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EDITAL N° 007/2018 – PROCESSO Nº  505/2018 
 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - PARA REGISTRO DE PREÇOS 
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR 
RECURSOS: RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO 
 
1 – PREÂMBULO: 
 
O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o n° 77.816.510/0001-66, com sede à rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, 
centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, torna público que realizará 
CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR DESCONTO,  às 14:00 horas do dia 20 de julho de 2018, na 
sala de licitações da Prefeitura e na forma da Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, Decreto Federal nº 3.931/2001 e Decreto Municipal nº 176/2007 de 
03/07/2007, para REGISTRO DE PREÇOS de projetos técnicos para obras que serão 
executadas pela Municipalidade, incluindo especificações técnicas, memoriais descritivos, 
memórias de cálculo e planilhas de quantitativo de obras. 
 
1.1 - O caderno de Instruções para a Licitação, será entregue aos interessados pelo setor de 
licitações do município de Francisco Beltrão, à rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000 - 
centro  no horário  de expediente, e disponível no sítio da Prefeitura 
www.franciscobeltrao.pr.gov.br. 
 
1.2 - Integram o presente edital:  

• Descrição do Objeto da licitação (ANEXO I); 

• Modelo de proposta de preços (ANEXO II); 

• Declaração de idoneidade (ANEXO III); 

• Termo de renúncia (ANEXO IV); 

• Carta de credenciamento (ANEXO V); 

• Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte (ANEXO VI); 

• Termo de Indicação de Responsável pela Ata de Registro de Preços (ANEXO VII); 

• Declaração de Responsabilidade Técnica (ANEXO VIII); 

• Minuta da Ata de Registro de Preços (ANEXO IX). 

• Decreto Municipal regulamentador do SRP - Sistema de Registro de Preços (ANEXO 
X); 

• Memorial descritivo (ANEXO XI); 

• Minuta do Contrato de Prestação de Serviços (ANEXO XII). 
 
 
1.2.1 - Embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos eles se 
completam, sendo que a proponente deve, para a apresentação da PROPOSTA e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer do 
EDITAL, inteirar-se de sua composição, tomando conhecimento, assim, das condições 
administrativas e técnicas que nortearão o desenvolvimento da licitação e a formalização 
CONTRATUAL, que poderá ser substituído por Nota de Empenho nos termos que se dispõe o 
art. 62, da Lei Federal 8666/93, sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento 
deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros. 
 

2 - DO OBJETO 
 
2.1. O Objeto desta Concorrência é o REGISTRO DE PREÇOS de projetos técnicos para 
obras que serão executadas pela Municipalidade, incluindo especificações técnicas, 
memoriais descritivos, memórias de cálculo e planilhas de quantitativo de obras, 
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conforme descrição constante do ANEXO I (descrição do objeto) e ANEXO XI  (memorial 
descritivo). 
 
2.2. A execução do objeto se dará de forma eventual e parcelada durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços, conforme necessidade da Administração. 
 
2.3. Os valores totais constantes no Anexo I são estimativos com base na demanda anual, não 
obrigando a Administração à contratação ou aquisição total. 

  
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar desta Licitação as empresas que estejam regularmente estabelecidas 
no país, cujo ramo de atividade ou finalidade de atuação, sejam pertinentes ao objeto da 
contratação e que satisfaçam integralmente a todas as exigências constantes deste Edital e 
seus Anexos. 
 
3.2. Não será admitida a participação de interessados que se encontrem sob as seguintes 
condições: 
3.2.1. Estejam constituídos sob a forma de consórcios ou cooperativas; 
3.2.2. Que estejam em dissolução, liquidação, processo de falência ou recuperação judicial; 
3.2.3. Mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou 
dirigente ligado ao governo municipal ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
financeira ou trabalhista; 
3.2.4. Que estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 
Administração, perante o INSS e FGTS; 
3.2.5. Que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o 
Município, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
3.3. As interessadas na participação deverão entregar à Comissão de Licitação na data, hora e 
local explicitados neste edital, o seguinte:  
 
3.3.1 - Invólucro ”A”  - contendo a Documentação 
 
3.3.2 - Invólucro “B”  - contendo a  Proposta 
 
3.4 - Os invólucros referidos nos itens 3.3.1 e 3.3.2 deverão estar fechados, contendo na sua 
parte externa frontal, os dizeres: 
 
    INVÓLUCRO “A”  - DOCUMENTOS 
    COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
    CONCORRÊNCIA N° 007/2018 
    DATA DE ABERTURA: 20/07/2018 –  14:00horas 
    EMPRESA (Identificação da empresa proponente, endereço, telefone) 
     
                                                   INVÓLUCRO “B”  - PROPOSTA DE PREÇOS 
    COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
    CONCORRÊNCIA N° 007/2018 
    DATA DE ABERTURA: 20/07/2018 –  14:00horas 
    EMPRESA (Identificação da empresa proponente, endereço, telefone 

 
3.5 - A carta de credenciamento (anexo V) ou procuração, deverá ser entregue à Comissão de 
Licitação, na data de abertura dos envelopes “A”, caso a Licitante encaminhe um representante 
para acompanhar o procedimento licitatório.   
 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 3 
 

4  -  DA DOCUMENTAÇÃO 
 
O invólucro “A” deverá conter os seguintes documentos em 01 (uma) via: 
 
4.1 – Deverão estar inseridos no  invólucro “A” , devidamente fechado e inviolado, os 
documentos abaixo relacionados, em uma via, ordenado em um volume distinto. As 
folhas deverão, preferencialmente, ser do tamanho A4 e a de rosto deverá conter a 
mesma indicação do INVÓLUCRO “A”. O volume, encadernado, preferencialmente com o 
tipo espiral, deverá conter um índice dos documentos com as páginas correspondentes, 
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente. 
    
4.1.1 – Relativos à Habilitação Jurídica: 
 
4.1.1.1 – Registro Comercial, junto ao órgão competente,  no caso de empresa individual. 

 
4.1.1.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
no órgão competente, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  
 
4.1.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 
prova de diretoria em exercício. 
 
4.1.1.4 – Decreto ou autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
 
4.1.2 – Relativo à Qualificação Técnica: 
 
4.1.2.1.Certidão de registro ou inscrição da licitante junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, 
competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove ramo de 
atividade (modalidades de atuação) relacionada com o objeto.  
 
4.1.2.1.1. Se esta Certidão for emitida via Internet, a aceitação dependerá da 
possibilidade de verificação de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet). 
 
4.1.2.2.Declaração de responsabilidade técnica (MODELO ANEXO VIII), indicando os 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços.  
 
4.1.2.2.1.É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo técnico como 
responsável técnico por mais de uma proponente. 

 
4.1.2.3.Certidão de registro ou inscrição dos responsáveis técnicos indicados junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU, competente da região a que estiver vinculada a licitante, que 
comprove ramo de atividade (modalidades de atuação) relacionada com o objeto. 
 
4.1.2.3.1.A licitante deverá apresentar certidões de registro de responsáveis técnicos nas 
seguintes categorias: 
- Para participação no lote 01: 

a) 01 (um) Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuição de responsável 
pela Coordenação e Compatibilização dos Projetos, com comprovação de vínculo à 
empresa licitante.  
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b) 01 (um) Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuição de responsável 
pelo Projeto Estrutural. 
c) 01 (um) Profissional Engenheiro Eletricista, com atribuição de responsável pelo 
Projeto de Instalações Elétricas Executivo. 
d) 01 (um) Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuição de responsável 
pelo Projeto de Instalações Hidrossanitárias e Drenagem. 
e) 01 (um) Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuição de responsável 
pelo Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico. 
f) 01 (um) Profissional Engenheiro Mecânico, com atribuição de responsável pelo 
Projeto de Climatização. 

