licitante pessoa física;
9.1.2.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
9.1.2.3.1. No caso de empresa constituída no exercício social
vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência
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da sociedade.
9.1.2.3.2. Comprovação do balanço patrimonial será feita da
seguinte forma:
9.1.2.3.2.1. No caso de sociedades anônimas, cópia
autenticada do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito
Federal ou, se houver, do município da sede da empresa;
9.1.2.3.2.2. No caso de empresas de responsabilidade
limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário,
contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial,
Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento,
com o respectivo registro na Junta Comercial.
9.1.2.3.2.3. Para fins do subitem 9.1.2.3.2.2, as empresas
que adotarem o SPED Contábil (Sistema Público de
Escrituração Digital) deverão apresentar impressos: o
arquivo da ECD que contenha o Balanço Patrimonial do
último exercício (arquivo transmitido por meio do SPED
em formato.txt); e o Termo de Autenticação (recibo
gerado pelo SPED).
9.1.2.3.3. O licitante deverá apresentar os seguintes índices
contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou do
balanço patrimonial referente ao período de existência da
sociedade, atestando a boa situação financeira:
LG= Liquidez Geral – superior a 1
SG= Solvência Geral – superior a 1
LC= Liquidez Corrente – superior a 1
Sendo,
LG= (AC+RLP) / (PC+ELP)
SG= AT / (PC+ELP)
LC= AC / PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
RLP= Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
ELP= Exigível a Longo Prazo
AT= Ativo Total
9.1.2.3.4. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando
qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e
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Solvência Geral for igual ou inferior a 1;
9.1.2.3.5. A justificativa para os índices contábeis acima, em
atenção ao artigo 77, parágrafo 5º, da Lei Estadual n.º
15.608/2007, vincula-se ao fato de que se referem ao patamar
mínimo para constatação da boa situação financeira do
licitante, razão pela qual não apresenta restritividade indevida.
9.1.2.3.6. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
deverão estar assinados por contador ou outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
9.1.3. Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:
9.1.3.1. Prova de regularidade perante a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a apresentação do
comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela
Secretaria da Receita Federal;
9.1.3.2. Prova de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF/MF) sendo microempresário individual;
9.1.3.3. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS, fornecida pela Caixa Econômica
Federal – CEF, mediante apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF;
9.1.3.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante
certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos
demais tributos federais e à dívida ativa da União, por elas
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às
contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às
contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros;
9.1.3.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual
relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou
documento equivalente do Estado da sede da licitante na forma da
lei;
9.1.3.6. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal
relativa aos Tributos Municipais, mediante apresentação de Certidão
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Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou
documento equivalente do Município da sede da licitante na forma
da lei;
9.1.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas – CNDT ou de Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho.
9.1.4. Para fins de comprovação de qualificação técnica:
9.1.4.1. Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU competente, que
comprove atividade relacionada com o objeto;
9.1.4.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional,
comprovando que o licitante possui vínculo profissional, na data
prevista para entrega da proposta, com profissional(is) de nível
superior, engenheiro ou arquiteto, inscrito(s) no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor(es) de Atestado(s) de
Capacidade Técnico-Profissional, devidamente(s) registrado(s)
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
– CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da
região onde os serviços foram executados, comprovando a
execução, para pessoa jurídica de direito público ou privado, que
não a própria licitante (CNPJ diferente), de serviço(s) relativo(s) a:
9.1.4.2.1. Serviço de atirantamento de cortinas de contenção
com barras de aço rosqueadas, com no mínimo 400,00m;
9.1.4.2.2. Serviço de pavimentação intertravada de blocos de
concreto, com área mínima de 1.000,00m².
9.1.4.3. A comprovação de vínculo profissional se fará com a
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que
conste a licitante como empregadora; do contrato social da licitante
em que conste o profissional como sócio; de contrato de prestação
de serviço; de declaração de contratação futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de
declaração de anuência do profissional.
9.1.4.4. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional
deverá(ão) estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões)
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de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região onde os serviços foram
executados, comprovando a existência de Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica – ART(s) pelos serviços constantes
dos
Atestado(s)
de
Capacidade
Técnico-Profissional
apresentados.
9.1.5. Demais documentos como segue:
9.1.5.1. Declaração de idoneidade, emitida e assinada pela licitante
ou representante, conforme modelo do Anexo VI;
9.1.5.2. Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro
de pessoal, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos, conforme modelo do Anexo VII;
9.2. As licitantes regularmente inscritas no Sistema de Cadastro de
Fornecedores do Governo Federal – SICAF, ou Cadastro de Licitantes do
Estado do Paraná – CLE, poderão optar pela substituição dos documentos de
habilitação fiscal e trabalhista pela apresentação do comprovante de inscrição,
desde que as certidões encontrem-se dentro dos respectivos períodos de
validade.
9.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
membro da Comissão Permanente de Licitação, mediante conferência da cópia
com o original, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial ou
impresso de sítios oficiais do órgão emissor.
9.4. As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser
apresentados em originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da
autenticidade no sítio correspondente.
9.5. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original
e ser firmadas por representante legal da empresa.
9.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua
apresentação em desconformidade com o presente edital implicará na
inabilitação da licitante, ressalvado o contido no item 9.7.
9.7. As microempresas, as empresas de pequeno porte e os seus equiparados
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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9.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.7.2. A declaração do vencedor acima referida será realizada no
momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se
os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
9.8. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor.
Documentos expedidos por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de
validade, serão aceitos por 90 dias, contados a partir da sua expedição, à
exceção de disposição em contrário estabelecida neste Edital.
9.9. Juntamente com a documentação referente à habilitação, o licitante poderá
encaminhar declaração de renúncia ao direito de recorrer do julgamento desta
fase, conforme modelo do Anexo XI, a fim de propiciar celeridade ao presente
certame.
9.10. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser
entregues acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por
tradutor juramentado.
9.11. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira, deverão ser
devidamente consularizados.
10. PROCEDIMENTO
10.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes ao ato público, o Presidente da Comissão
Permanente de Licitação declarará aberta a sessão e anunciará o nome das
licitantes que apresentaram envelopes, momento em que não caberá
desistência da proposta.
10.2 A comissão verificará a existência de registros impeditivos da contratação
no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal – SICAF, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da
Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência
(www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações
Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), por meio de consulta a ser realizada no sítio
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php,
no
Cadastro
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Informativo
Estadual
–
CADIN
Estadual
(http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteúdo.php?conteudo=7) e no
Cadastro
de
Impedidos
de
Licitar
do
TCE/PR
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx).
Caso haja algum registro impeditivo, a licitante será excluída do certame.
10.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.
10.3. Na sequência, o Presidente da CPL procederá à abertura dos Envelopes
“A”, contendo as propostas de preço, facultando às licitantes rubricá-las.
10.4. O Presidente da CPL procederá à verificação da conformidade da
proposta de preço com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e
poderá remeter a documentação para análise do setor requisitante deste
Tribunal, podendo haver a suspensão da sessão, se houver necessidade.
10.5. O julgamento das propostas de preços terá como critério o MENOR
PREÇO GLOBAL, em lote único, sendo considerada vencedora a licitante que
apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração, dentre as que
fielmente obedecerem as condições do presente edital.
10.6. Em caso de divergência entre o preço global apresentado e aquele
auferido pela multiplicação das quantidades pelo preço unitário, prevalecerá
este último.
10.7. Serão desclassificadas as propostas que:
10.7.1. Estejam em desacordo com o edital.
10.7.2. Contenham emendas ou rasuras.
10.7.3. Contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.
10.7.4. Contenham cotação superior ao preço máximo global e unitário
estabelecidos para os serviços.
10.8. Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos
na contratação são coerentes com os de mercado do objeto desta
concorrência;
10.9 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada
diligência, na forma do §3º do artigo 85 da Lei Estadual n.º 15.608/07 e do §3º
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do artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua
exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
10.9.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de
justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de
inexequibilidade;
10.9.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou
sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;
10.10.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social;
10.9.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou
similares;
10.9.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
10.9.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administração ou com a iniciativa privada;
10.9.7. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais
como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
10.9.8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo
proponente;
10.9.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados
por órgãos de pesquisa;
10.9.10. Estudos setoriais;
10.9.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual
ou Municipal;
10.9.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições
excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a
prestação dos serviços;
10.9.13. Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.
10.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será
feita, obrigatória e sucessivamente adotando-se os seguintes critérios:
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10.10.1. Preferência à contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte, por força do contido no art. 44, da Lei Complementar nº
123/06;
10.10.2. Aqueles definidos nos incisos I e II, do art. 86, da Lei Estadual nº
15.608/2007;
10.11. As propostas aptas serão classificadas em ordem crescente de preço,
indicando-se as licitantes enquadradas como microempresa ou empresa de
pequeno porte.
10.12. Caso a licitante ofertante de menor preço não seja enquadrada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, verificar-se-á a ocorrência de
empate ficto na hipótese em que o preço ofertado por uma ou mais licitantes
microempresas ou empresas de pequeno porte for até 10% (dez por cento)
superior ao menor preço efetivo.
10.12.1. Na hipótese de o melhor classificado ser microempresa ou
empresa de pequeno porte, fica inviabilizada a regra do Item 10.12.
10.12.2. Ocorrendo o empate ficto a microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior ao da melhor classificada, em até 5 (cinco) minutos.
10.12.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada decline do direito de ofertar lance, serão convocadas as
demais proponentes enquadradas na mesma situação cujos preços
estejam no limite do empate ficto, respeitada a ordem de classificação.
10.12.4. Na hipótese de haver preços idênticos ofertados por
microempresas ou empresas de pequeno porte, será procedido sorteio
para definição da ordem final de classificação.
10.13. Na sequência, após o decurso do prazo recursal alusivo ao
julgamento das propostas de preços, ou caso haja sua renúncia por todos
os licitantes, o Presidente da CPL dará início à fase de habilitação com a
abertura do Envelope “B” contendo a documentação dos 3 (três) licitantes de
melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação.
10.14. Para a análise e julgamento dos documentos de habilitação, será
observado o contido no Item 9 (e seus subitens) do presente edital.
10.15. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação
apresentada por licitante Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e
Equiparados, será observado o procedimento descrito no item 9.7 e respectivos
subitens.
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10.16. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste
Edital, o Presidente da CPL ratificará o julgamento da fase de habilitação, bem
como a declaração do resultado final do certame.
10.17. Poderá o Presidente da CPL, se assim entender necessário, suspender
os trabalhos para análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados,
sob sua guarda, os quais serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos
participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
10.18. Havendo suspensão dos trabalhos, o Presidente da CPL informará o
dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos, ficando cientes, desde
logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por meio
eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos
que se ausentaram após abertura da sessão.
10.19. À licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a
intenção de recorrer, será devolvido após a homologação do certame, ainda
fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.
10.20. Da(s) sessão(ões) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s) que, ao
final, deverá(ão) ser assinada(s) pelos licitantes presentes e membros da CPL.
11. RECURSOS
11.1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação cabem
recursos, por escrito, nos termos do artigo 94, incisos I e II, da Lei Estadual nº
15.608/07.
11.2 O recurso deverá ser protocolizado em 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da comunicação ou da publicação da decisão da Comissão Permanente
de Licitação, na Diretoria de Protocolo, podendo os demais licitantes, após
formalmente cientificados, oferecerem contrarrazões igualmente no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
11.3. O recurso hierárquico interposto em face da decisão que habilite ou
inabilite o licitante, bem como daquela que julgue as propostas, terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, fundada em razões de
interesse público devidamente motivadas, atribuir eficácia suspensiva aos
demais recursos previstos no artigo 94, inciso I, da Lei Estadual n.º 15.608/07.
11.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do
licitante aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação
necessária à instrução do recurso, mediante pedido à Autoridade competente.
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11.5. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Comissão
Permanente de Licitação terá até 5 (cinco) dias para:
11.5.1. negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem
motivação ou fora do prazo estabelecido;
11.5.2. motivadamente, reconsiderar a decisão;
11.5.3. manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade
competente;
11.6. O acolhimento do recurso, implicará, tão somente, na invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.7. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário
Eletrônico do Tribunal de Contas do Paraná e disponibilizado no link
Transparência - Licitações TCE do site www.tce.pr.gov.br do TCE/PR.
12. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1. A adjudicação ao licitante vencedor será realizada ao final da sessão
pública do certame, sempre que não houver manifestação dos participantes no
sentido de apresentar recurso.
12.2. Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após
a decisão dos mesmos.
12.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente, só podendo ser efetuada após a adjudicação ou depois de
decididos os recursos, confirmada a regularidade de todos os procedimentos
adotados.
12.4. A autoridade competente:
12.4.1. Deverá anular a presente Concorrência, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, em caso de ilegalidade; ou
12.4.2. Poderá revogar a presente Concorrência, a seu juízo, se for
considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta.
12.4.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de
indenizar pela Administração, ressalvado o disposto no artigo 101,
parágrafo único, da Lei Estadual n.º 15.608/2007.
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12.4.4. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente,
impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria
produzir, além de desconstituir os já produzidos.
12.5. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o
TCE/PR convocará o licitante vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste edital e das demais sanções legais aplicáveis.
12.5.1. A convocação para assinatura do contrato formalizar-se-á mediante
notificação encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante
na sua proposta de preços), fax ou qualquer outro meio a critério do
TCE/PR.
12.5.2. O prazo para assinar o contrato poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo TCE/PR.
12.5.3. A assinatura do contrato estará condicionada a apresentação do
documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que
habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.
12.5.4. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a
capacidade do signatário para nomear procurador, mediante apresentação
de cópia do estatuto social ou contrato social em vigor e, quando se tratar
de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.
12.5.5. Por ocasião da celebração do contrato, o licitante vencedor deverá
comprovar a regularidade fiscal (apresentando novamente os
documentos exigidos nos subitens 9.1.3.3 a 9.1.3.7) como condição
para celebração do ajuste, devendo manter as mesmas condições de
habilitação quando da execução do contrato.
12.6. Em caso de recusa ou impossibilidade da licitante vencedora em assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando a
mesma não fizer a comprovação referida no item anterior, o TCE/PR adotará as
providências cabíveis à imposição de sanção, bem como convocará as licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para contratar com a
Administração, no prazo previsto no edital e nas condições propostas pela primeira
licitante convocada.

12.7. No interesse do TCE/PR o objeto do contrato decorrente do presente
procedimento licitatório poderá ser alterado, nos estritos termos do artigo 112,
§1º, da Lei Estadual n.º 15.608/2007.
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12.8. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a
partir da publicação do extrato do contrato, com possibilidade de prorrogação,
na forma do artigo 103 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.
12.9 As subempreitadas serão permitidas em até 90% (noventa por cento) do
valor total do item subempreitado, desde que autorizada prévia e formalmente
a fiscalização da obra e apresentada a documentação de regularidade fiscal e
trabalhista exigida no item 9, subitem 9.1.3.3 a 9.1.3.7 do edital, conforme as
prescrições da Minuta do Contrato (Anexo IX).
12.10. Farão parte da contratação, independentemente de suas transcrições,
as condições estabelecidas no presente Edital e na proposta da empresa
contratada.
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração ao licitante que: i) se recusar
injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo
estabelecido pela Administração, a assinar o contrato, bem como aceitar ou
retirar o instrumento equivalente; ii) não mantiver a sua proposta.
13.2. A declaração de inidoneidade será aplicada ao licitante que:
13.2.1. Fizer declaração falsa na fase de habilitação;
13.2.2. Apresentar documento falso;
13.2.3. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o procedimento;
13.2.4. Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
13.2.5. tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.2.6. demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial
infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal n.º 12529/11;
13.2.7. tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei.
13.3. Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da
proposta, sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização
suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante
que:
13.3.1. Apresentar declaração falsa: multa de até 20%;
13.3.2. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de
até 10%;
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13.3.3. Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa
de até 20%.
13.4. Caberá multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total
da proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, após ser
considerado adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela
Administração, a assinar o contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e
danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar
com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelo prazo de até 2 (dois)
anos, garantida a ampla defesa.
13.5. Nas hipóteses referidas no item precedente, após apuração efetuada
através de processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a
Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa", para
cobrança judicial.
13.6. A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou
com a declaração de inidoneidade, a teor do disposto no artigo 150, parágrafo
único, da Lei Estadual n.º 15.608/2007
13.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Instrumento de Contrato.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE RECEBIMENTO:
14.1. O valor contratado será pago em moeda corrente e legal do País,
segundo o faturamento elaborado pela empresa contratada, após verificação,
medição e aceitação por parte da fiscalização do TCE/PR, respeitadas as
demais disposições do presente Edital e de seus anexos.
14.2. Somente serão pagos os serviços efetivamente executados, sendo
abatidos das faturas aqueles não realizados.
14.3. O pagamento será feito em parcelas mensais, em conformidade com as
medições mensais de serviços efetivamente realizados e concluídos, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da apresentação da nota
fiscal/fatura ao TCE/PR, devidamente atestada pela fiscalização deste Tribunal,
dando conta do cumprimento de todas as exigências contratuais.
15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos
recursos da dotação orçamentária nº 44.90.51.10 –do próprio Tribunal,
conforme FIR nº 38/2017 – DF/TCEPR.
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. A futura contratada ficará obrigada a apresentar, dentro do prazo de 10
(dez) dias, após a assinatura do contrato, depósito de garantia de execução
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua
proposta, a título de caução de execução, devendo a mesma vigorar até 30
(trinta) dias após a entrega definitiva da obra, optando-se por uma das
modalidades elencadas no artigo 102 da Lei Estadual nº 15.608/07;
16.2. O futuro contratado deverá apresentar, no prazo máximo de quinze (15)
dias úteis, contado da data em que recebeu a sua via do contrato assinada,
seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o período de
execução do serviço, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita
e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinárias.
16.2.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, o
futuro contratado responderá pelos danos e prejuízos que causar à
Administração, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da
execução do serviço.
16.3. O futuro contratado deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no
mesmo prazo estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes
de trabalho, com validade para todo o período de execução do serviço,
correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem
prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º,
XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991
e n° 8.213, de 24/07/1991.
16.4. O cronograma apresentado como parte integrante do Projeto Básico,
disponibilizado neste Edital deverá servir como referência para os licitantes
elaborarem suas propostas. O futuro contratado deverá apresentar seu
cronograma físico-financeiro detalhado como condição para a emissão da
Ordem de Serviço. O cronograma apresentado pelo CONTRATADO será
submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO do TCE/PR.
16.4.1. O cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO
e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, servirá como base também para os
pagamentos, acompanhamento da evolução dos serviços e eventual
indicativo de atraso, passível de sanções.
16.5. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições
apresentadas pelas proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos,
os termos deste Edital e dos documentos que o instruem.
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16.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente.
16.7. Na contagem dos prazos constantes do presente edital, observar-se-á o
disposto no art. 163, da Lei Estadual nº 15.608/2007, excluindo-se o dia de
início e incluindo-se o dia de vencimento.
16.8. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabiliza pelo
conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital obtidas por meio de terceiros.
16.9. É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
16.10. A Comissão poderá solicitar o original de qualquer documento sempre
que tiver dúvidas ou julgar necessário.
16.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, que decidirá, com
base na legislação vigente.
16.12. No julgamento das propostas e da habilitação a Comissão poderá
relevar omissões puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não
contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.13. Integram o presente edital, os seguintes anexos:
 Anexo I – Termo de referência e anexos (Projeto Básico, Orçamento
para definição do preço máximo, Relação de Projetos Executivos para
realização da obra, Projetos executivos, Memorial descritivo com
especificações técnicas para realização da obra, Orçamento final).
 Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento;
 Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
 Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte;
 Anexo V –Modelo de Proposta de Preços;
 Anexo VI - Declaração de Idoneidade;
 Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Menores no
Trabalho e Empregos da Licitante;
 Anexo VIII – Modelo de Atestado de Visita Técnica;
 Anexo IX – Minuta do Contrato.
 Anexo X – Termo de Renúncia ao Direito de Recorrer - Julgamento da
Fase de Proposta de Preços;
25

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Edital da Concorrência nº 01/2017

 Anexo XI – Termo de Renúncia ao Direito de Recorrer - Julgamento da
Fase de Habilitação;
16.13. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba-PR, para solucionar eventuais litígios, afastado qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
Curitiba, 13 de julho de 2017.

_______________________________________
JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS
01.

DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para executar a ampliação do
estacionamento do TCE-PR, com área de estacionamento a ser ampliada
de aproximadamente 2.200,00 m².
02.

DA MOTIVAÇÃO

O TCE-PR possui, atualmente, cerca de 750 funcionários efetivos, 170
estagiários, além de, aproximadamente, 100 funcionários terceirizados. Sendo
que, deste total, a grande maioria utiliza veículo próprio como forma de
deslocamento até o TCE-PR.
Para atender esta demanda, o TCE-PR dispõe de 243 vagas de
estacionamento exclusiva para servidores efetivos, nas ruas próximas são mais
42 vagas na Rua Conselheiro Raul Viana e 06 vagas na rua Dep. Mario de
Barros, além de mais 40 vagas no DETO (Departamento de Transporte Oficial)
e aproximadamente 200 vagas rotativas nos estacionamentos particulares
próximos ao TCE-PR.
Em resumo, atualmente, estão disponíveis aproximadamente 530 vagas de
estacionamento, correspondendo a menos de 60% da necessidade máxima
instalada.
Desta forma, a ampliação do estacionamento torna-se necessária, revelando
uma demonstração de respeito aos servidores do TCE-PR.
03.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O memorial descritivo e as especificações técnicas estão dispostas no
documento denominado “MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS”, parte constituinte do PROJETO BÁSICO, anexo ao presente.
A relação dos quantitativos está disposta no documento denominado
“ORÇAMENTO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR MÁXIMO PARA A
LICITAÇÃO”, parte constituinte do PROJETO BÁSICO, anexo ao presente.
04.

DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

O PRAZO de execução do contrato será de 150 (cento e cinquenta dias). O
PRAZO de emissão da ordem de serviço é de até 5 (cinco) dias corridos após a
publicação do extrato do contrato. O PRAZO de aceite da ordem de serviço é
de até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de entrega formal da
mesma, à contratada. O PRAZO de início da obra objeto do presente é de até
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dez dias corridos, contados a partir da data de aceite da ordem de serviço. O
LOCAL da obra é na Praça Nossa Senhora da Salete, S/Nº, no Centro Cívico,
Curitiba PR. O REGIME DE EXECUÇÃO será o de empreitada por preço
unitário.
05.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

O PRAZO DE VIGÊNCIA do contrato será de 12 (doze) meses, contados a
partir da publicação do extrato do contrato, com possibilidade de prorrogação.
06.

DA GARANTIA PARA HABILITAÇÃO OU CONTRATUAL

Estabelece-se como garantia, para a execução do contrato, o valor
representado por 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
07.

DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO OU
SERVIÇO

Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários
à execução do objeto do presente são as definidas pela legislação (Código Civil
Brasileiro e Código de Defesa do Consumidor) em vigor, no tocante a obras e
serviços de construção civil.
08.

DA INDICAÇÃO DE GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO

O Gestor do Contrato será o titular da Diretoria de Licitações e Contratos. O
fiscal do contrato será o servidor Dyego Bertoldi; Matrícula nº 51.485-3. O fiscal
substituto do contrato será o servidor Rafael Eisfeld Santos; Matrícula nº
51.759-3.
09.

DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO E DE
PAGAMENTO

Conforme definido em contrato e no Edital de licitação.
10.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do contratante:
 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
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eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
 Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
 Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme
medições de serviços efetivamente executados, realizadas mensalmente;
 Efetuar o pagamento dos tributos relativos às retenções tributárias devidas
sobre o valor da fatura.
11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da contratada:
 Executar todos os serviços que sejam imprescindíveis à conclusão da obra;
 Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços/obras descritos,
indicados ou mencionados em todas as Especificações e nos projetos que a
compõem, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos
necessários;
 Refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no
total ou em parte, os serviços relativos à obra em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções;
 Executar o cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas,
Previdência Social, Seguro de Acidentes de Trabalho e perante o FGTS;
 Realizar o pagamento de taxas, impostos, seguros, leis sociais e outras
obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre a execução das obras ou
serviços, inclusive aquelas referentes ao licenciamento ambiental;
 Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências
verificadas nas especificações, não sendo, a eventual existência de falhas,
razão para execução incorreta de serviços de qualquer natureza ou a não
execução dos serviços;
 Empregar profissionais devidamente habilitados na execução das obras e
serviços, sendo-lhe vedado subempreitar totalmente os serviços, admitindose, porém, subempreitadas em até 90% (noventa por cento) do valor total,
desde que autorizadas previamente e formalmente pela contratante;
 Supervisionar e coordenar os trabalhos subempreitados, assumindo total
responsabilidade pela qualidade e prazos estipulados;
 Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização,
no interesse do serviço, julgue incompetente ou inadequado à consecução
dos serviços, sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento
dos prazos contratuais;
 Dar livre acesso a todas as partes do canteiro de obras, sem exceção, à
Fiscalização, mantendo em perfeitas condições, a critério desta, escadas,
elevadores, andaimes e outros dispositivos necessários à vistoria da
obra/serviço;
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 Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à
boa execução das obras e empregar os métodos de trabalho mais eficientes
e seguros;
 Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, evitandose choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar no
serviço, sendo que aqueles sujeitos a danos por ação de luz, calor, umidade
ou chuva deverão ser guardados em ambientes adequados à sua proteção,
até o momento de sua utilização;
 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por máquinas,
equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, ou a ela prestando
serviço, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de
propriedade da contratante ou terceiros; constatado o dano, deverá o
mesmo ser reparado ou indenizado pela contratada, sem ônus para o
contratante, de forma a propiciar aos prédios, às instalações, pavimentos,
passeios e jardins danificados a sua forma e condições originais;
 Responsabilizar-se pelo encaminhamento a contratante de elementos
informativos tais como cronogramas, quadros demonstrativos, análises de
materiais corpos de prova, ou outros, relativos às obras e serviço objeto do
presente contrato;
 Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização do
serviço depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de
abastecimento elétrico, de água e de gás e de serviços de telefonia e
saneamento, Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente, etc.), esta aprovação
seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da utilização, que
deverá coincidir com a entrega da obra/serviço, cabendo-lhe, ainda,
providenciar as vistorias, testes e aprovações de entidades, quando for o
caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes;
 Serão de responsabilidade da contratada as despesas com: Contratos
diversos; ART’s-Anotações de Responsabilidade Técnica relativas a
diversos serviços e instalações; Seguros diversos contra fogo e outros;
Despachantes;
 Apresentar o visto da empresa, junto ao CREA ou CAU do Estado do
Paraná, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.194/66, em
consonância com o art. 1º da Resolução nº 413/97 do CONFEA, caso a
empresa vencedora, bem como o(s) profissional(is) nomeado(s), seja(m)
sediada e/ou domiciliados em outra jurisdição, e, consequentemente inscrita
no CREA de origem; etc.
12.

DA QUALIFICAÇÃO

12.1 – Da habilitação técnica
Conforme o constante do edital.
12.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira
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Conforme constante no edital.
13.

DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

O julgamento das propostas orçamentárias, na licitação, seguirá o seguinte
critério:
• Menor preço Global;
• No caso de Empate: utilizar-se-ão os critérios de desempate
definidos na legislação vigente.
As licitantes não poderão alterar os quantitativos dos itens da planilha
orçamentária. As propostas que apresentarem alteração nos quantitativos dos
itens serão automaticamente reprovadas.
O TCE-PR reserva-se o direito de aceitar a proposta mais vantajosa
economicamente, desde que os itens ofertados atendam as especificações e
passem pelos testes de amostras que poderão ser realizados, a critério da
fiscalização.
14.

DOS VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

O valor máximo para a licitação foi obtido em orçamento, disposto no
documento denominado “ORÇAMENTO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR
MÁXIMO PARA A LICITAÇÃO”, parte constituinte do PROJETO BÁSICO,
anexo ao presente.
Em tal referido documento constam os critérios e fontes de obtenção,
explicações e justificativas referentes aos diversos preços unitários e
quantidades dos diversos itens.
15.

DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE

15.1 - Do valor máximo da licitação
O valor total máximo da licitação será de R$1.827.141,40 (um milhão
oitocentos e vinte e sete mil cento e quarenta e um reais e quarenta
centavos), conforme disposto no documento denominado “ORÇAMENTO
PARA O ESTABELECIMENTO DO VALOR MÁXIMO PARA A LICITAÇÃO”,
que constitui o Anexo nº 03, anexo ao presente.
15.2 - Do critério de reajuste
Caso surja a necessidade de reajuste, por razões justificáveis, depois de
decorrido doze meses da data da elaboração das propostas, o critério de
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reajuste será a variação do CUB - Custo Unitário Básico da Construção Civil,
do Estado do Paraná.
16.

DAS SANÇÕES

As sanções serão aplicadas conforme as penalidades descritas no contrato e
no edital de licitação.
17.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

17.1 - Do atestado de visita técnica/vistoria:
O licitante poderá vistoriar o objeto, até a data limite para apresentação das
propostas, em horário previamente marcado pelo telefone (41) 3350-1794, das
8h30min às 12h e das 14 às 17h, de 2ª a 6ª feira, em dia útil, no TCE/PR
localizado a Praça Nossa Senhora da Salete, s/n, Bairro Centro Cívico,
Curitiba/PR.
Considerando que a visita/vistoria técnica é facultativa, os licitantes não
poderão alegar o desconhecimento do local ou o grau de dificuldade de
execução do objeto, como justificativa para o descumprimento de obrigações
inerentes ao contrato. Também os licitantes não poderão alegar a falta de
conhecimento ou o grau de dificuldade de execução dos serviços como
justificativa para eventuais pretensões de acréscimos de preços em
decorrência da execução do objeto desta licitação.
17.2 – Da validade da proposta:
Em função do prazo de execução e do vulto da obra, o prazo de validade da
proposta deverá ser de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de entrega da mesma.
17.3 – Das informações complementares:
Constituem anexos ao presente, os seguintes documentos que compõem o
PROJETO BÁSICO:
1) Anexo nº 01 - Relação completa de todos os projetos executivos elaborados
para a obra, juntamente com os respectivos projetos;
2) Anexo nº 02 - O memorial descritivo com especificações técnicas para a
realização da obra;
3) Anexo nº 03 - O orçamento da obra para o estabelecimento do valor máximo
da licitação;
4) Anexo nº 04 O cronograma físico-financeiro para a execução da obra.
Curitiba, 05 de Abril de 2017.
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_____________________________
Dyego Bertoldi Aureliano
Engº Civil – CREA PR- 113.878/D
Matrícula Nº 51.485-3

__________________________
Rafael Eisfeld Santos
Engº Civil – CREA PR/87.838-D
Matrícula Nº 51.759-3

Projeto Básico
Contratação de empresa especializada para executar a ampliação do
estacionamento do TCE-PR, com área de estacionamento a ser ampliada de
aproximadamente 2.200,00 m².
A obra deverá ser executada conforme projetos e memorial descritivo listados
nos itens 1.0 e 2.0 e seguindo orientações dos itens 3.0 e 4.0 abaixo.
1.0

DA RELAÇÃO COMPLETA DE TODOS OS PROJETOS EXECUTIVOS
ELABORADOS PARA A OBRA

Para a realização da obra foram elaborados projetos executivos cuja relação
completa está disposta no anexo nº 01 do presente.
2.0

DO MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA

Para a realização da obra foi elaborado o memorial descritivo com
especificações técnicas em complementação ao projeto executivo acima
referido no item 1.0 cujo texto está disposto no anexo nº 02 do presente.
3.0

DO ORÇAMENTO DA OBRA PARA O ESTABELECIMENTO DO
VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO

Para a realização da licitação da obra foi elaborado o orçamento da obra para
fins de obtenção do valor máximo da licitação cuja planilha está disposta no
anexo nº 03 do presente.
4.0

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DA
OBRA
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Para a realização da licitação da obra foi elaborado o cronograma físicofinanceiro da obra para fins de conhecimento da forma como os dispêndios
financeiros ocorrerão ao longo do período de execução da obra. A planilha
relativa a este cronograma está disposta no anexo nº 04 do presente.
Curitiba, 20 de Abril de 2017.