 
- Para participação no lote 02: 

a) 01 (um) Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, Cartógrafo ou Agrimensor, com 
atribuição de responsável pelo Levantamento Planialtimétrico. 
b) 01 (um) Profissional Engenheiro Civil ou Geólogo com atribuição de responsável 
pela Sondagem. 
c) 01 (um) Profissional Engenheiro Civil com atribuição de responsável pelo Laudo de 
Fundação. 

 
4.1.2.4. Atestado e/ou declaração de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente identificada, em nome dos responsáveis 
técnicos indicados pela licitante, relativo à execução de projeto/serviço de complexidade 
tecnológica e operacional igual ou superior a:  
 
a) (lote 01) Coordenação de Projetos: Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo 
CREA e /ou CAU e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa 
Jurídica comprovando que coordenou e compatibilizou projetos, em obras ou serviços, 
em ao menos 01 (uma) edificação de caráter institucional (educacional, saúde, esporte, 
lazer), com área de construção igual ou superior a 1.000,00 m² (mil metros quadrados), 
acervados, devendo pertencer ao quadro permanente da empresa. 
 
b) (lote 01) Projeto Estrutural: Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e /ou 
CAU e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Jurídica 
comprovando que realizou Projeto Estrutural, em ao menos: 

 02 (duas) edificações com finalidades diferentes podendo ser institucional / 
comercial / recreativa / esportiva com acesso de público, tendo no mínimo 1000 
m² de área acervados para cada edificação. 

 01 (uma) edificação com múltiplos pavimentos (no mínimo 04 pavimentos) com 
qualquer área acervados. 

 
c) (lote 01) Projeto de Instalações Elétricas Executivo:Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
emitida pelo CREA e /ou CAU comprovando que realizou Projeto de Instalações 
Elétricas, em obras ou serviços, em ao menos: 

 02 (duas) edificações com finalidades diferentes podendo ser institucional / 
comercial / recreativa / esportiva com acesso de público, tendo no mínimo 1000 
m² de área acervados para cada edificação. 

 01 (uma) edificação com múltiplos pavimentos (no mínimo 04 pavimentos) com 
qualquer área acervados. 

 
d) (lote 01) Projeto de Instalações Hidrossanitárias e Drenagem: Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) emitida pelo CREA e /ou CAU e respectivo Atestado de Capacidade 
Técnica fornecido por Pessoa Jurídica comprovando que elaborou projeto de 
instalações hidrossanitárias, em ao menos: 
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 02 (duas) edificações com finalidades diferentes podendo ser institucional / 
comercial / recreativa / esportiva com acesso de público, tendo no mínimo 1000 
m² de área acervados para cada edificação. 

 01 (uma) edificação com múltiplos pavimentos (no mínimo 04 pavimentos) com 
qualquer área acervados. 

 
e) (lote 01) Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico: Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) emitida pelo CREA e /ou CAU e respectivo Atestado de Capacidade Técnica 
fornecido por Pessoa Jurídica comprovando que elaborou projeto de prevenção contra 
incêndios, em ao menos: 

 02 (duas) edificações com finalidades diferentes podendo ser institucional / 
comercial / recreativa / esportiva com acesso de público, tendo no mínimo 1000 
m² de área acervados para cada edificação. 

 01 (uma) edificação com múltiplos pavimentos (no mínimo 04 pavimentos) com 
qualquer área acervados. 

 
f) (lote 01) Projeto de Instalações Elétricas Executivo de Climatização: Certidão de 
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA comprovando que realizou Projeto de 
Climatização, em obras ou serviços, em ao menos 1 (uma) edificação de caráter 
institucional educacional, saúde, esporte, lazer, com área de construção igual ou 
superior a 800,00 m² (oitocentos metros quadrados), acervados. 
 
g) (lote 02) Projeto Planialtimétrico: Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo 
CREA e /ou Conselho de Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade 
Técnica fornecido por Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projeto 
Planialtimétrico ou Topográfico, em ao menos 1 (um) terreno, com área igual ou superior 
5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados), acervados. 
 
h) (lote 02) Sondagem: Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e /ou 
Conselho de Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido 
por Pessoa Jurídica comprovando que realizou Sondagem SPT, em ao menos 05 (cinco) 
terrenos, acervados. 
 
4.1.2.4.1. Os atestados e/ou declarações deverá(ão) ser comprovados através de 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) com atestado, emitida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 
 
4.1.2.4.2. Não será permitida somatória de atestados e/ou declarações como garantia da 
capacidade técnica acima especificada.  
 
4.1.2.5. Comprovação do vínculo empregatício entre os responsáveis técnicos, 
elencados no subitem 4.1.2.2, e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho 
e ficha de registro da empresa ou contrato de prestação de serviços. Para dirigente ou 
sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da 
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.  
 

 
4.1.3. Deverá apresentar ainda a Declaração de Idoneidade, de fatos impeditivos de 
licitar e de que não utiliza mão de obra de menores (ANEXO III). 
 
 
4.1.4 – Quanto à Regularidade Fiscal: 
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4.1.4.1 – Comprovante de inscrição da empresa Licitante no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda. 
 
4.1.4.2 – Certidão negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à dívida ativa da 
união que abrange inclusive a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS). 
 
4.1.4.3 – Comprovante de regularidade da empresa Licitante,  perante a Fazenda 
Estadual e Municipal, inclusive quanto à Dívida Ativa, ambas expedidas pelo órgão da 
Fazendas Estadual e Municipal do domicílio/sede da empresa Licitante. 
 
4.1.4.4 – Certificado de Regularidade da empresa Licitante, quanto ao  FGTS – CRF, 
expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 
4.1.4.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos 
termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
4.1.5 – Relativo à qualificação Econômico-financeira: 
 
4.1.5.1 – Certidão negativa de pedido de falência, concordata, recuperação judicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o 
caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 30 (trinta) dias da abertura da 
sessão pública deste processo licitatório, se outro prazo não constar do documento.  
 

   
4.2 – Para as demais certidões nas quais não constar prazo de validade, será considerado pela 
Comissão o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva emissão. 
 
4.3 - Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada legalmente 
reconhecida, desde que legíveis. 
 
4.4 - No caso de existirem, dentro do invólucro “A”, cópia(s) de documento(s) sem 
autenticação, a Comissão de Licitação exigirá apresentação dos originais na própria sessão 
para autenticação pela própria comissão. 
 
4.5 – A apresentação dos documentos especificados nos itens 4.1.1 a 4.1.5, em 
desconformidade com o disposto no edital ou com os modelos descritos nos respectivos 
anexos, será fundamento para inabilitação da Licitante. 
 
4.6 - Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 
na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos 
do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de 
regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, 
a contar do momento em que for declarado vencedor do certame. 

 
4.6.1 - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 
4.7 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com 
efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 
4.8 – Documentos facultativos: 
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4.8.1 – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
4.8.1.1 – A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 
123/2006, de 14/12/2006, deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, 
no envelope “A”, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ANEXO VI 
acompanhada pela Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 
atualizada, expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante. 
       
4.8.2 – Termo de Renúncia 
 
4.8.2.1 - A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a 
Comissão da Licitação quanto a habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos 
exatos termos do ANEXO IV, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de 
habilitação.  
 