_____________________________
Dyego Bertoldi Aureliano
Engº Civil – CREA PR- 113.878/D
Matrícula Nº 51.485-3

__________________________
Rafael Eisfeld Santos
Engº Civil – CREA PR/87.838-D
Matrícula Nº 51.759-3

ANEXO nº 01 –
DA RELAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA
OBRA.
Obra: Contratação de empresa especializada para a execução da
ampliação do estacionamento do TCE-PR.
Contratação de empresa especializada para executar a ampliação do
estacionamento do TCE-PR, com área de estacionamento a ser ampliada de
aproximadamente 2.200,00 m².
A obra deverá ser executada conforme projetos listados no item 1.0 abaixo.
Fazem parte, ainda, das instruções para a realização da obra, os documentos
contidos nos anexos nos. 2, 3 e 4, parte integrante do Projeto Básico da
presente licitação.
5.0 – DA RELAÇÃO GERAL DOS PROJETOS
Fazem parte, portanto, do Projeto Básico, os seguintes projetos, com os
respectivos números de pranchas de desenho, conforme quadro nº 01, Da
Relação Projetos da obra, a seguir disposto.
Quadro nº 01 – Da relação projetos da obra.
Item

Projeto

Nome das pranchas de desenho

01
02
03
04
05
06

Arquitetônico
Arquitetônico
Projeto elétrico
Arquitetônico
Pavimentação
Escada metálica

Local a ser executada a obra
Nova área de estacionamento
Projeto elétrico
Projeto do tapume e do lava rodas
Projeto de Pavimentação
Escada metálica

Nº de
pranchas
de desenho
01
01
01
01
01
01
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07
Total

Infra estrutura – Cortinas

Infra estrutura - Cortinas

04
10

Curitiba, 20 de Abril de 2017.

_____________________________
Dyego Bertoldi Aureliano
Engº Civil – CREA PR- 113.878/D
Matrícula Nº 51.485-3

__________________________
Rafael Eisfeld Santos
Engº Civil – CREA PR/87.838-D
Matrícula Nº 51.759-3

DO MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A
REALIZAÇÃO DA OBRA.
Obra: Contratação de empresa especializada
estacionamento do TCE-PR.

para

executar

a

ampliação

do
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APRESENTAÇÃO
O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os
serviços a serem executados, de modo que a CONTRATADA possa ter
conhecimento dos mesmos e dos materiais para a conclusão da ampliação do
estacionamento do TCE-PR, com área de estacionamento a ser ampliada de
aproximadamente 2.200,00 m².
Descrição sucinta da obra
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

A obra compreenderá, em linhas gerais, os seguintes serviços:
Emissão de ART/RRT de execução e de fiscalização;
Fechamento do local da obra com tapume;
Construção do lava rodas provisório;
Execução da cortina de contenção;
Escavação do talude;
Execução da pavimentação;
Execução da iluminação pública; e
Limpeza da obra.

2. NORMAS TÉCNICAS CITADAS NO PRESENTE DOCUMENTO

Os serviços deverão ser realizados obedecendo estrita e
integralmente aos projetos fornecidos. Entende-se por projetos: os desenhos, o
presente memorial descritivo, as planilhas e outros documentos afins que
indiquem como os serviços devam ser executados.
Serão documentos complementares a esta Especificação
Técnica, independente de transcrição:
a) Todas as normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificação Técnica;
b) Instruções Técnicas e Catálogos de fabricantes;
c) Legislação sobre Segurança e Medicina do Trabalho;
d) As Normas do Estado do Paraná e suas concessionárias de Serviços
Públicos; e
e) As Normas Municipais;
Em caso de divergência, será adotada a seguinte prevalência:
a) As normas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos prevalecem
sobre este memorial descritivo que prevalece sobre os projetos;
b) As cotas prevalecem sobre as medidas tomadas em escala; e
c) Os desenhos de maior escala (que oferecem mais detalhes) prevalecem
sobre os de menor escala (que oferecem menos detalhes).
Todos os serviços constantes dos desenhos e não mencionados
neste memorial descritivo e vice-versa, serão interpretados como parte dos
projetos.
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Nos casos omissos ou suscetíveis de dúvida, a CONTRATADA
deverá recorrer à FISCALIZAÇÃO para esclarecimentos ou orientação, sendo
as decisões finais sempre comunicadas por escrito.

3.

DOS SERVIÇOS INICIAIS

Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um
“DIÁRIO DE OBRAS”, devidamente numerado e rubricado pela fiscalização e
pela contratada, que permanecerá disponível para escrituração no local da
obra ou serviço, no padrão fornecido pelo TCE-PR.
Serão obrigatoriamente registrados no “DIÁRIO DE OBRAS”, pela
contratada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;
Consultas à fiscalização;
Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma físico-financeiro aprovado;
Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
Respostas às interpelações da fiscalização; e
Outros fatos que a juízo da contratada, devam ser objeto de registro.
Serão registrados no “DIÁRIO DE OBRAS”, pela fiscalização:
Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada no
“DIÁRIO DE OBRAS”;
Observação sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os
Projetos, Especificações, prazos e cronogramas;
Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela contratada, com
correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;
Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;
Determinação de providências para o cumprimento do Projeto e
Especificações;
Outros fatos que, a juízo da fiscalização devam ser objeto de registro.

A empresa executora deverá providenciar a Anotação
Responsabilidade Técnica (ART) da execução dos serviços contratados.
DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO
Das ligações provisórias
Será necessário as ligações provisórias de água, de esgoto e de
energia elétrica para a realização da obra.
4.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas
e providências relativas às ligações provisórias hidráulicas e sanitárias para o
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canteiro de obras e utilização de água e esgoto durante o tempo que durar a
obra.
Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas
e providências relativas à ligação provisória de energia elétrica para o canteiro
de obras e utilização de energia durante o tempo que durar a obra, até o
recebimento provisório da obra.
A CONTRATADA deverá exercer vigilância nas instalações
provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtoscircuitos que venham a prejudicar o andamento normal dos serviços da obra e
do TCE-PR.
Critério de medição:
Será medido e pago por item executado pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os elementos necessários à sua
aplicação.
Da limpeza permanente da obra
De uma forma geral os locais de execução dos serviços deverão
ser limpos, permanentemente, durante o prazo execução dos mesmos. Os
locais de limpeza permanente da obra a serem considerados são: as
proximidades dos locais das instalações provisórias, o trajeto entre as
instalações provisórias e a obra, os locais de circulação dos trabalhadores e
outros locais, por razões da execução da obra, a serem apontados pela
fiscalização.
Do tapume de vedação
Os tapumes externos serão executados em chapas de madeira
compensada resinada com 6mm (seis) milímetros de espessura, estruturadas
em barrotes de 3x3” e sarrafos de 1x4” ambos em madeira mista.
A pintura de acabamento será executada em látex acrílica, mínimo de
duas demãos. Deverá ser utilizada tinta de primeira linha, da marca Suvinil ou
similar.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro quadrado executado pela CONTRATADA
e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os elementos necessários
à sua aplicação.
Das instalações sanitárias
Na área da obra de ampliação do estacionamento deverá ser previsto
um container metálico com sanitário químico, com dimensões aproximadas de
2,20x6,20 m, para uso dos operários da CONTRATADA.
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Das instalações do escritório de obra
Na área da obra de ampliação do estacionamento deverá ser previsto
um container metálico para utilização como escritório da obra, com dimensões
aproximadas de 2,20x6,20 m, para uso do engenheiro e mestre de obra da
CONTRATADA.
DOS SERVIÇOS GERAIS INTERNOS
Devem ser previstos os serviços de transporte horizontal e vertical
de materiais e de equipamentos necessários à execução dos serviços da obra.
Deverão ser instalados andaimes, internos, onde necessários.
5.

DA VISTORIA NAS CONSTRUÇÕES VIZINHAS
Conforme Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova é
de quem gera o aborrecimento. Cabe a quem está iniciando uma obra o ônus
da prova.
6.

Com isto caberá a Contratada elaborar um Laudo de vistoria
cautelar, que servirá para comprovar a pré-existência de patologias e danos
nas construções vizinhas, evitando assim, processos de Nunciação de Obra
Nova.
Tal laudo deverá ser elaborado, por um engenheiro com
experiência no assunto, antes do inicio da execução das cortinas de contenção,
sendo que a Fiscalização só irá autorizar o início da execução de tais cortinas
após a elaboração do laudo e da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica.
Critério de medição:
Será medido e pago pela entrega, do laudo juntamente com a respectiva
anotação de responsabilidade técnica, feita pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os elementos necessários à sua
aplicação.
7.

DAS DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Do plano de gerenciamento de resíduos
Os diversos tipos de resíduos gerados pelas atividades
empreendimento deverão ser objeto do programa específico de gestão.

do

A CONTRATADA fica responsável pela elaboração de um plano de
gerenciamento de resíduos conforme o decreto municipal 1.068/04, com o
objetivo principal de implementar medidas de gestão dos resíduos sólidos
resultantes da operação, evitando o lançamento irregular destes materiais na
área de influência do empreendimento e entorno, promovendo uma destinação
final adequada.
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Durante toda a execução da obra será realizado o monitoramento e
arquivamento dos MTRs emitidos, além dos certificados de destinação final
(quando disponíveis), para serem entregues na ocasião da apresentação do
Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.
Caso alguma das empresas previstas para transporte e/ou destinação
final dos resíduos gerados na obra sejam substituídas, estas serão
devidamente comprovadas na apresentação do Relatório de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil.
Da remoção e destinação dos postes metálicos existentes
Os postes metálicos curvos, existentes no local onde será
executada a obra, deverão ser removidos e a destinados ao local definido pelo
TCE-PR, sendo que o transporte até o local da destinação ficará a cargo da
CONTRATADA.

Foto 01: Poste metálico curvo que deverá ser removido.

Critério de medição:
Será medido e pago por item inteiramente removido pela CONTRATADA
e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os elementos necessários
à sua aplicação.
Da remoção e reinstalação de poste de concreto
O poste de concreto existente, no local onde será executada a
obra, deverá ser removido e após a execução do pavimento deverá ser
reinstalado, sendo que na reinstalação deverá ser acrescentado mais um braço
reto para iluminação, juntamente com uma luminária. O armazenamento do
poste durante a execução da pavimentação ficará a cargo da CONTRATADA.
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Foto 02: Poste em concreto a ser removido e depois reinstalado

Critério de medição:
Será medido e pago por item inteiramente removido e reinstalado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Da remoção e reinstalação de poste de para
monitoramento
O poste metálico que fixa uma câmera de monitoramento
existente, no local onde será executada a obra, deverá ser removido e após a
execução do pavimento deverá ser reinstalado. O armazenamento do poste
durante a execução da pavimentação ficará a cargo da CONTRATADA.
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Foto 03: Poste em concreto a ser removido e depois reinstalado

Critério de medição:
Será medido e pago por item inteiramente removido e reinstalado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.

Do rebaixamento do PV de esgoto
Os pontos de visita de esgoto existentes deverão ser rebaixados até a
cota final do pavimento.

Foto 04: Ilustração de uma dos PV’s de esgoto que deverão ser rebaixados.

Critério de medição:
Será medido e pago por caixa inteiramente rebaixada pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
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Do rebaixamento das caixas de ligação de drenagem
As caixas de ligação, de drenagem, existentes deverão ser
rebaixadas até a cota final do pavimento.

Foto 05: Ilustração de uma das caixas de inspeção de drenagem que deverão ser rebaixadas.

Critério de medição:
Será medido e pago por caixa inteiramente rebaixada pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Da demolição das caixas de passagem
As caixas de passagem, da instalação elétrica de iluminação,
existentes deverão ser demolidas.

Foto 06: Ilustração de uma das caixas de passagem que deverão ser demolidas.
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Critério de medição:
Será medido e pago por caixa inteiramente rebaixada pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Da destinação dos entulhos
Todo material produto da demolição deverá ser depositado
diretamente em contêineres metálicos providenciados pela Contratada. O
transporte, a classificação e a destinação final dos entulhos serão de
responsabilidade da contratada.
A contratada deverá providenciar e comprovar perante o TCE-PR,
a correta destinação do material gerado pela demolição/retirada em
conformidade com o disposto no decreto Municipal N° 1.068, de 18 de
Novembro de 2004, sob pena de rescisão contratual, além das sanções
previstas na Lei Federal N° 9.605/98.
A comprovação da destinação dos resíduos se dará por meio da
apresentação a fiscalização do MTR da destinação dos resíduos e
posteriormente através do certificado de destinação final destes resíduos
gerados na obra objeto deste memorial, sendo que em tal certificado deverá
constar o número do MTR apresentado preliminarmente.
A contratada deverá arcar com todos os custos oriundos da
destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados na obra. O TCE-PR
irá considerar que a contratada previu este custo na proposta apresentada
durante o certame licitatório.
DO LAVA RODAS
Antes do início das atividades de escavação deverá executado,
conforme especificado em projeto, um local para lavagem das rodas dos
caminhões e equipamentos de terraplenagem com o objetivo de evitar que as
vias que dão acesso ao TCE-PR sejam sujas.
8.

Este local deverá ter o piso de concreto e deverá ter inclinação tal
que a água proveniente da lavagem das rodas vá para um sistema de
separação do óleo, decantação e separação dos particulados maiores para que
só a água e as partículas mais finas sejam destinadas ao sistema de drenagem
de águas pluviais.
Para a captação de água para lavagem deverá ser montado um
sistema com bomba tipo sapo para retirar a água do espelho d´água que
circunda o TCE-PR.
DA ESTACA TIPO STRAUSS
A executante deve proceder a locação das estacas no campo em
atendimento ao projeto.
9.
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As dúvidas ou problemas devem ser resolvidos com a fiscalização
antes do início da implantação das estacas.
Na implantação das estacas a executante deve atender às
profundidades previstas no projeto.
As possíveis alterações nas profundidades das estacas somente
podem ser processadas após autorização prévia por parte da fiscalização da
obra, ouvido o projetista.
As cabeças das estacas, caso seja necessário, devem ser
cortadas com ponteiros até que se atinja a cota de arrasamento prevista, não
se admitindo qualquer outra ferramenta para este serviço. Para tanto, devem
ser tomadas as seguintes medidas:
O corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados,
trabalhando horizontalmente com pequena inclinação para cima, em camadas
de pequena espessura iniciando da borda em direção ao centro da estaca, as
cabeças das estacas devem ficar normais aos seus próprios eixos.
As estacas devem penetrar no bloco de coroamento pelo menos
10 cm, salvo especificação de projeto.
De maneira geral as estacas tipo Strauss não podem ser
utilizadas em terrenos com nível d’água elevado, face às impossibilidades
construtivas, e forma a garantir-se a qualidade desejável.
A perfuração deve ser iniciada com a escavação, no diâmetro
previsto da estaca, até a profundidade de 2 m, servindo de guia para a
introdução do primeiro tubo de revestimento, denominado coroa, por
apresentar sua extremidade inferior dentada. Na sequência a escavação se dá
pela introdução da piteira que, por meio de golpes sucessivos, retira o solo no
interior do tubo.
Ao atingir a profundidade desejada, deve ser efetuada a limpeza
completa do fundo da perfuração, com eliminação da lama e água
eventualmente acumulada.
A concretagem deve ser iniciada com uma primeira coluna de 1
m, devidamente apiloada pelo pilão metálico, objetivando a formação de um
bulbo na base da estaca. As novas colunas de 1 m devem ser executadas com
a posterior retirada dos tubos de revestimento.
A retirada dos tubos deve ser processada através do auxílio de
guinchos mecânicos.
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Toda a concretagem e retirada dos tubos devem ser efetuadas
com o máximo cuidado para evitar-se a ocorrência de descontinuidades na
estaca.
Caso se constate a ocorrência de água no fundo da escavação,
não retirável por bombeamento, a executante deve lançar concreto seco para
efetuar a obturação do furo.
Durante a concretagem e apiloamento, devem ser evitados
contatos do pilão com o solo das paredes, de sorte a eliminar-se
desabamentos e mistura do solo com o concreto.
Todas as estacas tipo Strauss devem ser armadas com
recobrimento mínimo de 3 cm, estribos que permitam a livre passagem do pilão
metálico.
Antes da execução dos blocos de coroamento, deve ser efetuada
a limpeza da cabeça das estacas.
As estacas que se apresentarem com excesso de concreto em
relação à cota de arrasamento devem ser desbastadas com a utilização de
ponteiros.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro de estaca executado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.

DA CORTINA DE CONTENÇÃO ATIRANTADA
A cortina se formará através da justaposição de estacas tipo
Strauss com diâmetro de 300 mm. No topo das estacas, deverá ser executada
uma viga de coroamento em concreto armado, conforme definido no projeto
estrutural.
10.