4.8.3 – Os documentos especificados acima (itens 4.8.1 e 4.8.2), ainda que apresentados de 
forma irregular ou em desconformidade com o exigido no edital, não serão motivo de 
inabilitação da empresa licitante respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser 
exercido. 

 
 

5 -  DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1 – A proposta deverá ser acondicionada no invólucro “B” e deverá conter os seguintes 
documentos: 
a) Carta Proposta de Preços, em 1 (uma) via, impressa por meio mecânico ou informatizado, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas, acréscimos ou aditivos, conforme modelo fornecido 
(ANEXO II, devidamente assinada pelo representante legal. 
  
5.1.1 - A proposta deverá ser elaborada considerando-se o Maior Desconto ofertado, sendo 
que o objeto será executado pelo regime de empreitada por preço global a preços fixos e sem 
direito a reajustamento pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, e deverá conter: 
a) razão social, CNPJ, endereço completo, telefone fixo e telefone celular com disponibilidade 
de atendimento via whatsapp, e-mail. 
b) Nome, RG e assinatura do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva 
assinatura. 
c) Data. 
d) Percentual de desconto sobre o valor unitário estabelecido para cada item, que deverá ser o 
mesmo percentual para todos os itens do lote.  
e) O valor total estimado para cada lote não sofrerá alteração, não incidindo qualquer 
percentual de desconto sobre o mesmo. 
f) Prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação. Em 
caso de omissão, será considerado aceito o prazo de 60 (sessenta) dias. 

 
5.1.1.1 – Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarão incluídos todos os custos com 
material, mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalações provisórias 
necessárias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e 
quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os serviços, não se admitindo qualquer 
adicional. 
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6 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS INVÓLUCROS “A” (DOCUMENTAÇÃO) E “B” 
(PROPOSTA DE PREÇO)  
 
6.1 - Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser entregues até às 14:00 
horas do dia 20 de julho de 2018, no Serviço de Protocolo e Expediente do Licitador ou à 
Comissão de Licitação, e os envelopes com a inscrição “A” em sua face, contendo a 
documentação de habilitação, serão abertos no dia 20 de julho de 2018, as 14:00 horas. 
 
6.2 - Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, 
formalmente expressa pela assinatura do TERMO DE RENÚNCIA, conforme modelo anexo, 
renunciando à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma 
data, a abertura dos envelopes com a inscrição “B“ em sua face, contendo a proposta de preço, 
das proponentes habilitadas. 
 
6.3 - Se no dia previsto não houver expediente no município de Francisco Beltrão, transfere-se 
a sessão de entrega dos invólucro para o primeiro dia útil que se seguir, mantendo-se o mesmo 
horário. 
 
6.4 - A Comissão de Licitações, com ou sem a presença de Licitantes, procederá a abertura 
dos invólucros “A”, contendo a documentação e verificará a existência dos documentos 
solicitados no Item 4 deste edital. A falta de qualquer documento, implicará na inabilitação da 
Licitante. A documentação e os invólucros “B” serão assinados pela Comissão e pelos 
Licitantes presentes, que poderão permanecer nas sessões para fins de acompanhamento dos 
trabalhos e assinatura das Atas. 
 
6.5 - Posteriormente a Comissão de Licitações apreciará a documentação comunicando o 
resultado aos concorrentes na mesma sessão e/ou através de publicação no Diário Oficial e na 
imprensa diária. 
 
6.6 - A Comissão de Licitações comunicará às Licitantes a data de abertura dos invólucros “B” 
(proposta), com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, caso não se realize na 
mesma sessão. 
 
6.7 - Havendo expressa em ata a desistência das proponentes de interposição de recurso 
relativa à fase de habilitação, será procedida imediatamente a abertura dos invólucros “B” 
(Proposta). 
 
6.8 - Antes da abertura dos invólucros “B” (proposta) das empresas que tenham sido 
habilitadas, serão devolvidos os invólucros “B” das inabilitadas, mediante registro em ata. 
 
6.9 -  A Comissão de Licitações procederá a abertura dos invólucros “B” com ou sem a 
presença das Licitantes. 
 
6.10 - Após a abertura dos invólucros “B”, as propostas serão lidas em voz alta e repassadas 
as Licitantes presentes, bem como a Comissão de Licitações para vistas e devida rubrica.  
 
6.11 - Das sessões públicas desta Licitação lavrar-se-ão atas circunstanciadas, nas quais 
constarão os nomes das Licitantes e outras ocorrências que interessarem ao julgamento das 
propostas, devendo as mesmas serem assinadas pela Comissão de Licitação e por todos as 
Licitantes presentes.  
 
6.12 - Qualquer declaração, manifestação ou questionamento de Licitante, desde que ocorrida 
no transcurso das sessões de recebimento dos invólucros e abertura dos mesmos, deverá 
obrigatoriamente, ser reduzida a termo e constar em ata. 
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6.13 - Nas sessões de recebimento e abertura dos invólucros de documentação e proposta, 
somente poderão fazer uso da palavra, rubricar documentos e propostas, apresentar 
reclamações, assinar atas e manifestar intenção de interpor recursos, o representante 
devidamente credenciado pela Licitante ou seu responsável legal. 
 
 
7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
7.1 - Do  critério de julgamento das propostas: 
 
7.1.1 - A presente Licitação será do tipo “MAIOR DESCONTO”. 

 
7.1.2 -   Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do Edital e do 
Artigo 44 da Lei nº 8.666/93 bem como as propostas com preços excessivos ou 
manifestadamente inexeqüíveis. 
 
7.1.3 - Verificado o empate entre duas ou mais Licitantes que apresentarem o mesmo 
desconto, a Comissão de Licitações adotará o seguinte critério de desempate, inclusive 
também, para cada grupo de Licitantes com o mesmo desconto: 
 
7.1.3.1 - Dar-se-á preferência às empresas de capital nacional; às empresas que produzirem 
seus bens em território nacional; as empresas brasileiras, sucessivamente. 
 
7.1.3.2 - Persistindo o empate, a Comissão de Licitações efetuará sorteio, em sessão pública, 
cuja data será previamente determinada de conformidade com a regra que se segue. 
 
7.1.3.2.1 - Far-se-á corresponder uma pedra numerada a cada uma das empresas em 
igualdade de preço. 
 
7.1.3.2.2 - As pedras serão colocadas em uma urna de sorteio. 
 
7.1.3.2.3 - Será efetuado o sorteio para classificação em ordem decrescente das empresas, ou 
seja, será vencedora a empresa cuja pedra corresponda à última pedra sorteada.                                                                     
 
7.1.5 - O resultado, a homologação e a adjudicação da licitação serão fixados em lugar próprio, 
na sede do município de Francisco Beltrão e publicados no Diário Oficial local. 
 
 
8 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
 
8.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer até o 2º 
(segundo) dia útil que anteceder a abertura da sessão pública, e para qualquer cidadão que 
não o fizer até o 5º (quinto) dia útil anterior à abertura.  
 
8.2 - A impugnação deverá ser formalizada por escrito, devendo ser protocolada junto ao Setor 
de Protocolo do Município de Francisco Beltrão, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, 
no endereço que consta do Preâmbulo deste Edital, no horário de expediente, das 8h às 12h e 
das 13h e 30min às 16h, e dirigida à Comissão Permanente de Licitação, que no prazo de 03 
(três) dias úteis, responderá aos seus termos.  
 
8.3 - A impugnação não impedirá a licitante de participar do processo licitatório.  
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8.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame.  
 
8.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
à Comissão Permanente de Licitação, através do e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.com.br, 
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública.  
 
8.6 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame.  
 
8.7 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão 
Permanente de Licitação serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado.  
 
8.8 - Será admitida a impugnação ao Edital via e-mail, desde que os originais sejam 
protocolizados no Setor de Protocolo e Expediente do Município de Francisco Beltrão, 
localizado na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 100, centro, em 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de não conhecimento.  
 
 
9 - DOS RECURSOS  
 
9.1 - Às proponentes é assegurado o direito de interposição de recurso, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata da sessão pública, de acordo 
com o artigo 109, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
9.2 - O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da divulgação 
da decisão ou da lavratura da ata da sessão pública, perante a Comissão Permanente de 
Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo ao Prefeito Municipal, 
devidamente informado.  
 
9.3 - O recurso deverá ser protocolado no Setor de Protocolo e Expediente do Município de 
Francisco Beltrão, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, no endereço que consta do 
Preâmbulo deste Edital, no horário de expediente, das 8h às 12h e das 13h e 30min às 16h, 
devendo ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação.  
 
9.4 - Os recursos interpostos contra as decisões do julgamento da habilitação e das Propostas 
serão recebidos, com os efeitos devolutivo e suspensivo, podendo-se, ainda, atribuir a mesma 
eficácia aos demais recursos, caso o Prefeito Municipal assim entender conveniente, por 
provocação ou não da Comissão Permanente de Licitação.  
 
9.4.1 - Enquanto não decidido o recurso a que se atribuir efeito suspensivo, a licitação não terá 
prosseguimento.  
 
9.5 - Interposto o recurso, a Comissão Permanente de Licitação comunicará as demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, 
limitada a discussão ao objeto recursal.  
 
9.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas, no endereço 
constante neste Edital.  
 
9.7 - Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, poderá 
obtê-las mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de 
cópias requisitadas.  
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9.8 - Na contagem dos prazos recursais será excluído o dia do início e incluído o dia do fim, 
sendo que só iniciam e vencem em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Francisco 
Beltrão.  
 
9.9 - Será admitida a interposição de recurso via e-mail desde que os originais sejam 
protocolizados no Setor de Protocolo e Expediente do Município de Francisco Beltrão, 
localizado no prédio da Prefeitura Municipal, no endereço que consta do Preâmbulo deste 
Edital, no horário de expediente, das 8h às 12h e das 13h e 30min às 16h, em 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de não conhecimento. 
 
 
10.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PRAZO DE VALIDADE E CONDIÇÕES PARA 
ASSINATURA: 
 
10.1 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser firmada entre o Município de Francisco 
Beltrão, através da Secretaria de Administração e o(s) vencedor(es) do certame, terá validade 
de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
 
10.2 - COMO CONDIÇÃO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a 
licitante vencedora deverá indicar, no caso de ter sede fora do município de Francisco 
Beltrão, correspondente técnico local, com poderes para representação da contratada 
perante os órgãos de controle e fiscalização (CAU, CREA, IAP, DER, COPEL, etc), que 
responderá por decisões e acompanhamento do processo licitatório, aprovação de 
projetos e entrega de produtos.  
 
10.3. Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata  de Registro de 
Preços, cuja minuta constitui o Anexo IX deste Edital 

 
10.4. A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o 
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao 
Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a 
entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 
(cinco) dias após o seu recebimento. 
 
10.5. A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, 
será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no 
Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais 
prevista no item anterior. 
 
10.6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, sendo que dela poderão 
ser originados Contratos de prestação de serviços, desde que haja saldo disponível.   
 
10.7. O Contrato eventualmente decorrente da Ata de Registro de Preços poderá ser 
prorrogado por acordo das partes, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses, desde que seja do interesse da Contratante, mediante termo próprio, com 
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, conforme 
inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
 
10.8. No caso de firmar contrato ou de prorrogação de prazo do mesmo, ficarão previstos os 
devidos reajustes de preços na forma da Lei e de acordo com a minuta (ANEXO XII). 
 
10.9. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer 
comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de 
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notas ficais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado. 

 
10.10. Nos termos do § 2° do Artigo 15 da Lei 8666/93, serão publicados pelo órgão 
gerenciador da Prefeitura do Município de Francisco Beltrão, trimestralmente, no Diário Oficial 
Eletrônico dos Municípios do Paraná, a Ata de Registro de Preços atualizada no sítio  
www.diariomunicipal.com.br/amp/, contendo todos os valores unitários referentes a este 
processo licitatório. 
 
10.11. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de  cumprir com o 
fornecimento do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes 
remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço 
registrado encontre-se dentro dos praticados no mercado. 
 
10.12. Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no 
mercado, os mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser 
negociados, os mesmos serão novamente registrados em Ata e publicados. 
 
 
11 - FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1. Para utilização da Ata de Registro de Preços, as unidades deverão requisitar do(s) 
detentor(res) da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos/serviços registrados 
mediante requisição padronizada pela Administração Municipal contendo no mínimo: a) número 
da Ata; b) número do item e descrição do produto; c) quantidade do produto; d) valor do 
produto constante da Ata; e) nome e assinatura do solicitante; f) data. 

 
 

12 - FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
 
12.1. O compromisso da prestação dos serviços apenas estará caracterizado a partir do 
recebimento, pelo Detentor da Ata de Registro de Preços/Contratado, de ordem de serviço da 
unidade requisitante ou Nota de Empenho. 
   
12.2. A realização dos serviços deverá ser efetuada de acordo com a necessidade das 
secretarias municipais - através da Secretaria Municipal de Planejamento do Município de 
Francisco Beltrão, de forma parcelada. 
 
 
13 – DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
 
13.1. Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados no prazo e condições 
estabelecidos no ANEXO I deste edital e no memorial descritivo (ANEXO XI). 
 
 
14 - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação da nota fiscal, de acordo 
com a demanda efetivamente executada, após atestada pelo fiscal dos serviços.  
 
14.2. A nota fiscal deverá conter a discriminação dos serviços e do valor unitário e total dos 
serviços realizados. 
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14.3. Os pagamentos referentes aos serviços executados serão efetuados no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal, através de transferência bancária para a 
conta corrente indicada pela Detentora da Ata/Contratada da seguinte forma: 
 
14.3.1. 50% do valor da nota de empenho mediante apresentação do pacote de projetos, 
memoriais e planilhas, entregues assinados em duas vias impressos em papel sulfite (meio 
físico), incluindo ART/RRT, aprovação ou comprovantes da solicitação de análise nos diversos 
órgãos de fiscalização e controle; e 

 
14.3.2. 50% do valor da nota de empenho mediante apresentação do pacote de projetos, 
memoriais e planilhas devidamente APROVADOS nos diversos órgãos externos de fiscalização 
e controle. 

 
14.4 - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências 
pertinentes sejam tomadas por parte da proponente, emitente da fatura. 
 
14.5. As faturas deverão ser entregues na sede administrativa do  município de FRANCISCO 
BELTRÃO, durante o horário do expediente. 
 
14.6. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município. 
 
14.7. Em caso de não cumprimento pela Detentora da Ata/Contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 
 
14.8. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são 
oriundos da receita própria do Município. 
 