Após a conclusão da totalidade das estacas, bem como as vigas
de coroamento, será procedido o trabalho de escavação do talude existente à
montante das estacas. Concluída a escavação, deverá ser executada uma viga
de solidarização em concreto armado, conforme definido no projeto estrutural.
Do concreto
O concreto deverá ter um fck mínimo de 30Mpa, o comprimento
deverá atender os cobrimentos mínimos definidos no projeto estrutural.
O lançamento do concreto somente será autorizado pela
Fiscalização após o conhecimento do ensaio de abatimento (slump), da
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verificação da posição exata da armadura e da limpeza das formas. Não será
permitido o lançamento do concreto de uma altura superior a 2,0 metros.
O concreto deverá ser bem adensado dentro das formas através
de vibradores de imersão internos. O vibrador deverá ser empregado na
posição vertical evitando-se o contato demorado com as paredes da forma,
bem como a permanência demasiada em um ponto. O afastamento de dois
pontos contíguos de imersão do vibrador deverá ser, no mínimo de 30cm.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro cúbico efetivamente executado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Do aço
Os diâmetros, cortes e dobras deverão obedecer às dimensões e
formas indicadas no projeto estrutural.
Critério de medição:
Será medido e pago por quilograma efetivamente executado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Da forma
Deverá do tipo compensado plastificado e devidamente
dimensionado para suportar o peso e a fase do concreto plástico, considerando
o processo e a velocidade de concretagem. Deverão ser rigidamente
contraventadas, sem deformações, defeitos, irregularidades para evitar
qualquer alteração de forma e dimensões das peças estruturais durante a
concretagem.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro quadrado efetivamente executado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Dos tirantes
Tirante protendido, serviço que refere-se a montagem e execução
da cabeça, elementos como placas, anel, porcas, inclusive o aperto.
Os tirantes deverão ser em aço DW32 ou INCO 34TD conforme
especificado no projeto estrutural. Deverá ser nas dimensões estabelecidas no
projeto estrutural.
A injeção de calda de cimento foi quantificada adotando-se uma
taxa de 1,50sc/m de tirante, admitindo as profundidades definidas em projeto.
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O sistema de proteção contra a corrosão das peças metálicas
(tirante, placas, luvas, porcas) deverá atender a NBR 5629, podendo ser
galvanizadas a quente.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro linear efetivamente executado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
DA ESCAVAÇÃO
A escavação será executada mediante a utilização racional de
equipamentos adequados, que possibilitem a execução dos serviços sob as
condições especificadas e com a produtividade requerida. Será executada a
escavação dos materiais constituintes do terreno natural até as cotas e
dimensões da terraplanagem indicada no projeto.
11.

Todo o material retirado proveniente da escavação deverá ser
transportado pela CONTRATADA e depositado em local a ser definido pela
Contratada, para efeito de orçamento foi considerado uma distância média de
transporte de 14 km.
O serviço de escavação
acompanhado por equipe de topografia.

deverá,

obrigatoriamente,

ser

Critério de medição:
Será medido e pago por metro cúbico no corte efetivamente
executado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se
todos os elementos necessários à sua aplicação.
12.

DA PAVIMENTAÇÃO
Da base de brita graduada

Deverá ser executada uma camada de brita graduada
compactada com 15 cm de altura, proporcionando o travamento necessário ao
pavimento e o nivelamento da base. A execução e os materiais utilizados
deverão obedecer à especificação do DNER ES 303/97. A compactação
deverá ser realizada com rolo vibratório proporcionando que o material fino da
brita graduada possa auxiliar no travamento da camada superior da subbase.

A brita graduada deverá satisfazer à composição granulométrica
indicada na tabela a seguir:
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Peneiras
2”
1”
3/8”
Nº 4
Nº 10
Nº 40
Nº 200

F
100
10-100
55-100
30-70
8-25

A execução da base compreende as operações de mistura e
pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista ou
em central de mistura, bem como o espalhamento, compactação e acabamento
na pista devidamente preparada, nas quantidades que permitam, após a
compactação, atingir a espessura projetada.
Deverá ser executado o controle dos níveis através de equipe de
topografia, de forma que o nível da base executada esteja precisamente 8 cm
abaixo do nível do pavimento de bloquetes de concreto acabado, conforme
indicação do projeto fornecido pela CONTRATANTE. O controle deverá ser
realizado a cada 5 metros.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro cúbico efetivamente executado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Do reforço do subleito com cascalho
Deverá ser executada uma camada de cascalho compactado com
15 cm de altura, o índice de compactação não deverá ser inferior a 100% PN.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro cúbico efetivamente executado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Regularização e compactação do subleito
O serviço de regularização e compactação do subleito é destinado
à correção de falhas da superfície terraplenada e redução dos vazios do solo.
O subleito deverá ser executado conforme Projeto, com energia
do método AASHO Normal, de acordo com a especificação DNER-ES-P 06/71.
O subleito deve apresentar-se liso e isento de partículas soltas ou
sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham
substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem quaisquer indícios de
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infiltrações d'água ou umidade excessiva, para que esse subleito fique em
condições de receber a base e o pavimento final.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro quadrado efetivamente executado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Da pavimentação com bloco intertravado de concreto
O paver utilizado deverá ter resistência de 35 Mpa (comprovado
por laudo técnico), além de atender as especificações das normas da ABNT
(NBR 9781/87).
O assentamento deverá ser feito, preferencialmente, em cima da
areia com espessura de 5 cm, sobre as camadas de base e sub-base
projetadas.
Deverá ser concluído os travamentos (meio fios, boca de lobo,
canteiros). Estes espaços devem ser construídos antes do lançamento da
camada de pó de brita de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a
colocar o pó e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superfície
compactada da base e as paredes são as estruturas de confinamento.
Para perfeita execução da obra, os materiais referidos neste
documento, a CONTRATADA se obriga sob as responsabilidades legais
vigentes a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária.
Todos os materiais empregados deverão ser de primeira
qualidade, atendendo à boa técnica, objetivando a obtenção de um
acabamento esmerado nos serviços que só serão aceitos nessas condições,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas técnicas brasileiras
pertinentes.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro quadrado efetivamente executado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Do meio fio
Meio-fio é a guia de concreto utilizada para separar a faixa de
pavimentação da faixa do passeio. Neste caso, como o meio-fio será
executado com sarjeta, este servirá ainda para a drenagem das águas
superficiais, conduzindo a mesma para o sistema de captação de águas
pluviais.
As peças pré-moldadas de concreto devem ter as dimensões e
formas transversais estabelecidas no projeto-tipo MFC03 do DNIT, e devem ser
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produzidas com usos de formas metálicas, de modo a apresentarem bom
acabamento. A dimensão longitudinal não poderá ser superior a 2 (dois)
metros.
Caso a empresa opte pelo uso de máquina extrusora para a
execução dos meios-fios (fôrmas deslizantes), estes também deverão
obedecer ao projeto-tipo e detalhe supracitado. Neste caso, a cada 2 (dois)
metros deverão ser executados entalhes no meio-fio com o objetivo de induzir
as trincas nos mesmos.
Em quaisquer hipóteses, o concreto para a execução do meio-fio
não poderá ter resistência inferior a 15MPa à compressão.
Não serão admitidas variações superiores a 20 mm nas
dimensões, sobretudo nas dimensões transversais, do meio-fio. Variações
superiores deverão ser corrigidas à custa da CONTRATADA.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro linear efetivamente executado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Do bate-rodas
Será necessária a instalação de dois bate-rodas, por vaga, estes
bate-rodas deverão ser em concreto pré-moldado e fixados no piso com barra
roscada. Cada bate-roda deverá ter a dimensão de 50x15x20 cm conforme
especificado em projeto e deverão ser pintados de amarelo com pintura epoxi.
Critério de medição:
Será medido e pago por unidade efetivamente executada pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
Do corte mecânico em concreto asfáltico
O corte mecânico deverá ser feito na região de encaixe da
pavimentação em paver com a pavimentação já existente em concreto
asfáltico.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro linear de concreto asfáltico
efetivamente cortado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO,
incluindo-se todos os elementos necessários à sua aplicação.
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DAS ALVENARIAS
Da alvenaria estrutural
O fechamento da região entre as estacas deverá ser feito com
alvenaria estrutural, assim como a alvenaria que será executada sobre a viga
de coroamento.
13.

Os blocos não deverão apresentar fendas, ondulações e
cavidades, a massa deverá ser homogênea, a textura e a cor uniformes, as
faces planas, as arestas vivas, deverão ser duros e sonoros. Deverão ter
superfície suficientemente áspera para garantir uma boa aderência.
Antes da aplicação da manta asfáltica a Fiscalização irá fazer
uma inspeção nos blocos para garantir que os mesmos foram bem assentados
e não apresentam defeitos construtivos.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro quadrado de área de alvenaria
efetivamente executada pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO,
incluindo-se todos os elementos necessários à sua aplicação.
13.1. Da alvenaria de fechamento com blocos cerâmicos
O fechamento a ser feito na frente das estacas deverá ser feito
com alvenaria de vedação com blocos cerâmicos.
Deverão ser utilizados blocos cerâmicos com 6 furos, de 1ª
qualidade, nas dimensões 090X140X190 mm. Os tijolos deverão se enquadrar
nas NBR 6461, 7171 e 8042.

A espessura acabada deverá ser 12 cm, e por isto o tijolo deverá
ser assentado em ½ vez (em pé), conforme figura abaixo.

Figura1: Assentamento de tijolo ½ vez.
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Os tijolos serão assentados com juntas em amarração com
argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com espessura de 1,5 cm,
rebaixados a colher.
As paredes deverão obedecer às dimensões do projeto
arquitetônico. Modificações que se façam necessárias por motivo de ordem
técnica serão decididas junto à FISCALIZAÇÃO. Também deverão apresentar
superfície uniforme e plana, sem ressaltos ou falhas, apresentando
alinhamentos e prumos perfeitos, conforme NBR 8545.
DA IMPERMEABILIZAÇÃO
Da manta asfáltica aluminizada (e = 4mm)
Antes da execução da alvenaria de vedação a ser executada para
o fechamento das cortinas, será necessária a impermeabilização da cortina
com uma manta asfáltica estruturada com poliéster e revestida com uma
película aluminizada flexível com espessura final de 4mm.
14.

A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia,
resíduos de óleo, graxa, desmoldante, manchas de óleo e graxas e/ou qualquer
tipo de material que possa prejudicar a aderência do material.
Nas áreas verticais em alvenaria, executar o chapisco de cimento
e areia média, traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa
desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de
amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva à base de resinas
especiais (PVA) de alto desempenho (Viafix ou equivalente de características
técnicas iguais ou superiores), e 2 volumes de água.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro quadrado de área efetivamente
pintada pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se
todos os elementos necessários à sua aplicação.

DOS REVESTIMENTOS DAS ALVENARIAS
A cortina de fechamento e as paredes de alvenaria, deverão
receber revestimento constituído de três camadas: 1) A camada de chapisco;
2) A camada de Emboço e 3) A camada final de reboco.
15.

Da camada de revestimento denominada de chapisco
A camada de chapisco deve ser executado com boa técnica,
utilizando-se argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 (um para três).
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Da camada de revestimento denominada de emboço
A camada de emboço deve ser executada com boa técnica,
utilizando-se argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:9 (um para dois
para nove).
Da camada de revestimento denominada de reboco
O reboco será realizado apenas nas paredes que não receberão
revestimento cerâmico.
Fornecimento e execução da camada de reboco, desempolado,
com argamassa de cal hidratada e areia fina peneirada no traço 1:4,5 (um para
quatro vírgula cinco), em preparo manual, executada após a aplicação da
camada denominada de emboço.
O
reboco
deverá
apresentar
acabamento
perfeito,
primorosamente alisado com a desempenadeira e esponjado, de modo a
proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.
Critério de medição para as três camadas de revestimento das paredes:
As três camadas de revestimento das paredes serão medidas
pela área de cada uma das camadas em vistas verticais e horizontais. As áreas
terão como unidade o metro quadrado, e serão calculadas pela operação
aritmética do comprimento multiplicado pela altura. Somente será medida a
área de cada uma das referidas camadas efetivamente executadas, tanto em
quantidade quanto em qualidade. Deverão ser inteiramente executadas pela
CONTRATADA e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os
elementos necessários à sua aplicação.
DA PINTURA E EMASSAMENTO
A alvenaria de fechamento deverá ser emassada com massa
acrílica, no mínimo 02 demãos, marca de referência: 1ª linha Metalatex, Suvinil
ou similar. Após o emassamento e lixamentos necessários, será aplicada no
mínimo 2 (duas) demãos de acabamento em tinta Látex PVA, ou até que a
superfície apresente um acabamento uniforme. As paredes e tetos serão
pintadas na cor “verde musgo”.
16.

Critério de medição:
Será medido e pago por metro quadrado de parede efetivamente
emassado, lixado e pintado pela CONTRATADA e aprovada pela
FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os elementos necessários à sua aplicação.

DA CALÇADA EM PETIT PAVET
A calçada de petit pavet existente, no local onde será feita a
entrada do estacionamento a ser executado, deverá ser demolida e depois
refeita.
17.
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Para execução de tal calçada deverá ser verificado o padrão das
pedras, para garantir dimensões uniformes com aproximadamente 3x3cm, e
altura entre 4,0 e 6,0cm. O terreno deverá ser nivelado e apiloado
(compactado), removendo tocos e raízes.
As pedras deverão ser assentadas sobre uma “farofa” (argamassa
seca) de traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia úmida), com
espessura de 8,0 a 10,0cm. Tais pedras deverão ficar travadas umas contra as
outras, com o menor vão possível entre elas.
Após o assentamento, deverá ser espalhada e varrida sobre o
mosaico, outra “farofa” de traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia),
preenchendo todos os vãos entre as pedras. Após as pedras deverão ser
apiloadas com soquete leve de tábua larga, para nivelar o piso.
Após este procedimento a calçada deverá ser mantida úmida por
pelo menos 5 dias, evitando o trânsito sobre a calçada.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro quadrado de calçada efetivamente
executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se
todos os elementos necessários à sua aplicação.
PLANTIO DE GRAMA
Deverá ser recomposto o gramado no final do estacionamento,
próximo a rua Dep. Mário de Barros, a grama deverá ser da espécie São
Carlos.
18.

Compreende o serviço de plantio de grama:
 Aplicação de fertilizantes químicos;
 Plantio das placas de grama;
 Rega diária das leivas até o período de 15 dias após o seu plantio.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro quadrado de grama efetivamente
executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se
todos os elementos necessários à sua aplicação.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Deverá ser executada conforme o projeto de sinalização, com
tinta que atenda às especificações da NBR 13699 - Sinalização Horizontal
Viária - deverá ser à base de resina acrílica emulsionada em água.
19.

Esta tinta, ainda, deverá ter as seguintes características: secagem
rápida em temperaturas acima de 25ºC, boa aderência no pavimento,
resistência à gasolina, ótima resistência à abrasão e boa retenção de cor.
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Critério de medição:
Será medido e pago por metro quadrado de pintura efetivamente
executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se
todos os elementos necessários à sua aplicação.
CERCA VIVA
Na divisa do terreno do TCE-PR com o Palácio Iguaçu deverá ser
executado uma cerca viva com altura entre 1,0 e 2,0 metros da espécie
Jasmin, conforme figura 11 abaixo:
20.

Foto 07 – Padrão da cerca viva a ser executada

Deverá ser plantado no mínimo 4 plantas por metro.
Critério de medição:
Será medido e pago por metro linear de cerca viva efetivamente
executada pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se
todos os elementos necessários à sua aplicação.
DA ESCADA METÁLICA
Deverá ser executada escada metálica, com guarda-corpo e
corrimão. Toda a estrutura deverá ser em aço galvanizado e pintado, com piso
antiderrapante em chapa xadrez. As dimensões da escada e dos perfis a
serem utilizados estão detalhadas no projeto fornecido.
21.