 
15  - DO  CUSTEIO DAS DESPESAS 
 
Os recursos orçamentários estão previstos nas contas:  
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº. 3894/11, de 09/11/2011 
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

400 
03.002 04.122.0404.2.004 

 000 

420 

3.3.90.34.00.00 
 
 
 
 

3.3.90.39.05.00 

000 

900 
05.002 23.122.2301.2.011 

000 

920 000 

1450 06.002 08.243.0801.2.020 000 

3070 
07.003 12.361.1201.2.050 

000 

3090 000 

3720 
08.006 10.122.1001.2.058 

000 

3741 000 

4910 
09.001 26.782.2002.2.074 

000 

4930 000 

5530 
11.001 15.452.1501.2.081 

000 

5550 000 

5870 
11.003 06.182.1503.2.086 

515 

5890 515 

6190 12.002 18.542.1801.2.091 000 

6300 13.001 04.121.0402.2.092 000 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 14 
 

6800 
14.001 27.812.2701.2.097 

000 

6780 000 

 
 
16 – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
  
16.1 Os preços são irreajustáveis pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, sendo 
esses, trimestralmente confrontados com os praticados no mercado, para verificação de possível 
variação que possa ser alcançada pela imprevisão, causando variação positiva ou negativa 
anormal, podendo a Administração valer-se de outros meios para as aquisições, observado o 
disposto no artigo 15, § 4º, da Lei 8.666/93, e suas alterações, com a garantia do direito de 
preferência ao Detentor da Ata. 

 
 
17 -  SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PREÇOS 
 
17.1. Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos: 

a) pelo Município de Francisco Beltrão, quando for por este julgado que o fornecedor esteja 
definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu 
origem ao registro de preços ou pela não observância das normas legais; 

b) pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva 
ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente 
aceito pela Administração Municipal de Francisco Beltrão, nos termos legais; 

c) por relevante interesse do Município de Francisco Beltrão, devidamente justificado. 
 
 
18 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
18.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de 
Registro de Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) 
sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se 
configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução 
devidamente assinada.  
 
18.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da devolução das peças/materiais, caso este não atenda o 
disposto no item 14, sem prejuízo das demais penalidades previstas em regulamento. 
 
18.3. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 
horas (vinte e quatro) horas de atraso, contados do estabelecido no item 13.2, até o limite de 
10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou 
não entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços. 
 
18.4. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 02 
(dois) anos caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada 
a ampla defesa do contraditório. 
 
18.5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
 
 
19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
19.1. A Contratada não poderá ceder a ata/contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa 
física ou jurídica, sob pena de suspensão do pagamento. 
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19.2. Reserva-se o Licitador/Contratante, o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, 
esta licitação, visando a legalidade do processo licitatório ou interesse da administração pública 
respectivamente, através de parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às 
licitantes o direto a indenização.  
 
19.3. Reserva-se o Licitador/Contratante, o direito de promover diligências destinadas a 
esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase de seu andamento. 
 
19.4. É facultado ao Licitador/Contratante solicitar a atualização de qualquer documento 
relativo a presente licitação. 

 
19.5. Reserva-se ao Município o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, esta 
licitação, visando a legalidade do processo licitatório ou interesse da administração pública 
respectivamente. 
 
19.6. No caso de vir a ser constatada empresa consorciada ou concordatária no decorrer da 
licitação até a homologação, a mesma será inabilitada e desclassificada da presente licitação. 
 
19.7. A proponente vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao 
Município e terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da 
presente licitação, isentando o Município de qualquer reclamação que possa surgir em 
decorrência dos mesmos. 
 
19.8. Ao participar da presente licitação, a proponente assume integral responsabilidade pela 
autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações prestadas, respondendo na 
forma da Lei, por qualquer irregularidade constatada. 
 
19.9. O presente edital reger-se-á também pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei N° 8.078 
(D.O.U de 12/09/1990). 
 
19.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Beltrão, com renúncia de quaisquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas 
desta licitação. 
 
19.11. Constam nos autos do presente processo licitatório a devida autorização do senhor 
prefeito municipal e parecer da assessoria jurídica. 
 
19.12. Esclarecimentos complementares poderão ser obtidos no Setor de Licitações do 
município de Francisco Beltrão, a rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Centro – 
telefones (46)3520-2103 e (46) 3520-2107, no horário de expediente e na webpage: 
www.franciscobeltrao.pr.gov.br , “serviços-licitações”. 
 

 
Francisco Beltrão, 19  de junho de 2018. 

 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
Descrição do Objeto da Licitação 

 
1. O presente documento apresenta a especificação, local e prazo para entrega, condições de 
recebimento, e valor máximo estimado para os itens objeto da CONCORRÊNCIA Nº 007/2018. 
 
2. O Objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇOS de projetos técnicos para obras que 
serão executadas pela Municipalidade, incluindo especificações técnicas, memoriais 
descritivos, memórias de cálculo e planilhas de quantitativo de obras, para execução de forma 
eventual e parcelada conforme necessidade, durante o período de vigência da Ata de Registro 
de Preços observadas as características e demais condições definidas neste edital e seus 
anexos. 
2.1.  Período de execução: por 12(doze) meses. 
2.2.  São os seguintes os itens licitados, com os respectivos valores máximos estimados: 
 

LOTE “ 1” -  PROJETOS DE ENGENHARIA – EDIFICAÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE: 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ESTIMADO R$ 

1. PROJETOS ESTRUTURAIS e AFINS 

1.1 Projeto estrutural em concreto inclusive fundações m² 9,00 

1.2 Projeto de estrutura metálica m² 7,00 

1.3 Projeto de estrutura mista - concreto e metálica m² 8,00 

1.4 Projeto estrutural - caixas d'água elevadas m³ 90,00 

1.5 Projeto estrutural - piscinas m³ 50,00 

1.6 Projeto estrutural - muro de arrimo com até 3,00 m de altura m² 16,00 

1.7 Projeto estrutural - muro de arrimo com até 6,00 m de altura m² 20,00 

1.8 Projeto estrutural - muro de arrimo acima 6,00 m de altura m² 25,00 

2. PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS e AFINS 

2.1. 
Projeto elétrico - sistemas de iluminação, fornecimento de 
energia, rede estabilizada, luz e força, energia para ar 
condicionado, aterramento e SPDA. 

m² 7,00 

2.2. Projeto de rede estruturada e rede de dados m² 5,00 

2.3. Controle e acesso e CFTV - circuito fechado de tv m² 4,00 

2.4. Sonorização de ambientes m² 3,50 

3. PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DRENAGENS e AFINS 

3.1. 
Projeto hidrossanitário COM aproveitamento dos recursos 
hídricos 

m² 
7,00 

3.2. 
Projeto hidrossanitário SEM aproveitamento dos recursos 
hídricos 

m² 
6,00 

3.3. Projeto da rede de drenagem de terrenos m² 1,50 

3.4. Projeto da rede de drenagem pluvial  de edificações m² 1,30 

4. PROJETO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 
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4.2. 
Projeto de sistemas de prevenção e combate à incêndio 
por extintores 

m² 
3,50 

5.2 
Projeto de sistemas de prevenção e combate à incêndio 
por extintores e hidrantes com planilha de cálculo 

m² 
6,00 

5. PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 

5.1. 
Projeto de sistema de climatização e exaustão de 
ambientes 

m² 6,00 

6. 
COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHA DE QUANTITATIVOS  
DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

6.1. 
Compatibilização dos projetos e planilha de orçamento 
quantitativo de serviços e materiais com preço Sinapi 
atualizado, inclusive cronograma físico-financeiro 

m² 8,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE “1” R$ 900.000,00 

 
 

LOTE “2”  - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS   

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE: 