Nos serviços estão incluídas a fabricação e a montagem de toda a
estrutura metálica, e antes da execução dos serviços, todas as medidas
deverão ser conferidas no local. Eventuais diferenças de nível do piso existente
deverão ser compensadas na própria estrutura.
DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Condições gerais
A CONTRATADA tem por obrigação esclarecer suas dúvidas no
que concerne à perfeita execução dos projetos e serviços, assim como de
informar a CONTRATANTE a respeito de quaisquer fatos ou dados que
venham a causar algum óbice na conclusão de item.
22.
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Medição dos serviços e materiais elétricos
As medições serão realizadas, orientando-se pelos itens da
PLANILHA DE ORÇAMENTO, conforme as unidades correspondentes. Não
serão medidos serviços incompletos, materiais não instalados ou circuitos que
não estejam funcionando, portanto, definem-se SERVIÇOS COMPLETADOS
como sendo aqueles nos quais nenhum serviço, ainda que seja pequeno,
esteja ainda por fazer, completar ou ajustar.
Os seguintes critérios serão adotados para realização das
medições:
 Infraestrutura: Será medido por metro de condutos e condutores
instalados, devidamente enquadrados como serviço completado.
 Caixas de passagem: Será medido por unidade completamente
finalizada, com tampa e fundo com brita.
 Cabos alimentadores: Serão medidos após serem passados e estarem
energizados.
 Interruptores, luminárias e disjuntores: Serão medidos após estarem
funcionando e identificadas.
Os testes de funcionamento das instalações elétricas serão
realizados na fase de finalização dos serviços, sendo a última medição
vinculada ao funcionamento total dos sistemas.
Os serviços que não se enquadrem na situação de SERVIÇOS
COMPLETOS serão imediatamente desprezados para fins de MEDIÇÃO,
estando desde já a CONTRATADA ciente desta cláusula, a respeito da qual
não caberá qualquer recurso em hipótese alguma.
Detalhamento dos serviços
O objeto deste projeto básico é a execução da instalação elétrica
do sistema de iluminação do estacionamento a ser construído, que deverá ser
feita pela CONTRATADA conforme descrito abaixo:
 Toda execução deverá seguir o projeto executivo anexo a esse projeto
básico;
 Instalação dos postes de iluminação nos locais designados, juntamente
com suas respectivas luminárias, lâmpadas, reatores, bases metálicas
para emendas e bases de concreto;
 Instalação de infraestrutura de distribuição (eletrodutos e fiação);
 Execução de testes de funcionamento, limpeza e organização do local
do serviço;
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Disposições gerais sobre materiais a serem utilizados
nas instalações elétricas
Todos os cabos deverão ser passados dentro de eletrodutos. A
infraestrutura exposta deverá ser adequadamente fixada, de modo a constituir
um sistema de boa aparência e de firmeza suficiente para suportar o peso dos
condutores e os esforços quando da enfiação.
Todos os serviços executados deverão estar em perfeito estado
final de acabamento, de forma a preservar os aspectos estético e funcional da
edificação.
Após a conclusão dos serviços e antes da energização dos
circuitos, deverão ser realizados testes de isolamento e continuidade para
garantir que toda a instalação esteja em perfeitas condições de funcionamento.
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita
Deverá ser executada uma caixa de passagem para a entrada do
circuito que vem do poste.
Os condutores junto aos postes de iluminação deverão ter uma
sobra de no mínimo 1 metro de cada cabo na caixa de passagem. As caixas de
passagem padrão são nas dimensões 30x30x40 cm.
 Deverão ser construídas com tijolo maciço, rebocados internamente ou
de concreto.
 O fundo da caixa deve ser pavimentado, de tilojo ou concreto, com um
dreno no centro, no qual deverá ser colocado pedra brita;
 A tampa deve possuir as seguintes características:
o Ser em aço fundido cinzento, conforme ASTM A 48 74, classe 20;
o Dureza máxima de 190HB e resistência mecânica suficiente para
suportar uma tensão de ruptura mínima de 20.000 Lb/pol.²;
o Deverá ser instalada sobre guarnição de ferro da caixa de
passagem;
o Quando assentada no aro (guarnição) deve ter sua parte superior
no mesmo plano que a parte superior do aro, não se permitindo
ressalto;
o Deve apresentar externamente superfície antiderrapante;
 As superfícies devem estar limpas e isentas de inclusões de escórias,
trincas ou qualquer outro defeito que possa prejudicar seu bom
desempenho;
 Deverá receber uma pintura a base de tinta betuminosa.
Eletrodutos PEAD corrugado
Especificação do Material:
 Material: PEAD corrugado, com tratamento antichamas;
 Os eletrodutos deverão ser do tipo pesado;
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 Diâmetro: 1”
 Acabamento: cor preta
 Superfícies externa e interna isentas de irregularidades, saliências,
reentrâncias.
 Deverá apresentar certificação do INMETRO;
 Norma Técnica: NBR 15715
 Medidas: rolos de até 50m.

Figura 2: Eletroduto PEAD - Protótipos Comerciais: Tigre-ADS













Condutores elétricos
Condutores com isolação de 450/750V;
Compostos de fios de cobre nú com têmpora mole;
Encordamento classe 5;
Flexível;
Isolação dupla com a camada interna e externa em PVC anti-chama e
sem chumbo;
Temperatura de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e
160ºC e, curto-circuito;
Não propagação e auto extinção de fogo;
Deve apresentar na parte externa de seu isolamento as seguintes
informações: marca, seção nominal e norma da ABNT a que atendem;
Cores diversas, conforme especificado no item instalação;
Em conformidade com a NBR NM 280, NBR 247-2 e NBR 247-3;
Protótipo comercial: Superastic Flex Dupla Camada 750V, da
PRYSMIAN, ou equivalente de características técnicas iguais ou
superiores.

Instalação
 Em circuitos alimentadores ou subterrâneos deverá ser utilizado: cabos
com isolação 0,6/1KV;
 Em circuitos terminais deverá ser utilizado cabos: com isolação
450/750V;
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Cores dos condutores:
Aterramento: verde/amarelo ou verde;
Retorno: cinza;
Neutro: azul;
Fases: vermelho, preto e branco;
As emendas só poderão ser executadas em locais de fácil acesso e
jamais dentro de eletro-dutos e canaletas;
Não será permitida a realização de emendas de cabos dentro de caixas
de passagem subterrâneas;
As emendas para cabos até 10mm2 deverão ser soldadas com estanho
e isoladas com fita isolante de PVC, com no mínimo três camadas
sobrepostas;
As emendas para cabos de 16mm2 ou superiores deverão ser
realizadas com luvas metálicas, próprias para essa finalidade e isoladas
com fita isolante de PVC, com no mínimo duas camadas sobrepostas;
Nos cabos com isolação de 0,6/1KV, a fita isolante de PVC deverá ser
substituída por fita auto fusão;
O isolamento das emendas e derivações deverá ter características no
mínimo equivalentes às dos condutores usados;
A instalação dos condutores só poderá ser procedida depois de
executados os seguintes serviços: limpeza e secagem interna da
tubulação
Os condutores que estiverem sujeitos a solicitações mecânicas
acidentais (a critério da FISCALIZAÇÃO) deverão possuir proteções
contra esforços longitudinais e transversais;
Todos os circuitos deverão ser devidamente identificados nos quadros e
nas caixas de passagem através de anéis plásticos com o número do
circuito de acordo com o projeto;
É responsabilidade da CONTRATADA a execução do ramal alimentador
do Pavilhão, devendo ser interligado a rede de baixa tensão aérea do
Quartel. Os detalhes dos serviços estão indicados no projeto anexo a
esta especificação.
Luminária Pública Fechada
Alojamento, Aro, Corpo e Tampa: Alumínio Fundido, com alojamento
para reator;
Refrator: Prismático Em Vidro ou Policarbonato Injetado Prismático;
Refletor: Alumínio Anodizado;
Encaixe: Ø 48,2mm ou Ø 60,3mm;
Soquete: Porcelana Rosca E-40;
Lâmpada: Vapor de Sódio de 250W;
Dimensões: 720 x 315 x 280mm;
Montagem: Em Postes Curvos Através de Suportes Centrais p/ 1
Luminárias;
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 Acabamento: Pintado Em Esmalte Sintético, Na Cor Cinza Martelado;
 Protótipo Comercial: Shomei SB-119, ou equivalente de características
técnicas iguais ou superiores.

Figura 3 – Luminária pública fechada










Disjuntores
Disjuntor caixa moldada unipolar, bipolar ou tripolar, conforme projeto;
Corrente nominal a 30ºC, conforme projeto elétrico;
Mecanismo de disparo: termomagnético, curva C;
Caixa moldada;
Tensão nominal mínima: 230V para disjuntores mono e bipolares e 380V
para disjuntores trifásicos;
Frequência nominal 50/60Hz
Capacidade de interrupção nominal mínima de 5KA para disjuntores
mono e bipolares. Para o disjuntores tripolares, conforme projeto;
Norma NEMA (padrão americano).

Figura 4: Disjuntores termomagnéticos norma NEMA. Protótipo Comercial: GE TQC







Poste Metálico para Luminária Pública Fechada com base
extra
Altura: 9,0 metros;
Acabamento: G - Galvanizado a Fogo
Fixação: Flangeado
Utilização: Luminárias Pública , com Ø 60,3mm no topo
Com fornecimento de chumbadores, janela de inspeção ou base para
equipamentos;
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 Protótipo Comercial (poste): Shomei SBP‐810‐B/090‐3020‐J‐GF e
SBP‐820‐B/090‐4020‐J‐GF, ou equivalente de características técnicas
iguais ou superiores.

Figura 5 – Poste Telecônico Curvo Simples









Figura 6 – Poste Telecônico Curvo Duplo

Lâmpada de Vapor de Sódio:
Potência de 250W;
Densidade de Fluxo Luminoso mínimo: 110 lm/W
Índice de Reprodução de cores mínimo (IRC): 80
Bulbos T46 e soquete E40;
Tensão: 220V;
Bases deverão ter corpo em latão, alumínio ou outro material adequado;
Protótipo comercial: Philips SON-T PLUS 250W, ou equivalente de
características técnicas iguais ou superiores.
.

Figura 7 – Lâmpada de vapor de sódio. Protótipo Comercial Philips SON-T PLUS 250W





Reator para lâmpada de vapor de sódio
Os reatores serão do tipo eletromagnético, partida rápida, fator de
potência mínimo de 0,92, para lâmpadas 1x250W; sem efeito
estroboscópico, e com o ignitor interno. Deverá ser pro-vido de invólucro
incombustível e resistente à umidade. O invólucro do reator deverá ser
protegido interna e externamente contra a oxidação por meio de pintura,
esmaltação, zincagem ou processo equivalente. O reator deverá ser
aterrado. Os reatores deverão ser de alta eficiência, possuindo perdas
inferiores 10% do consumo da lâmpada, inferior a 25W para este caso.
Outros acessórios para luminárias, tais como, receptáculos, soquetes,
etc., serão da mesma linha de fabricação dos reatores e lâmpadas e
satisfarão as normas da ABNT atinentes ao assunto.
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Figura 8 - Reator eletromagnético para lâmpada vapor de sódio de 250W. Protótipo comercial: Philips AFP Sódio
interno PROCEL.

Contator
 Tipo: 3 Polos
 Corrente nominal:
o Operação AC-3: superior a 18A
o Operação AC-1: superior a 35A
 Contatos auxiliares Integrados: -10 / -01 –
 Protótipo comercial: Mini Contator CWC16 – WEG, ou equivalente de
características técnicas iguais ou superiores.

Figura 9 – Contator para comando da iluminação.













Célula fotoelétrica
Tensão: 127/220Vca bivolt automático
Frequência: 50~60Hz
Consumo: 32,0mA
Potência máxima (lâmpadas de descarga): 450W~127Vca e
850W~220Vca
Temp. de operação: -10 a +44ºC / <93%
Ajuste de Tempo: Sim. Regulagem rotativa de 1 a 12 horas
Retardo: Sim. 1 minuto para ligar/desligar a carga
Grau de proteção: IP44
Dimensões: 80 x 66 (D x P mm)
Peso (sem emb.): 65 gr
Protótipo comercial: Sensor Light SLFP-01, ou equivalente de
características técnicas iguais ou superiores.

66

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Edital da Concorrência nº 01/2017

Figura 10 – Célula Fotoelétrica com base.

23.

DA LIMPEZA

O serviço deverá ser mantido limpo, sendo feita limpeza diária e
bota fora semanal. Todo o entulho deverá ser removido do local do serviço,
pela CONTRATADA, às suas expensas.
Após a realização de todos os testes nas instalações e o aceite
das normas por parte da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá efetuar a
limpeza de todo o local do serviço, removendo todo resto de material, entulho,
poeira, sujeiras impregnadas no piso, paredes, tetos e vidros. A limpeza final
deverá ser executada com materiais e equipamentos específicos para o tipo de
acabamento a que se destina, não sendo admitido qualquer dano causado nas
instalações e acabamentos.
O serviço será entregue em perfeito estado de limpeza e
conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas
instalações, equipamentos e aparelhos.
24.

DO ORÇAMENTO

Faz parte do orçamento o fornecimento de todo material,
acessórios de fixações, terminações, identificações, certificações, mão de obra,
EPI’S, ferramentas, andaimes plataformas elevatórias, escadas e encargos
sociais para os serviços acima descritos.
Para elaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar
todas as dúvidas, com relação aos desenhos e preencher a planilha
orçamentária que acompanha o presente edital de licitação.
A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material
ou aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de
fabricação ou má instalação.
Todo serviço considerado mal acabado, tais como: caixas tortas,
fundas ou salientes, quadro mal feito, alturas diferentes dos pontos de fixação,
deverão ser refeitos à custa do proponente, a critério da Fiscalização da obra.
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A fiscalização dos serviços em nada eximirá o proponente das
responsabilidades assumidas.
O Memorial Descritivo e o Projeto se complementam.

Curitiba, 20 de abril de 2017.

______________________________
Dyego Bertoldi Aureliano
Engº Civil – CREA PR- 113.878/D
Matrícula Nº 51.485-3

___________________________
Rafael Eisfeld Santos
Engº Civil – CREA PR-87.838/D
Matrícula Nº 51.759-3
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ANEXO Nº 03 –
DO ORÇAMENTO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO.

Obra: Contratação de empresa especializada para a execução da
ampliação do estacionamento do TCE-PR.
1.0 - DO OBJETO
Para a definição do valor máximo para a licitação foi elaborado o
presente orçamento.
Contratação de empresa especializada para executar a ampliação do
estacionamento do TCE-PR, com área de estacionamento a ser ampliada de
aproximadamente 2.200,00 m².

Todos os materiais a serem aplicados na obra, bem como os
serviços a serem executados deverão estar em conformidade com o PROJETO
BÁSICO da licitação, constituído pelos seguintes documentos:
a) Os Projetos executivos,
b) O Memorial descritivo com especificações técnicas para a realização da
obra
c) A Planilha orçamentária de serviços,
d) O cronograma físico-financeiro,
2.0 – DOS CRITÉRIOS ADOTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
Na elaboração do presente orçamento foram adotados os
seguintes critérios:
a) Para o levantamento das quantidades de materiais/serviços;
b) Para o estabelecimento dos preços unitários de materiais/serviços;
c) Para o estabelecimento do percentual dos encargos sociais e
d) Para o estabelecimento do percentual do BDI, Benefícios e Despesas
Indiretas.
2.1 – Dos critérios para o levantamento das quantidades de
materiais/serviços
As quantidades de materiais/serviços a serem empregados na
execução da obra foram definidas da seguinte forma: a) Por extração da
relação de materiais/serviços de cada um dos projetos executivos
complementares; b) Por levantamentos e cálculos com base no projeto
arquitetônico.
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2.2 – Dos critérios para o estabelecimento dos preços unitários de
materiais/serviços
2.2.1 – Da pesquisa dos preços unitários
Na planilha orçamentária para a obtenção do valor máximo para a
licitação, preferencialmente, foram utilizados os preços unitários constantes do
Banco de Dados do SINAPI (Sistema Nacional de Preços Industriais).
Para os itens da planilha orçamentária não contemplados no
banco de dados do SINAPI, foram utilizados os preços unitários constantes do
Banco de Dados da TCPO (Tabelas de Composição de Preços Unitários para
Orçamentos).
Para os itens da planilha orçamentária cujos preços unitários não
estão contemplados nos bancos de dados acima mencionados, o do SINAPI e
o da TCPO, foram feitas composições de preços unitários. Nestas composições
foram utilizadas informações fornecidas pelo SINTRACON, para a mão de obra
e, para os materiais, informações colhidas no mercado local em empresas do
ramo de materiais de construção.
Para itens muito específicos, que englobam o fornecimento de
materiais e a execução do serviço foram consultadas empresas comerciais tais
como: Casa do Mecânico, Cobequi, Leroy Merlin, Estabilize, Solotecnica, Wide,
Solotrat, M. Livre, Exatron, Valdoni.
2.3 – Dos critérios para o estabelecimento do percentual dos encargos
sociais
O percentual relativo aos encargos sociais foi estabelecido
conforme quadro nº 2.3 - Dos Encargos Sociais, disposto na sequencia.
Quadro nº 2.3 – Dos Encargos Sociais
Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho (%)

Valor do item
(%)**

A1

Previdência Social (Desoneração da Folha de pagamento)

A2

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

8,00

A3

Salário Educação

2,50

A4

Serviço Social da Indústria (Sesi)

1,50

A5

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)

1,00

A6

Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae)

0,60

A7

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

0,20

A8

Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)

3,00

A9

Serviço Social da Construção Civil (Seconci)

1,00

A

Total dos Encargos Sociais Básicos

B1

Repouso semanal remunerado

17,76

B2

Férias + bonificação de 1/3

14,80

Valor do
grande item
(%)