VALOR  
UNITÁRIO  
MÁXIMO 

ESTIMADO 
R$ 

1. SONDAGEM GEOTÉCNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL  

1.1. 
Sondagens de simples reconhecimento de subsolo 
(percussão) - por furo 

un 1.500,00 

1.2. Sondagem à trado e/ou poço de visita un 1.300,00 

1.3. 
Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de 
áreas - até 1 ha  

m² 
0,25 

1.4. 
Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de 
áreas - de 1 ha a 5 ha 

m² 
0,22 

1.5. 
Levantamento topográfico planimétrico semi-cadastral de 
áreas - até 1 ha  

m² 
0,12 

1.6. 
Levantamento topográfico planimétrico semi-cadastral de 
áreas - de 1 ha a 5 ha 

m² 
0,10 

1.7. 
Levantamento topográfico batimétrico semi-cadastral de 
áreas - até 1 ha 

m² 
0,45 

1.8. 
Levantamento topográfico batimétrico semi-cadastral de 
áreas - de 1 ha a 5 ha 

m² 
0,40 

VALOR ESTIMADO DO LOTE “2”  R$ 100.000,00 

 
2.3 - Os projetos a serem concebidos deverão obedecer à legislação específica referente à 
natureza da edificação, às normas da ABNT, às normas de acessibilidade (NBR-9050), à 
resolução nº 081 do Conselho Nacional do Ministério Público, aos critério de sustentabilidade, 
às prescrições e regulamentos das concessionárias locais,  à supervisão e orientações do 
órgão técnico da contratante e ao memorial descritivo (ANEXO  XI) parte integrante deste 
edital, independentemente de transcrição. 
 
2.4 – O valor máximo estimado da licitação é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).   
 
3. DA VIGÊNCIA, DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA: 
 
3.1 – A vigência da ata de registro de preços é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
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3.2. O pacote incluindo todos os projetos, memoriais e planilhas deverão ser entregues em 
DWG (AutoCAD 2004 ou compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo 
Word (ou compatível), planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia 
eletrônica (CD ou DVD) ou enviados através do e-mail seplanfb.projetos@gmail.com no prazo 
máximo de 30 dias a ser contados do envio da nota de empenho juntamente com o projeto 
arquitetônico básico. 
 
3.3. Após a entrega dos projetos, memoriais e planilhas entregues em modo digital, a 
contratada terá mais 03 (três) dias úteis para realizar a entrega do pacote de projetos 
assinados em duas vias impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a 
permitir boa visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  
 
3.4. A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 
projetos/serviços as quais deverão ser entregues juntamente com o comprovante de 
pagamento no pacote de projetos em modo físico (papel sulfite).  
 
3.5. Os projetos que dependerem de aprovação nos diversos órgãos de fiscalização e controle, 
(PREFEITURAS, SANEPAR, COPEL, CORPO DE BOMBEIROS e demais entidades) deverão 
ser entregues aprovados, ou se não for possível a aprovação no prazo estabelecido para a 
entrega, deverão ser apresentados os comprovantes da solicitação de análise.  
 
3.6. Quando o prazo estabelecido para a entrega dos projetos (30 dias) não for suficiente para 
a sua elaboração em função do grau de complexidade da edificação ou por quaisquer outros 
motivos, estranhos à vontade das partes, que alterem fundamentalmente as condições de 
execução dos serviços, (ex; atraso de análise dos projetos nos respectivos órgãos 
reguladores), a empresa contratada deverá solicitar por escrito a intenção de um prazo 
adicional para a entrega dos serviços, justificando seus motivos para que o gestor do contrato 
emita seu parecer acerca da solicitação. 
 
 
4.  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
4.1. O material descrito acima deverá ser entregue em mídia digital e analógica. A parte digital 
deverá estar integralmente contida em um CD/DVD ou ser enviados através do e-mail 
seplanfb.projetos@gmail.com com os arquivos de desenho em formato DWG, MAX e PDF, as 
imagens em JPG ou TIF com alta resolução que permita sua impressão sem perda de 
qualidade, os textos em DOC e PDF e as planilhas em XLS e PDF. 
 
4.2. Já no que se refere ao material analógico, todos os desenhos (expressos em escala 
adequada) deverão estar plotados em papel sulfite (02 vias), de dimensões que permitam suas 
perfeitas compreensões e manuseios. Os textos e planilhas serão impressos, em duas vias, em 
papel sulfite ou similar, no formato A4. 
 
4.3. Os projetos em questão deverão estar rigorosamente de acordo com as leis e normas que 
os regulam, não havendo, portanto, desconformidades legais nas esferas de licenciamento de 
âmbito municipal, estadual e federal. 
 
4.4. O aceite dos projetos será concedido pela CONTRATANTE, podendo esta solicitar a 
complementação de informações, se assim julgar necessário. 
 
4.5. A CONTRATADA poderá ser notificada a apresentar justificativa da viabilidade técnica dos 
serviços para comprovação da exeqüibilidade dos valores propostos.  
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4.6. A CONTRATADA deverá fornecer todo material de aplicação, assim como os 
equipamentos, ferramentas e materiais de consumo necessários para realização dos serviços.  
 
4.7. Será de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de todos os encargos 
(transporte de equipamento e pessoal locais dos serviços, plotagem, impressão, etc.), impostos 
e insumos decorrentes da realização dos serviços.  
 
4.8. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar junto ao 
CREA/CAU as anotações de responsabilidade técnica (ART/RRT) referentes ao objeto do 
contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, comprovando a tomada 
dessa providência perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR até o 
término da execução dos serviços contratados.  
 
4.9. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência da Ata de Registro de preço, todos os 
profissionais, responsáveis técnicos da empresa, relacionados no termo de compromisso 
assinado. Havendo a necessidade de substituição de algum dos profissionais, deverá 
comunicar previamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR que 
poderá aprovar ou não, após a verificação da equivalência técnica do profissional e sua 
adequação as exigências estabelecidas no edital.  
 
4.10. A formalização da contratação será efetivada mediante a convocação da CONTRATADA 
para assinatura do contrato e posterior recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de 
Serviço, documentos estes emitidos pela CONTRATANTE. Os prazos para o início da 
execução dos serviços será contado a partir do recebimento por parte da CONTRATADA da 
Ordem de Serviço.  
 
4.11. O CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos 
assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a 
sua utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE. 
 
4.12. Será de inteira responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS a aprovação e alterações necessárias dos projetos contratados nos diversos 
órgãos de fiscalização e controle, como, CREA, PREFEITURAS, SANEPAR, COPEL, CORPO 
DE BOMBEIROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEDU (Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano), FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e 
demais entidades que as solicitem, até a aprovação e legalização definitiva dos mesmos. A 
aprovação e legalização dos projetos não eximirão seus autores das responsabilidades 
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às suas atividades 
profissionais. 
 
 
5.  DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. O CONTRATANTE nomeará a equipe que fiscalizará os projetos/serviços, de acordo com 
o projeto a ser contratado.  
 

 
Francisco Beltrão, 19 de junho de 2018. 
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ANEXO II  

 
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS  

 
Identificação da Proponente 
. razão social 
. CNPJ 
. endereço 
. telefone fixo 
. telefone celular com disponibilidade de atendimento via whatsapp 
. e-mail 

(Local e data) 
 
À Comissão de Licitações 
 
REFERENTE: EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 007/2018. 
 
Prezados Senhores, 
 
                    Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta 

para REGISTRO DE PREÇOS de projetos técnicos para obras que serão executadas pela 

Municipalidade, incluindo especificações técnicas, memoriais descritivos, memórias de cálculo 

e planilhas de quantitativo de obras. 

                    A licitante deverá apresentar O MESMO DESCONTO para todos os itens do 
lote, sob pena de desclassificação, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula. 
 

O valor máximo estimado da licitação permanecerá inalterado. 