20,00

37,80

70

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Edital da Concorrência nº 01/2017

B3

Feriados

4,07

B4

Auxilio enfermidade e faltas justificadas

1,85

B5

Acidente de trabalho

0,15

B6

Licença Paternidade

0,04

B7

13º Salário

B

Total do Grupo B

C1

Aviso prévio

C2

Demissão sem justa causa

5,06

C3

Indenização adicional

1,43

C4

Incidência do GRUPO I no aviso prévio (sem FGTS e SECONCI)

5,23

C

Total do Grupo C

11,10

49,77
18,81

Incidência do GRUPO A sobre o GRUPO B
18,16

29,88

Total parcial dos Encargos Sociais
Complementos dos encargos sociais

136,26

EPI - Equipamentos de Proteção Individual

2,91

Seguro de vida

0,65

Vale transporte

6,05

Vale compras

25,19

Café da manhã

5,92

Total parcial dos complementos dos Encargos Sociais

40,72

Total geral dos Encargos sociais
**Fonte: Sinduscon-PR com adaptação para a presente obra (consulta feita em 29/04/2015 através do site
pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos%7Cconteudo&id_conteudo=400)

176,98
http://www.sinduscon-

2.4 – Para o estabelecimento do percentual do BDI, Benefícios e
Despesas Indiretas.
O percentual relativo ao BDI, Benefícios e Despesas Indiretas, foi
estabelecido conforme quadro nº 2.4 – Do BDI, Benefícios e Despesas
Indiretas
Quadro nº 2.4 – Do BDI, Benefícios e Despesas Indiretas.
Grupos Despesas indiretas
A
Administração Central
AC =
Custo das equipes de escritório sede e filiais incluindo pro-labore dos sócios,
salários dos diretores, gerentes. secretárias. técnicos. estagiários. motoristas,
contínuos, etc.
A.1
Pessoal
Um escritório central Típico conta com os seguistes setores: diretoria, recursos
humanos contabilidade, financeiro, orçamento, compras, assessoria de imprensa,
assessoria jurídica. CPD, etc. Logicamente que, para cada cargo deve ser
considerado o salário (majorado dos respectivos encargos sociais e trabalhistas).
Aluguel e manutenção dos imóveis, tais como escritório central, terrenos, depósitos
Instalações
A.2
de material pátios de equipamento, etc. incluindo o custo de locação e os impostos
Físicas
cabíveis (IPTU).
Despesas
Água, luz, telefone, internet, despesas postais, assinaturas de jornais e revistas,
A.3
correntes
material de escritório e de limpeza, etc.
A.4

Veículos e
equipamentos

Valor*
4,00%

Veículos utilitários, fotocopiadoras, plotters, faxes, computadores, aparelhos de ar
condicionado, etc. (custo de locação ou de propriedade).
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A.5

Serviços de
terceiros

Consultoria para estudos de obras, assessoria contábil e jurídica, publicidade,
serviços gráficos manutenção de computadores, auditoria, treinamento de pessoal,
etc.
Anuidades (CREA, Sindicatos, etc. ), aquisição de editais, seguros, viagens, brindes,
etc.

A.6

Outras
despesas

B

RISCO

C

SEGURO + GARANTIA

D

DESPESA FINANCEIRA

E

Lucro (Bonificação)

F
F.1
F.2
F.3

TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES)
PIS
COFINS
ISSQN (Município de Curitiba)

R=

1,27%

S+G=

0,80%

DF =

1,23%

L=

7,40%

T=
0,65%
3,00%
5,00%

8,65%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas)

26,2402%

Fontes: * Valores médios retirados do Acórdão do TCU 2.622/2013 - Plenário.
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3.0 – DO RESUMO DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O orçamento disposto no item 4.0, a seguir, apresenta o seguinte
resumo da discriminação orçamentária, no quadro nº 3.0 – Resumo da
Discriminação Orçamentária a seguir apresentado.
Quadro nº 3.0 - Resumo da Discriminação Orçamentária
ITEM DISCRIMINAÇÃO

VALOR*
(R$)

01.

SERVIÇOS INICIAIS

02.

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

03.

CORTINA DE CONTENÇÃO

04.

ESCAVAÇÃO

05.

PAVIMENTAÇÃO

278.139,56

06.

ALVENARIA

160.748,60

07.

IMPERMEABILIZAÇÃO

32.556,96

08.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

46.197,18

09.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

63.136,00

10.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

VALOR MÁXIMO PARA A LICITAÇÃO

102.022,57
76.550,40
978.744,75
81.310,38

7.735,00

1.827.141,40

(um milhão oitocentos e vinte e sete mil cento e quarenta e um reais e
quarenta centavos)
*Estão inclusos, no valor, as leis sociais e o BDI.

4.0 – DO ORÇAMENTO DETALHADO
O orçamento detalhado está disposto, em arquivo PDF,
denominado ORÇAMENTO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR MÁXIMO PARA
LICITAÇÃO, com o valor de R$1.827.141,40 (um milhão oitocentos e vinte e
sete mil cento e quarenta e um reais e quarenta centavos), já inclusos os
percentuais relativos aos encargos sociais e ao BDI, Benefícios e Despesas
Indiretas.
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5.0 – DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A SER APRESENTADA NA
LICITAÇÃO
Para participar da licitação as empresas deverão apresentar
planilha orçamentária contendo as mesmas quantidades de serviços já
estabelecidas na planilha do ORÇAMENTO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR
MÁXIMO PARA LICITAÇÃO. A empresa deverá dispor preferencialmente, na
referida planilha orçamentária, os seus preços unitários utilizando-se dos
critérios de arredondamento descritos na ABNT NBR 5891:2014 - Regras de
arredondamento na numeração decimal. Para tal apresenta-se o arquivo
denominado de PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO NA LICITAÇÃO.
Tal planilha apresentada será usada como base para elaboração
das planilhas de medição, com os arredondamentos, se necessários, baseados
nas regras de arredondamento estabelecidas na ABNT NBR 5891:2014.

Curitiba, 20 de Abril de 2017.

_____________________________
Dyego Bertoldi Aureliano
Engº Civil – CREA PR- 113.878/D
Matrícula Nº 51.485-3

___________________________
Rafael Eisfeld Santos
Engº Civil – CREA PR-87.838/D
Matrícula Nº 51.759-3
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ANEXO Nº 04 – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria Administrativa
Supervisão de Engenharia e Apoio Administrativo
Núcleo de Obras e Manutenção Predial
ANEXO Nº 04 - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TCE-PR.
LOCAL: PRAÇA NOSSA SENHORA DA SALETE, S/Nº - CENTRO CÍVICO - CURITIBA - PR
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

CORTINA DE CONTENÇÃO

ESCAVAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

ALVENARIA

IMPERMEABILIZAÇÃO

TOTAL (R$)

102.022,57

76.550,40

978.744,75

81.310,38

278.139,56

160.748,60

32.556,96

TOTAL (%)

5,5837%

4,1896%

53,5670%

MÊS 01

MÊS 02

40,00%

60,00%

40.809,03

61.213,54

MÊS 03

MÊS 04

MÊS 05

100,00%
102.022,57

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

15.310,08

15.310,08

15.310,08

15.310,08

15.310,08

20,00%

50,00%

30,00%

195.748,95

489.372,38

293.623,43

4,4501%

978.744,75

100,00%
81.310,38

50,00%

50,00%

139.069,78

139.069,78

50,00%

50,00%

80.374,30

80.374,30

46.197,18

2,5284%

9

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

63.136,00

3,4555%

LIMPEZA FINAL DA OBRA

7.735,00

0,4233%

10

VALORES TOTAIS

1.827.141,40

VALORES ACUMULADOS

1.827.141,40

-R$-%-R$-%-

100,00%
278.139,56

100,00%
160.748,60

100,00%

100,00%

32.556,96
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

76.550,40

100,00%

100,00%

1,7819%

8

100,00%

81.310,38
15,2227%

8,7978%

ACUMULADO

32.556,96

30,00%

70,00%

13.859,15

100,00%

32.338,03

46.197,18

20,00%

80,00%

100,00%

12.627,20

50.508,80

63.136,00

100,00%

100,00%

7.735,00

7.735,00

264.495,26
14,48%
264.495,26
14,48%

565.896,00
30,97%
830.391,26
45,45%

470.618,19
25,76%
1.301.009,44
71,20%

281.170,27
15,39%
1.582.179,71
86,59%

244.961,69
13,41%
1.827.141,40
100,00%

1.827.141,40

100,00%
100%
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO PARANÁ

CONCORRÊNCIA Nº 01/2017

Pela presente, credenciamos o (a) Sr.(a)________, portador (a) da Cédula de
Identidade n° _______e CPF n°_________, a participar do procedimento
licitatório, sob a modalidade Concorrência n° 01/2017, instaurado pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Curitiba,......,de..........................de.2017.

______________________________________________________________
(Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente)
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
CONCORRÊNCIA Nº 01/2017

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e
seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de
habilitação definidos no edital.

Curitiba, ___ de _________ de 2017

___________________________
Nome da Empresa
CNPJ:

_______________________________
Responsável (nome/cargo/assinatura)
Nome da Empresa
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONDIÇÃO

DE

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
CONCORRÊNCIA Nº 01/2017

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
____________________, inscrita no CNPJ nº _______________, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de
pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006,
em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações
constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de
regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

_______________________________________
Local e Data
_________________________________________________
Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social da Proponente:
C.N.P.J.:
Endereço:
Telefone:
Nome do Representante Legal:

CONCORRÊNCIA Nº 01/2017
1) Pela presente, declaro inteira submissão aos preceitos legais em
vigor, especialmente os da Lei Estadual nº 15.608/07 e às cláusulas e
condições para o CONCORRÊNCIA Nº 01/2017.
2) Proponho executar a obra de reforma para ampliação do
estacionamento do TCE/PR, localizadas no Edifício Sede do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, de acordo com o especificado no edital – pelo
preço global, a seguir indicado, obedecendo às condições do ato convocatório
e asseverando que em caso de divergência dos preços apresentados em
algarismo e por extenso, prevalecerá este último.
3)
O
valor
global
R$_______(_________________).

da

presente

proposta

é

de

4) Para a apresentação desta proposta, foram utilizados os seguintes
percentuais:
4.1) Taxa de BDI de ...xx,xx%
4.2) Encargos Sociais de ...xx,xx%.
5) Prazo de validade da proposta:
Curitiba, __ de ______ de 2017.

_________________________________________________
Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)

A proposta de preços deverá conter os dados acima indicados, a
COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI UTILIZADO, COMPOSIÇÃO DOS
ENCARGOS SOCIAIS, e a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVIDAMENTE
PREENCHIDA (já embutido nesta, nos valores unitários e global o valor
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do BDI e Encargos Sociais). O preenchimento dos dados acima deve
utilizar como modelo as planilhas anexadas a seguir, sendo que as
mesmas podem ser obtidas em formato excel juntamente com o Edital e
seus Anexos na Diretoria Administrativa – Supervisão de Licitações e
Contratos localizada no subsolo do Edifício Sede do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, das 9h às 12h e das 14h às 18h, nos dias úteis, e no
site do TCE/PR - www.tce.pr.gov.br , no link Transparência – Licitações
TCE.
7
Modelo nº 01 – Da Composição do BDI, Benefícios e Despesas Indiretas.
Grupos

Despesas indiretas

Valor*

A

Adm inistração Central

AC =

Custo das equipes de escritório sede e filiais incluindo pro-labore dos sócios, salários dos
diretores, gerentes. secretárias. técnicos. estagiários. motoristas, contínuos, etc.
Um escritório central Típico conta com os seguistes setores: diretoria, recursos humanos
contabilidade, financeiro, orçamento, compras, assessoria de imprensa, assessoria jurídica.
CPD, etc. Logicamente que, para cada cargo deve ser considerado o salário (majorado dos
respectivos encargos sociais e trabalhistas).

A.1

Pessoal

A.2

Instalações Físicas

Aluguel e manutenção dos imóveis, tais como escritório central, terrenos, depósitos de material
pátios de equipamento, etc. incluindo o custo de locação e os impostos cabíveis (IPTU).

A.3

Despesas correntes

Água, luz, telefone, internet, despesas postais, assinaturas de jornais e revistas, material de
escritório e de limpeza, etc.

A.4

Veículos e equipamentos

Veículos utilitários, fotocopiadoras, plotters, faxes,
condicionado, etc. (custo de locação ou de propriedade).

A.5

Serviços de terceiros

Consultoria para estudos de obras, assessoria contábil e jurídica, publicidade, serviços
gráficos manutenção de computadores, auditoria, treinamento de pessoal, etc.

A.6

Outras despesas

Anuidades (CREA, Sindicatos, etc. ), aquisição de editais, seguros, viagens, brindes, etc.

B

RISCO

C

SEGURO + GARANTIA

S+G=

D

DESPESA FINANCEIRA

DF =

E

Lucro (Bonificação)

L=

F

TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES)

T=

F.1

PIS

F.2

COFINS

F.3

ISSQN (Prefeitura de Curitiba)

F.4**

Desoneração da folha de pagamento

computadores,

aparelhos

de ar

R=

0,00%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas)

0,0000%
Valor do BDI, arredondado, utilizado no orçamento para estabelecimento do valor máximo para a licitação.
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Modelo nº 2 – Dos Encargos Sociais
Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho (%)

Valor do item
(%)**

Valor do grande
item (%)

A1 Previdência Social (Desoneração da Folha de pagamento)
A2 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
A3 Salário Educação
A4 Serviço Social da Indústria (Sesi)
A5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)
A6 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae)
A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)
A9 Serviço Social da Construção Civil (Seconci)

A Total dos Encargos Sociais Básicos

0,00

B1 Repouso semanal remunerado
B2 Férias + bonificação de 1/3
B3 Feriados
B4 Auxilio enfermidade e faltas justificadas
B5 Acidente de trabalho
B6 Licença Paternidade
B7 13º Salário

B Total do Grupo B
Incidência do GRUPO A sobre o GRUPO B

0,00
0,00

C1 Aviso prévio
C2 Demissão sem justa causa
C3 Indenização adicional
C4 Incidência do GRUPO I no aviso prévio (sem FGTS e SECONCI)

C Total do Grupo C

0,00

Total parcial dos Encargos Sociais

0,00

Complementos dos encargos sociais
EPI - Equipamentos de Proteção Individual
Seguro de vida
Vale transporte
Vale compras
Café da manhã

Total parcial dos complementos dos Encargos Sociais

0,00

Total geral dos Encargos sociais

0,00
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria Administrativa
Supervisão de Engenharia e Apoio Administrativo
Núcleo de Obras e Manutenção Predial
Data: 20/04/2017

ANEXO Nº 03 - DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Contratação de empresa especializada para a ampliação do estacionamento do TCE-PR.
ITEM

01.
01.01
01.01.01
01.01.02
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.03
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.05
01.03.06
01.03.07
01.03.08
01.03.09
02.
02.01
02.02
03.
03.01
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.02
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.03
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.04
03.04.01
03.04.02
03.04.03
04.
04.01
04.02
04.03
04.04
05.
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.08
05.09
05.10
05.11
05.12
05.13
05.14
06.
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08

DESCRIÇÃO
TOTAL DO ORÇAMENTO
SERVIÇOS INICIAIS
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV
APOIO
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE MONTAGEM - MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=6
MM. ACABAMENTO EM PINTURA PVA NA COR VERDE
ELABORAÇÃO DE VISTORIA NAS CONTRUÇÕES VIZINHAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ANOTAÇÃO DE
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (DECRETO MUNICIPAL 1068/04)
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO
C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
LAVADOR DE RODAS
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE
LASTRO DE BRITA
CANALETA EM TUBO DE CONCRETO MEIA CANA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, Ø 400 MM
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVADOR DE RODAS
SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
MESTRE DE OBRAS
CORTINA DE CONTENÇÃO
ESTACA
ESTACA TIPO STRAUSS, Ø30 CM - EXCETO MATERIAL
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, AUTO-ADENSÁVEL, FCK 30 MPA - ESTACA
VIGA DE COROAMENTO
FORMA PARA VIGAS, COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, PRÉ FABRICADA, 3 APROVEITAMENTOS ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, AUTO-ADENSÁVEL, FCK 30 MPA - VIGA DE COROAMENTO
VIGA DE SOLIDARIZAÇÃO
FORMA PARA VIGAS, COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, PRÉ FABRICADA, 3 APROVEITAMENTOS ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, AUTO-ADENSÁVEL, FCK 30 MPA - VIGA DE SOLIDARIZAÇÃO
TIRANTES
PERFURAÇÃO E MONTAGEM DOS TIRANTES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E
NATA DE CIMENTO, INCLUINDO A INJEÇÃO.
PROTENSÃO DOS TIRANTES, INCLUINDO ENSAIO DE RECEBIMENTO. (INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E
ESCAVAÇÃO
AUXILIAR DE TOPOGRAFO - ESCAVAÇÃO
TOPOGRAFO - ESCAVAÇÃO
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL,
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M
TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPE- SA CARGA/DESC ESPERA DO
PAVIMENTAÇÃO
AUXILIAR DE TOPOGRAFO - SUBLEITO
AUXILIAR DE TOPOGRAFO - BASE
AUXILIAR DE TOPOGRAFO - PAVIMENTAÇÃO
TOPOGRAFO - SUBLEITO
TOPOGRAFO - BASE
TOPOGRAFO - PAVIMENTAÇÃO
CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS SEM INTERFERENCIA,COM
ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVECOLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
REFOÇO DE SUBLEITO COM SAIBRO, INCLUSIVE COMPACTACAO
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE BLOCOS DE CONCRETO RETANGULARES, ASSENTADOS SOBRE COXIM DE
TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPE- SA CARGA/DESC ESPERA DO
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DO MEIO FIO.
ALVENARIA
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,25:3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), ESPESSURA
DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,25:3 CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4, E=7 MM - (COM MÃOEMBOÇO PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR
REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA

UNIDADE

QUANT.