 

LOTE “ 1” -  PROJETOS DE ENGENHARIA – EDIFICAÇÕES 

Item Descrição do serviço Un 

Valor 
unitário 
máximo 
estimado 

R$ 

Percentual 
de 

desconto 
ofertado 

% 

Valor  
unitário 

proposto  
R$ 

PROJETOS ESTRUTURAIS e AFINS 

1 
Projeto estrutural em concreto 
inclusive fundações 

m² 
9,00 

  

2 Projeto de estrutura metálica m² 7,00   

3 
Projeto de estrutura mista - 
concreto e metálica 

m² 
8,00 

  

4 
Projeto estrutural - caixas d'água 
elevadas 

m³ 90,00 
  

5 Projeto estrutural - piscinas m³ 50,00   

6 
Projeto estrutural - muro de arrimo 
com até 3,00 m de altura 

m² 
16,00 

  

7 
Projeto estrutural - muro de arrimo 
com até 6,00 m de altura 

m² 
20,00 

  

8 
Projeto estrutural - muro de arrimo 
acima 6,00 m de altura 

m² 
25,00 
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PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS e AFINS 

9 

Projeto elétrico - sistemas de 
iluminação, fornecimento de 
energia, rede estabilizada, luz e 
força, energia para ar 
condicionado, aterramento e 
SPDA. 

m² 

7,00 

  

10 
Projeto de rede estruturada e rede 
de dados 

m² 
5,00 

  

11 
Controle e acesso e CFTV - 
circuito fechado de tv 

m² 
4,00 

  

12 Sonorização de ambientes m² 3,50   

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DRENAGENS e AFINS 

13 
Projeto hidrossanitário COM 
aproveitamento dos recursos 
hídricos 

m² 
7,00 

  

14 
Projeto hidrossanitário SEM 
aproveitamento dos recursos 
hídricos 

m² 
6,00 

  

15 
Projeto da rede de drenagem de 
terrenos 

m² 
1,50 

  

16 
Projeto da rede de drenagem 
pluvial  de edificações 

m² 
1,30 

  

PROJETO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

17 
Projeto de sistemas de prevenção 
e combate à incêndio 
por extintores 

m² 
3,50 

  

18 

Projeto de sistemas de prevenção 
e combate à incêndio 
por extintores e hidrantes com 
planilha de cálculo 

m² 

6,00 

  

PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 

19 
Projeto de sistema de 
climatização e exaustão de 
ambientes 

m² 6,00 
  

COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHA DE QUANTITATIVOS  
DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

20 

Compatibilização dos projetos e 
planilha de orçamento quantitativo 
de serviços e materiais com preço 
Sinapi atualizado, inclusive 
cronograma físico-financeiro 

m² 8,00 

  

VALOR ESTIMADO DO LOTE “1” R$ 900.000,00 

 

LOTE “2”  - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS   

SONDAGEM GEOTÉCNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL  

Item Descrição do serviço Un 

Valor 
unitário 
máximo 
estimado 

Percentual 
de 

desconto 
ofertado 

Valor unitário 
da proposta 

R$ 
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R$ 

1 
Sondagens de simples 
reconhecimento de subsolo 
(percussão) - por furo 

un 1.500,00 
  

2 
Sondagem à trado e/ou poço de 
visita 

un 1.300,00 
  

3 
Levantamento topográfico 
planialtimétrico semi-cadastral de 
áreas - até 1 ha  

m² 
0,25 

  

4 
Levantamento topográfico 
planialtimétrico semi-cadastral de 
áreas - de 1 ha a 5 ha 

m² 
0,22 

  

5 
Levantamento topográfico 
planimétrico semi-cadastral de 
áreas - até 1 ha  

m² 
0,12 

  

6 
Levantamento topográfico 
planimétrico semi-cadastral de 
áreas - de 1 ha a 5 ha 

m² 
0,10 

  

7 
Levantamento topográfico 
batimétrico semi-cadastral de 
áreas - até 1 ha 

m² 
0,45 

  

8 
Levantamento topográfico 
batimétrico semi-cadastral de 
áreas - de 1 ha a 5 ha 

m² 
0,40 

  

VALOR ESTIMADO DO LOTE “2”  R$ 100.000,00 

 
O prazo de validade da proposta de preços é de.........(........) dias (no mínimo 60 

(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela 
Comissão de Licitações. 

 
  Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos 

diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, 
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, 
administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre os serviços. 

 
  Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as 

especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior 
assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 

 
 

  Atenciosamente. 
 
 

(nome, RG e assinatura do representante legal) 
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(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço 
completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do 
representante legal. 

 

ANEXO  III -  DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR 

 
  Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório número 007/2018, sob  a modalidade 
CONCORRÊNCIA, instaurado por este Município, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em 
atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 
 

DECLARA também, sob as penas da lei, que não está sujeita a 
qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 
 

_______(Assinatura do representante legal)______ 
Nome 

RG/CPF 
Cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 24 
 

 

 

 

 

 

 
 
(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço 
completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do 
representante legal. 

 

ANEXO IV -  TERMO DE RENÚNCIA  

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR 

 
A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade 

CONCORRÊNCIA nº 007/2018, por seu representante credenciado, DECLARA, na 
forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da 
Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, 
assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo 
respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento 
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos 
proponentes habilitados. 
 

(LOCAL E DATA) 
 
 

_______(Assinatura do representante legal)______ 
Nome 

RG/CPF 
Cargo 
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(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço 
completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do 
representante legal.. 

 
 

ANEXO V - CARTA DE CREDENCIAMENTO   
 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
  Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
____________________________, portador(a) da Cédula de Identidade sob n° 
________________________ e CPF sob n° ____________________________, a 
participar do procedimento licitatório n° 007/2018 sob a modalidade 
CONCORRÊNCIA, instaurado pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - PR. 
 
  Na qualidade de representante legal da empresa 
_________________________________, outorga-se ao acima credenciado, dentre 
outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 
 

(LOCAL E DATA) 
 

_______(Assinatura do representante legal)______ 
Nome 

RG/CPF 
Cargo 
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(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço 
completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do 
representante legal). 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE – MODELO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR 

 
Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no edital, que a empresa ___________________(denominação da Pessoa 
Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº ________________, é microempresa ou empresa 
de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na 
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no procedimento licitatório nº 007/2018 – Concorrência, realizado pelo 
Município de Francisco Beltrão – PR. 
 

(LOCAL E DATA) 
 
 

_______(Assinatura do representante legal)______ 
Nome 

RG/CPF 
Cargo 
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ANEXO VII 
 

TERMO DE INDICAÇÃO DE COLABORADOR RESPONSÁVEL 
 (o qual irá reportar-se ao fiscal do contrato, para pedidos sobre e entrega e fiscalização 

do objeto ) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

Concorrência nº 007/2018 

 

2. INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL  

 
Por este instrumento, a empresa ____________________ , inscrita no CNPJ/MF 
nº____________, inscrição estadual nº ____________ com sede à ____(rua, número 
, bairro, cidade, CEP _________, representada neste ato por seu 
__________________ (identificar qualificação), o(a) Sr(a)___________________, 
portador(a) do documento de identidade RG nº ______________, emitido pela 
SSP/__, e do CPF nº___________, nomeia e constitui a(s) pessoa(s) abaixo 
relacionada(s) como responsável(is) para acompanhar a execução da Ata de 
Registro de Preços, assim como proceder às ações necessárias ao seu 
cumprimento, tais como: a) receber e assinar em nome da empresa ordens de 
serviço emitidas pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão; b) acompanhar a 
execução dos serviços solicitados; c) receber e assinar em nome da empresa o 
Atestado de Recebimento e Aprovação; d) receber e assinar em nome da empresa 
notificações da Prefeitura solicitando a troca de materiais/produtos recusados 
pela Prefeitura ou a complementação nas quantidades solicitadas nas ordens de 
serviço; e) receber reclamações de serviços incompletos e providenciar a sua 
correção; f) entregar em nome da empresa os atestados de recebimento e 
aprovação e as notas fiscais decorrentes de fornecimentos realizados; g) receber 
e assinar em nome da empresa notificações de qualquer natureza recebidas da 
Prefeitura e relacionadas ao fornecimento dos materiais/produtos constantes na 
Ata de Registro de Preços; e h) proceder a todos os demais atos necessários ao 
cumprimento das obrigações contidas no Edital de concorrência acima 
identificado e em seus Anexos e na Ata de Registro de Preços: 

__________________________ 
Nome(s) do(s) Responsável(is) indicado(s) 

RG nº ... 
CPF nº .... 