PREÇO*
(UNIT.)(R$)

TOTAL DO ITEM 01.:

VALOR
(TOT.)(R$)
0,00
0,00

UN
UN

1,00
1,00

0,00
0,00

M2

610,00

0,00

UN
UN
MES

1,00
1,00
6,00

0,00
0,00
0,00

MES

6,00

0,00

M2
M3
M
M2
M3
UN
UN

34,00
5,10
10,00
5,20
4,10
2,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

M
H
H
H

24,00
352,00
TOTAL DO ITEM 02.:
192,00
960,00
TOTAL DO ITEM 03.:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

M
KG
M3

2.501,00
19.204,60
201,20

0,00
0,00
0,00

M2
KG
M3

135,00
1.994,80
30,40

0,00
0,00
0,00

M2
KG
KG
M3

120,00
2.404,50
3.663,00
24,00

0,00
0,00
0,00
0,00

846,00
846,00
47,00
TOTAL DO ITEM 04.:
32,00
32,00
3.937,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67.595,00
TOTAL DO ITEM 05.:
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
16,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.210,00
331,50
330,40
2.145,50
19.697,50
200,00
TOTAL DO ITEM 06.:
162,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

M
M
M
H
H
M3
T/KM
H
H
H
H
H
H
M
M2
M3
M3
M2
T/KM
M
M2
M2

393,20

0,00

M2

117,70

0,00

M2
M2
M2
M2
M2

1.081,80
1.081,80
688,70
688,60
688,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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07.
07.01
08.
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13
08.16
08.17
09.
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
09.09
10.
10.01

IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA À BASE DE POLÍMEROS ESPECIAIS, ESTRUTURADA COM
POLIÉSTER,REVESTIDA COM PELÍCULA ALUMINIZADA FLEXÍVEL, ESPESSURA: 4MM - VIAPOL CLASSIC ALUMÍNIO, E
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM
REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE POSTE DE AÇO CONTÍNUO CURVO SIMPLES
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE POSTE CONCRETO.
BRACO RETO P/ LUMINARIA PUBLICA - FERRO GALV C/ PARAF - 3/4" X 1,5M
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE POSTE PARA CÂMERA DE VIGILÂNCIA.
CABO DE AÇO 1/8"
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 MM² - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL
CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14
M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE
MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
RELE FOTOELETRICO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
REBAIXAMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA INTERNAMENTO COM
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM.
PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS DE 40 X 40 CM
DEMOLICAO DE PISO EM PETIT PAVET
LASTRO DE AREIA COM AREIA GROSSA
ASSENTAMENTO DE CALÇADA DE PETIT PAVET
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
BATE RODAS EM CONCRETO ARMADO, 10X15X500 CM
ESCADA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO. INCLUINDO DEGRAUS EM CHAPA XADREZ #1/8" DOBRADA.
GUARDA CORPO E CORRIMÃO, CONFORME PROJETO.
LIMPEZA FINAL DA OBRA
LIMPEZA FINAL DA OBRA
VALOR MÁXIMO PARA LICITAÇÃO

M2

TOTAL DO ITEM 07.:
393,20

0,00
0,00

UN
UN
UN
UN
UN
UN
KG
M
M
M
M3

TOTAL DO ITEM 08.:
5,00
5,00
10,00
1,00
1,00
1,00
35,00
274,40
1.248,00
330,00
2,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

UN
UN
UN
UN
UN
UN
M
M2
M2
M3
M2
M2
UN
UN

M2

5,00
4,00
1,00
15,00
10,00
TOTAL DO ITEM 09.:
6,00
70,50
200,00
16,50
0,90
16,50
92,30
360,00
1,00
TOTAL DO ITEM 10.:
2.210,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO
01. SERVIÇOS INICIAIS
02. SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
03. CORTINA DE CONTENÇÃO
04. ESCAVAÇÃO
05. PAVIMENTAÇÃO
06. ALVENARIA
07. IMPERMEABILIZAÇÃO
08. INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
09. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10. LIMPEZA FINAL DA OBRA
TOTAL
*Estão inclusos no preço unitário as leis sociais e o BDI.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Curitiba, 20 de abril de 2017

__________________________________
Dyego Bertoldi Aureliano
Engº Civil – CREA PR- 113.878/D
Matrícula Nº 51.485-3

________________________________
Rafael Eisfeld Santos
Engº Civil – CREA PR/87.838-D
Matrícula Nº 51.759-3
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
CONCORRÊNCIA Nº 01/2017

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante do procedimento
de licitação, sob a modalidade Concorrência, nº 01/2017, instaurado pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que não fomos declarados inidôneos
para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Curitiba, ___ de ________ de 2017
_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
_____________________________________________________________
(Assinatura do Representante Legal da Empresa licitante)
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENORES
NO TRABALHO E EMPREGOS DA LICITANTE

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
CONCORRÊNCIA Nº 01/2017

Para fins de participação na Concorrência n° 01/2017, declaramos, para todos
os fins de direito, que não possuímos em nosso quadro funcional menores de
dezoito anos executando trabalho no período noturno, perigoso ou insalubre,
nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos de idade, consoante art. 7º, inc. XXXIII, da
Constituição da República.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.
Curitiba,......,de..........................de.2017.

_________________________________________________________
Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa
proponente (apontado no contrato social ou procuração com poderes
específicos)
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ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CONCORRÊNCIA Nº 01/2017

OBJETO: ampliação do estacionamento do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ATESTAMOS que o Sr. _____________________, da empresa
___________________________, visitou o local de realização dos serviços no
dia ___/___/2017, às ______ horas.
Em ______ de ________________________ 2017.

__________________________________
Servidor do Núcleo de Obras e Manutenção Predial
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO Nº /17

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
PARANÁ (TCE/PR), com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na
Praça Nossa Senhora de Salete, s/nº, inscrito no CNPJ/MF n.º
77.996.312/0001-21, por seu Presidente, Conselheiro JOSÉ DURVAL
MATTOS DO AMARAL, devidamente autorizado pelo Acórdão n.º XX/2016,
lavrado no Protocolo n.º xxxxxx/17, resultante da licitação na modalidade
Concorrência, sob n.º xx/2017, aqui denominado CONTRATANTE, e de outro
lado, a empresa ............................................, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º .................. , com sede na cidade de ..................,
Estado do .................., na Rua .................., CEP: .................., e-mail:
.................., legalmente representada pelo Sr. .................., portador do
.................., doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente
contrato, que reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir especificadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada
para a execução da obra de ampliação do estacionamento do TCE/PR,
localizado na Praça Nossa Senhora da Salete, s/n.º, Centro Cívico, nesta
capital, de acordo com as condições e especificações técnicas contidas no
Termo de Referência e Projeto Básico, Anexo I do Edital da Concorrência n.º
xx/2017.
1.2. As obras deverão ser executadas nos exatos termos do memorial
descritivo e as especificações técnicas constantes no “MEMORIAL
DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS”, respeitando-se os
quantitativos dispostos no “ORÇAMENTO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR
MÁXIMO PARA A LICITAÇÃO”, partes constituintes do PROJETO BÁSICO.
1.3 São designados como responsáveis técnicos para a execução dos serviços
objeto deste contrato os profissionais do quadro técnico da CONTRATADA.
1.4. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão participar dos
serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional que
tenha, no mínimo, as qualificações técnicas exigidas no instrumento
convocatório e seja aprovado pela fiscalização do CONTRATANTE.
2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR
2.1 O valor do presente contrato é de R$.................. (..................) e
corresponde ao preço global proposto pela CONTRATADA na Concorrência
n.º xx/2016 para a execução dos serviços constantes do orçamento
quantitativo.
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2.2. O valor constante desta cláusula será pago em moeda corrente e legal do
País, segundo o faturamento elaborado pela CONTRATADA, após verificação,
medição e aceitação por parte da fiscalização do CONTRATANTE.
2.3. Somente serão pagos os serviços efetivamente executados, sendo
abatidos das faturas aqueles não realizados.
3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO REAJUSTE
3.1. No caso de necessidade de reajuste, depois de decorrido doze meses da
data da elaboração das propostas, o critério de reajuste será a variação do
CUB - Custo Unitário Básico da Construção Civil, do Estado do Paraná.
4. CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO
4.1. Para a execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA
deverá obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico,
notadamente nos projetos executivos e no memorial descritivo – Anexo I do
Edital de Concorrência n.º xx/2017.
4.2. As dúvidas técnicas que surgirem no decorrer da execução dos serviços
serão dirimidas, em conjunto, pelos responsáveis técnicos de ambas as partes
e, caso necessário, juntamente com os autores dos projetos executivos.
5. CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO
5.1. O prazo de execução do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias.
5.2 O prazo de emissão da ordem de serviço é de 5 (cinco) dias após a
publicação do extrato do contrato e o prazo de aceite da ordem de serviço é de
até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de entrega formal da
mesma, à CONTRATADA.
5.3 O prazo de início da obra objeto do presente é de até 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da data de aceite da ordem de serviço.
5.4 O local de execução da obra é o estacionamento do TCE/PR, localizado na
Praça Nossa Senhora da Salete, S/Nº, no Centro Cívico, Curitiba PR e o
regime de execução será o de empreitada por preço unitário.
6. CLÁUSULA SEXTA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
6.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar alterações no objeto contratado, nos
estritos termos do artigo 112, parágrafo 1º, da Lei Estadual n.º 15.608/07 e do
artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993.
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7. CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA
7.1 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da
publicação do extrato do contrato, com possibilidade de prorrogação, podendo
ser prorrogado e aditado, nos termos dos artigos 103 da Lei Estadual n.º
15.608/07 e 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.
8. CLÁUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO DA OBRA
8.1. Executada a obra objeto deste contrato, a mesma será recebida da
seguinte forma:
a) PROVISORIAMENTE: pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita da CONTRATADA, com duração máxima de 90
(noventa) dias;
b) DEFINITIVAMENTE: por uma comissão, de no mínimo 3 (três)
membros, designada pela presidência do TCE/PR, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, 90 (noventa) dias após o
recebimento provisório.
8.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto à solidez e segurança da obra, nem ético-profissional
pela perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos pelo
ordenamento jurídico ou pelo presente Contrato.
9. CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será feito em parcelas mensais, em conformidade com as
medições mensais de serviços efetivamente realizados e concluídos, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal
eletrônica ao CONTRATANTE, devidamente atestada pela fiscalização deste
Tribunal, dando conta do cumprimento de todas as exigências contratuais.
9.1.1. As medições acumuladas dos serviços efetivamente executados e
concluídos serão feitas mensalmente, pela fiscalização da obra, contando
com o apoio da equipe técnica da CONTRATADA, de acordo com o
cronograma físico-financeiro. Todavia, só serão medidos, para fins de
faturamento, os serviços efetivamente executados e concluídos. Após as
medições a empresa contratada será autorizada a emitir nota fiscal e
fatura.
9.1.2. A nota fiscal deverá estar acompanhada dos documentos que
comprovem a manutenção dos requisitos habilitatórios exigidos no
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procedimento licitatório, especificamente os referentes à regularidade fiscal e
trabalhista, em que a CONTRATADA sagrou-se vencedora.
9.2. O CONTRATANTE reserva o direito de somente efetuar o pagamento dos
serviços efetivamente prestados e medidos, após a comprovação, pela
CONTRATADA, do pagamento e recolhimento dos correspondentes encargos
sociais, das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias.
9.3. No caso de ser constatada irregularidade na documentação apresentada, o
CONTRATANTE devolverá a Nota Fiscal/Fatura à CONTRATADA para as
devidas correções.
9.4. Ocorrendo a devolução da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento
será automaticamente renovado a partir da solução das respectivas
pendências.
9.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, nos termos da legislação vigente e
deste contrato.
9.6. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo
CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = N.º de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 O pagamento decorrente do objeto deste contrato correrá à conta dos
recursos da dotação orçamentária n.º xx.xx.xx.xx – do xxxxxxxxx do Tribunal,
conforme FIR nº xx/2017 – TCE/PR.
11.
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMEIRA:
RESPONSABILIDADES DAS PARTES

DOS

DIREITOS

E
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11.1. Constituem direitos do CONTRATANTE:
a) receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas;
b) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo com
as condições descritas no presente contrato;
c) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;
d) rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados
no inciso I do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e no inciso I do
artigo 130 da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
e) fiscalizar a execução do presente Contrato;
f) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
11.2. Constitui direito da CONTRATADA receber o valor pactuado na forma e
prazo estabelecidos.
11.3. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de
sua proposta;
b) efetuar o pagamento ajustado, conforme medições de serviços
efetivamente executados, realizadas mensalmente;
c) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados
eventualmente
envolvidos,
e
encaminhando
os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
d) efetuar o pagamento dos tributos relativos às retenções tributárias
devidas sobre o valor da fatura.
e) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a
sua correção.
11.4 Constituem obrigações da CONTRATADA:
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a) Executar todos os serviços que sejam imprescindíveis à conclusão da
obra;
b) Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços/obras
descritos, indicados ou mencionados em todas as Especificações e nos
desenhos que a compõem, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários;
c) Refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas,
no total ou em parte, os serviços relativos à obra em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções;
d) Executar o cumprimento das prescrições referentes as Leis
Trabalhistas, Previdência Social e Seguro de Acidentes de Trabalho;
e) Realizar o pagamento de taxas, impostos, seguros, leis sociais e outras
obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre a execução das obras
ou serviços, inclusive aquelas referentes ao licenciamento ambiental;
f) Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE quaisquer erros ou
incoerências verificadas nas especificações, não sendo, a eventual
existência de falhas, razão para execução incorreta de serviços de
qualquer natureza ou a não execução dos serviços;
g) Empregar profissionais devidamente habilitados na execução das
obras e serviços, sendo-lhe vedado subempreitar totalmente os serviços,
admitindo-se, porém, subempreitadas em até 90% (noventa por cento) do
valor total, desde que autorizadas previamente e formalmente pelos
fiscais do contrato;
h) Supervisionar e coordenar os trabalhos subempreitados, assumindo
total responsabilidade pela qualidade e prazos estipulados;
i) Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a
Fiscalização, no interesse do serviço, julgue incompetente ou inadequado
à consecução dos serviços, sem que se justifique, nesta situação, atraso
no cumprimento dos prazos contratuais;
j) Dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem exceção, à
Fiscalização, mantendo em perfeitas condições, a critério desta, escadas,
elevadores, andaimes e outros dispositivos necessários à vistoria da
obra/serviço;
k) Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias
à boa execução das obras e empregar os métodos de trabalho mais
eficientes e seguros;
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l) Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível,
evitando-se choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a
empregar no serviço, sendo que aqueles sujeitos a danos por ação de luz,
calor, umidade ou chuva deverão ser guardados em ambientes
adequados à sua proteção, até o momento de sua utilização;
m) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por máquinas,
equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, ou a ela prestando
serviço, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de
propriedade da contratante ou terceiros; constatado o dano, deverá o
mesmo ser reparado ou indenizado pela contratada, sem ônus para o
CONTRATANTE, de forma a propiciar aos prédios, às instalações,
pavimentos, passeios e jardins danificados a sua forma e condições
originais;
n) Responsabilizar-se pelo encaminhamento ao CONTRATANTE de
elementos informativos tais como cronogramas, quadros demonstrativos,
análises de materiais corpos de prova, ou outros, relativos às obras e
serviço objeto do presente contrato;
o) Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização
do serviço depender de aprovação de outras entidades (concessionárias
de abastecimento elétrico, de água e de gás e de serviços de telefonia e
saneamento, Corpo de Bombeiros, Meio ambiente, etc.), esta aprovação
seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da utilização, que
deverá coincidir com a entrega da obra/serviço, cabendo-lhe, ainda,
providenciar as vistorias, testes e aprovações de entidades, quando for o
caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos
correspondentes;
p) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, inclusive de apresentar, ao setor de
liberação de faturas e como condição de pagamento, os documentos
necessários.
q) Serão de responsabilidade da contratada as despesas com: Contratos
diversos; ART’s-Anotações de Responsabilidade Técnica relativas a
diversos serviços e instalações; Seguros diversos contra fogo e outros;
Despachantes; etc.
r) Apresentar o visto da empresa, junto ao CREA ou CAU do Estado do
Paraná, em conformidade com o que dispõe a Lei n.º 5.194/66, em
consonância com o art. 1º da Resolução n.º 413/97 da CONFEA, caso a
empresa vencedora, bem como o(s) profissional(is) nomeado(s), seja(m)
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sediada e/ou domiciliados em outra jurisdição, e, consequentemente
inscrita no CREA de origem;
11.5. Também são obrigações da CONTRATADA, além de outras decorrentes
da natureza do ajuste e já definidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital
de Concorrência n.º xx/2017):
a) Comprovar sua regularidade fiscal para fins de recebimento dos
valores quando da apresentação das notas fiscais, sob pena, no caso de
descumprimento, de sanções previstas neste Contrato;
b) Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, contrato
social ou documento equivalente, sempre que houver alteração;
c) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pelo Órgão interessado, de acordo com a Lei Estadual
nº 15.608/07;
d) Manter em dia as obrigações sociais, patronais, patrimoniais,
tributárias, trabalhistas, além de encargos securitários, previdenciários ou
de qualquer outra natureza, passados, presentes e futuros relativos aos
empregados encarregados da execução do objeto do presente contrato.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
CONTRATUAL
12.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data que a CONTRATADA recebeu
a sua via do contrato assinada , instrumento de garantia de execução
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da avença,
devendo a mesma vigorar pelo prazo de vigência do contrato.
12.2. A CONTRATADA optará por uma das modalidades elencadas no artigo
102 da Lei Estadual nº 15.608/07, quais sejam:
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança-bancária.
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12.3. Se a opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a
expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e
seguintes da Lei Federal n.º 10.406/02 (Código Civil Brasileiro).
12.3.1. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos
e/ou aplicar sanções à contratada.
12.4. Os títulos oferecidos em caução não poderão estar onerados por cláusula
de impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.
12.5. Havendo prorrogação do prazo de conclusão ou atraso na entrega da
obra, o prazo de validade da garantia (fiança bancária ou seguro garantia)
deverá ser prorrogado, após comunicação formal à CONTRATADA, para
revalidá-lo por período suficiente para entrega definitiva, antes do vencimento
da garantia inicial, sob pena de aplicação de multa contratual.
12.6. A garantia será devolvida após decorridos 30 (trinta) dias do recebimento
definitivo ou quando rescindido este contrato, sem que caiba culpa à
CONTRATADA.
12.7. No caso de haver aditivos referentes a prazo e/ou serviços, a garantia
complementar será de acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA
e majorada à mesma proporção do referido aditivo.
12.8. Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, o TCE/PR
recorrerá à garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe
tenha acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do
contrato.
12.9. No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da CONTRATADA,
será imediatamente acionada a garantia para sanar possíveis prejuízos
acarretados ao CONTRATANTE, independente da aplicação de outras
sanções.
12.10. A garantia destina-se, qualquer que seja a modalidade escolhida, ao
pagamento de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA;
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c) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza,
não honradas pela CONTRATADA.
12.11. No caso de apresentação de seguro-garantia, este deve ter como
beneficiário direto, único e exclusivo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná
e deve contemplar todas as situações elencadas no subitem anterior.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO SEGURO
13.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo
máximo de quinze (15) dias úteis, contado da data que a CONTRATADA
recebeu a sua via do contrato assinada, seguro contra riscos de engenharia
com validade para todo o período de execução do serviço, o qual deverá cobrir
eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive
as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas
extraordinárias.
13.1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a
CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos que causar à
Administração, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da
execução do serviço.
13.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no
mesmo prazo estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de
trabalho, com validade para todo o período de execução do serviço, correndo a
sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do
seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da
Constituição Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213,
de 24/07/1991.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA SUBCONTRATAÇÃO
14.1. Havendo a necessidade de subcontratar serviços, informar, previamente
e por escrito ao CONTRATANTE, não sendo admitido subcontratar o total do
objeto ora licitado, porém, permitido fazê-lo parcialmente, conforme item
abaixo, apresentando a relação dos serviços, profissionais e empresas que irão
executá-los, continuando a CONTRATADA a responder direta e
exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.
14.1.1. A listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente
apresentada aos fiscais do contrato em até 5 (cinco) dias úteis a partir do
recebimento da ordem de serviço.
14.2. As subempreitadas serão permitidas em até 90% (noventa por cento) do
valor total do item subempreitado, desde que autorizadas prévia e formalmente
pelos fiscais do contrato.
96

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Edital da Concorrência nº 01/2017

14.3. Caberá à CONTRATADA o acompanhamento e fiscalização da(s)
SUBCONTRATADA(S), em especial, para que as mesmas mantenham
vigentes as condições de habilitação requisitadas no procedimento licitatório,
especialmente quanto à regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
14.4. A CONTRATADA incluirá em todos os Contratos que vier a celebrar com
as SUBCONTRATADA(S) dispositivo que permita ao CONTRATANTE exercer
amplo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, nos
termos estabelecidos no Contrato.
14.5. Eventuais infrações de postura ou de regulamentos administrativos
ocorridas durante a execução do objeto contratado que venha a dar causa a
CONTRATADA ou a(s) SUBCONTRATADA(S) não serão imputados ao
CONTRATANTE, quer por acidentes de trabalho dos empregados da
CONTRATADA ou da SUBCONTRATADA(S), quer por danos a terceiros,
resultante de ação, omissão ou negligência.
14.6. Quaisquer atrasos decorrentes da subcontratação serão imputadas
exclusivamente à CONTRATADA e poderão sujeitá-la às sanções previstas
neste instrumento contratual.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO GESTOR E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Caberá a gestão do contrato à Supervisão de Licitações e Contratos da
Diretoria Administrativa, a quem compete todas as ações necessárias ao fiel
cumprimento das condições estipuladas neste Contrato e ainda:
a) Propor ao órgão competente, a aplicação das penalidades previstas
neste contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade
cometida pela CONTRATADA;
b) Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à
execução do objeto contratado;
c) Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual
constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o
controle do saldo contratual, com base nas informações e relatórios
apresentados pelo fiscal;
d) Propor medidas que melhorem a execução do contrato.
15.2. Caberá ao fiscal do contrato, o servidor Dyego Bertoldi Aureliano,
matrícula 51.485-3 e ao fiscal substituto, o servidor Rafael Eisfeld Santos
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matrícula 51.759-3, o acompanhamento da execução do objeto da presente
contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências que possam
prejudicar o bom andamento e ainda:
a) Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação de
serviço ou a execução da obra;
b) Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os
estabelecidos no contrato;
c) Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
d) Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou
execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;
e) Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de
reposição, destinado à execução do objeto contratado, relativamente à
qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente;
f) Observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformizados
e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;
g) Acompanhar a execução contratual, informando ao gestor do contrato
as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da obra, do
fornecimento ou da prestação do serviço;
h) Informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos
ou supressões no objeto do contrato ao gestor do contrato;
i) Emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias
para a execução do objeto contratado;
j) Requisitar à CONTRATADA a substituição dos empregados
prestadores de serviço no Tribunal que comprometam a perfeita execução
dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inadequado;
k) Proceder o recebimento provisório da obra, mediante termo
circunstanciado, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a
comunicação escrita da CONTRATADA;
l) Ato contínuo, providenciar a juntada aos autos do termo de recebimento
provisório e realizar a comunicação à Unidade Gestora;
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m) Acompanhar o recebimento definitivo da obra, prestando diretamente à
Comissão de Recebimento todas as informações necessárias ao deslinde
dos trabalhos;
n) Proceder as correções, modificações ou revisões determinadas pela
Comissão de Recebimento, imediatamente à comunicação;
o) Requisitar à CONTRATADA o refazimento, reparação, remoção,
reconstrução ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, dos
serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, para o
adequado recebimento da obra;
p) Sem prejuízo das obrigações previstas nesta cláusula, executar as
obrigações previstas nas demais cláusulas contratuais e disposições
normativas.
15.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou
dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
15.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE,
não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando
esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas,
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a
fiscalização.
15.5. Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços
considerados inadequados pelo fiscal.
15.6. Por força do contido no artigo 68 da Lei Federal n.º 8.666/93, a
CONTRATADA, por ocasião da assinatura do contrato, deverá indicar
preposto, aceito pelos fiscais deste contrato, para representá-la sempre que for
necessário.
15.7. Ao preposto da CONTRATADA competirá, entre outras atribuições:
a) representar os
CONTRATANTE;

interesses

da

CONTRATADA

perante

o

b) realizar os procedimentos administrativos junto ao CONTRATANTE;
c) manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade
dos serviços prestados;
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d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao
fiscal do contrato com os esclarecimentos julgados necessários.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NOS CASOS DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
16.1. Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas
nos artigos 128 e 129, ambos da Lei Estadual n.º 15.608/07 c/c os artigos 77 e
78, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93.
16.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da
Contratada, a contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos
decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados
ou estimados.
16.2. Com fundamento no artigo 150, inciso III, da Lei Estadual n.º
15.608/2007, ficará suspensa de licitar e contratar com o Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa,
sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até
30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
a) Abandonar a execução do contrato;
b) Incorrer em inexecução total contratual.
16.3. Com fundamento no artigo 150, incisos I a IV, da Lei Estadual n.º
15.608/2007, nos casos de atraso injustificado, de inexecução parcial, de
descumprimento de obrigação contratual, de falha na execução do contrato ou
de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a contratada poderá
ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens
“16.5.1.”, “16.5.2.”, “16.5.3.”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes
penalidades:
16.3.1. Advertência;
16.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, por prazo não superior a dois anos; ou
16.3.3. 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
16.4. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:
16.4.1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade
do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;
16.4.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos serviços do TCE/PR, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;
16.4.3. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na
Tabela 2 abaixo.
16.5. Será aplicada multa nas seguintes condições:
16.5.1. No caso de atraso injustificado na execução do objeto, será
aplicada multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato,
por dia de atraso na entrega do objeto, de acordo com o cronograma
financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO, até o limite de 30 (trinta) dias, a partir do quando será
considerada inexecução parcial do objeto;
16.5.2. No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de
até 20% (vinte por cento) sobre o saldo contratual;
16.5.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia de
execução contratual ou do seguro acarretará a aplicação de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
o máximo de 5% (cinco por cento);
16.5.4. A fixação da multa compensatória referida nos itens 16.2 e 16.5
não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar
em favor da CONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual
referido.
16.6. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:
16.6.1. Injustificadamente, a CONTRATADA executar, até o final do prazo
de execução do objeto, percentual superior a 30% (trinta por cento) e
inferior a 100% (cem por cento) do valor total do contrato;
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16.6.2. O atraso injustificado na execução do objeto, previsto no item
anterior (multa por atraso injustificado) ultrapassar o prazo máximo de 30
(trinta) dias.
16.7. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
16.7.1. Injustificadamente, a CONTRATADA executar, até o final do prazo
de execução do objeto, percentual inferior a 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato;
16.7.2. Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15
(quinze) dias após a emissão da ordem de serviço.
16.8. Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.
Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações
GRAU
1
2
3
4
5
6

CORRESPONDÊNCIA
R$ 100,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 700,00
R$ 2.500,00
R$ 5.000,00
Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade

INFRAÇÃO
Item
DESCRIÇÃO
1
Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal
apresentado; por empregado e por ocorrência.
2
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos
serviços; por empregado e por dia.
3
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar; por ocorrência.
4
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de
material; por ocorrência.
5
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de
proteção individual (EPI), quando necessários, por
empregado, por ocorrência.
6
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa
designada.

GRAU
1
1
2

2
3

3
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7
8
9
10
11

12

13

14
15
16
17
18

19
20

21

22

23

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes; por ocorrência.
Utilizar as dependências do TCE/PR para fins diversos do
objeto do Contrato; por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais;
por ocorrência.
Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência.
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos serviços para início da execução
destes no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO, por dia de
atraso.
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia.
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item,
por ocorrência.
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado
pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de
acesso de seus funcionários; por ocorrência.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de
impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por
empregado e por ocorrência.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos
estabelecidos por este Contrato; por serviço, por dia.
Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Indicar e manter durante a execução do contrato o
engenheiro responsável técnico pela obra e o engenheiro de
segurança do trabalho (caso seja necessário conforme
exigido pela NR 04), nas quantidades previstas no Edital e
Anexos da Licitação n.º xx/2017; por dia.
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e Anexos da Licitação
n.º xx/2017, mesmo que não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente notificada pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

3
3
4
4
6

6

1

1
1
1
1
2

2
2

3

4

4
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24

Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetesrefeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas,
por dia e por ocorrência.

5

16.9. O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar
o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato.
16.10. Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, com base nos artigos 150, inciso IV, e
156, ambos da Lei Estadual n.º 15.608/2007, bem como na jurisprudência do
Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
dentre outros casos, quando:
16.10.1. Fraudar a execução do contrato;
16.10.2. Comportar-se de modo inidôneo;
16.10.3. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
16.10.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de
terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido
conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento
prévio do TCE/PR;
16.10.5. Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93,
praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento
do TCE/PR após a assinatura do Contrato;
16.10.6. Apresentação, ao TCE/PR, de qualquer documento falso ou
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação
ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das
condições apresentadas na habilitação;
16.10.7. Inexecução total do objeto, conforme previsto na Cláusula 16.7.
16.11. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à
CONTRATADA.
16.11.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicação oficial.
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16.11.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor
devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado
para inscrição em dívida ativa.
16.12. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento
administrativo autônomo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa á
CONTRATADA.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO
17.1. O extrato do presente contrato será publicado no periódico Diário
Eletrônico do Tribunal de Contas, pelo CONTRATANTE, em conformidade com
o disposto nos artigos 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 110 da
Lei Estadual n.º 15.608/07.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
18.1. Aplica-se à execução do presente contrato, em especial aos casos
omissos, a Lei Estadual n.º 15.608/07, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei
Complementar n.º 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei
Complementar n.º 147/2014, bem como, supletivamente, as normas de direito
privado.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
DO PRESENTE CONTRATO
19.1. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do
presente contrato serão solucionadas por meio da aplicação do princípio
constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código
Civil) e da função social dos contratos (artigos 421 e 2.035, parágrafo único,
ambos do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais
de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse
público (coletivo) a ser tutelado.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO
20.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba para dirimir eventuais questões decorrentes deste Contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente termo em duas vias de
igual teor e forma, para todos os fins de direito.

Curitiba, xx de xx de 2017.
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___________________________________________________
JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ

___________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Testemunhas:
1_______________________________
CPF:
2________________________________
CPF:
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ANEXO X – TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO
JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS

Empresa _____________________, C.N.P.J. nº ________________, declara
para os devidos fins que renuncia ao direito de recorrer da decisão da primeira
fase (Proposta de Preços) da Concorrência nº 01/2017.

Em ______ de ________________________ 2017.

____________________________________
Nome e Assinatura do Representante

- Observação:
É facultada à empresa participante a apresentação da declaração de renúncia
ao direito de recorrer do julgamento das propostas de preços, a qual deverá
estar inserida no Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS.
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ANEXO XI – TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

Empresa _____________________, C.N.P.J. nº ________________, declara
para os devidos fins que renuncia ao direito de recorrer da decisão da segunda
fase (Habilitação) da Concorrência nº 01/2017.

Em ______ de ________________________ 2017.

____________________________________
Nome e Assinatura do Representante

- Observação:
É facultada à empresa participante a apresentação da declaração de renúncia
ao direito de recorrer do julgamento da habilitação, a qual deverá estar
inserida no Envelope “B” – Documentos de Habilitação.

108