_________________________ 
Nome do Representante Legal 

Qualificação 

 
3. ORIENTAÇÕES AO FORNECEDOR 

 
1) Este Termo deve ser assinado pelo Representante Legal da empresa e pelo 

funcionário responsável pela execução e controle da Ata de Registro de Preços. 
Deverá ser enviado a Comissão de Licitação após adjudicação do(s) item(ns). 

 
2) Pode ser indicado mais de um responsável. 
 

3) Em caso de substituição de um ou mais responsáveis, novo Termo de Indicação 
de Responsável deve ser entregue à Administração Municipal. 
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(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço 
completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do 
representante legal). 

 
 

ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

(deverão ser relacionados todos os responsáveis técnicos indicados pela licitante) 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR 

 
 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que os 
responsáveis técnicos pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, 
é: 

Nome Especialidade CREA e/ou CAU nº  Data do registro 

    

 

Nome Especialidade CREA e/ou CAU nº  Data do registro 

    

 

Nome Especialidade CREA e/ou CAU nº  Data do registro 

    

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

 
 
 

(local e data) 
 
 

( nome, RG e assinatura dos responsáveis técnicos) 
 

( nome, RG e assinatura do representante legal) 
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ANEXO IX 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .... 

CONCORRÊNCIA  Nº 007/2018  -  Processo nº 505/2018 
   

Aos ......... dias do mês de .............. de......, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. .............., 
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da 
classificação da proposta apresentada na Concorrência nº 007/2018, por deliberação da Comissão de Licitação, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em............., resolve 
REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege 
a concorrência e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 

................................................, sediada na ..............................., nº......., na cidade de ................., Estado do 

................, inscrita no CNPJ sob o nº ............................ e Inscrição Estadual sob o nº..................., doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. ..........................., portador do RG 
nº .......................... e do CPF nº ....................... 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS de projetos técnicos para obras que serão executadas 
pela Municipalidade, durante o período de vigência desta Ata de Registro de Preços, conforme edital, proposta e 
memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento. 
  
1.2. Descrição:    

LOTE “ 1” -  PROJETOS DE ENGENHARIA – EDIFICAÇÕES 

Item Descrição do serviço Un 
Valor unitário 

máximo estimado 
R$ 

Percentual de 
desconto ofertado 

% 

Valor  
unitário proposto  

R$ 

PROJETOS ESTRUTURAIS e AFINS 

1 Projeto estrutural em concreto inclusive fundações 
m² 

9,00 
  

2 Projeto de estrutura metálica 
m² 

7,00 
  

3 Projeto de estrutura mista - concreto e metálica 
m² 

8,00 
  

4 Projeto estrutural - caixas d'água elevadas m³ 90,00 
  

5 Projeto estrutural - piscinas m³ 50,00 
  

6 Projeto estrutural - muro de arrimo com até 3,00 m de altura 
m² 

16,00 
  

7 Projeto estrutural - muro de arrimo com até 6,00 m de altura 
m² 

20,00 
  

8 Projeto estrutural - muro de arrimo acima 6,00 m de altura 
m² 

25,00 
  

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS e AFINS 

9 
Projeto elétrico - sistemas de iluminação, fornecimento de 
energia, rede estabilizada, luz e força, energia para ar 
condicionado, aterramento e SPDA. 

m² 
7,00 

  

10 Projeto de rede estruturada e rede de dados 
m² 

5,00 
  

11 Controle e acesso e CFTV - circuito fechado de tv 
m² 

4,00 
  

12 Sonorização de ambientes 
m² 

3,50 
  

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DRENAGENS e AFINS 
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13 
Projeto hidrossanitário COM aproveitamento dos recursos 
hídricos 

m² 
7,00 

  

14 
Projeto hidrossanitário SEM aproveitamento dos recursos 
hídricos 

m² 
6,00 

  

15 Projeto da rede de drenagem de terrenos 
m² 

1,50 
  

16 Projeto da rede de drenagem pluvial  de edificações 
m² 

1,30 
  

PROJETO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

17 
Projeto de sistemas de prevenção e combate à incêndio 
por extintores 

m² 
3,50 

  

18 
Projeto de sistemas de prevenção e combate à incêndio 
por extintores e hidrantes com planilha de cálculo 

m² 
6,00 

  

PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 

19 Projeto de sistema de climatização e exaustão de ambientes m² 6,00 
  

COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHA DE QUANTITATIVOS  
DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

20 
Compatibilização dos projetos e planilha de orçamento 
quantitativo de serviços e materiais com preço Sinapi 
atualizado, inclusive cronograma físico-financeiro 

m² 8,00 
  

VALOR ESTIMADO DO LOTE “1” R$ 900.000,00 

 

LOTE “2”  - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS   

SONDAGEM GEOTÉCNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL  

Item Descrição do serviço Un 
Valor unitário 

máximo estimado 
R$ 

Percentual de 
desconto ofertado 

Valor unitário da 
proposta R$ 

1 
Sondagens de simples reconhecimento de subsolo (percussão) 
- por furo 

un 1.500,00 
  

2 Sondagem à trado e/ou poço de visita un 1.300,00 
  

3 
Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de 
áreas - até 1 ha  

m² 
0,25 

  

4 
Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de 
áreas - de 1 ha a 5 ha 

m² 
0,22 

  

5 
Levantamento topográfico planimétrico semi-cadastral de áreas 
- até 1 ha  

m² 
0,12 

  

6 
Levantamento topográfico planimétrico semi-cadastral de áreas 
- de 1 ha a 5 ha 

m² 
0,10 

  

7 
Levantamento topográfico batimétrico semi-cadastral de áreas 
- até 1 ha 

m² 
0,45 

  

8 
Levantamento topográfico batimétrico semi-cadastral de áreas 
- de 1 ha a 5 ha 

m² 
0,40 

  

VALOR ESTIMADO DO LOTE “2”  R$ 100.000,00 

 

Valor total da Ata R$ ........... 
 
1.2.  Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da 
Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do 
registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA / VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO 
 

3.1. O pacote incluindo todos os projetos, memoriais e planilhas deverão ser entregues em DWG (AutoCAD 2004 ou 
compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), planilhas eletrônicas tipo 
Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) ou enviados através do e-mail 
seplanfb.projetos@gmail.com no prazo máximo de 30 dias a ser contados do envio da nota de empenho juntamente 
com o projeto arquitetônico básico, que será fornecido pelo Município. 
 
3.2.  Após a entrega dos projetos, memoriais e planilhas entregues em modo digital, a contratada terá mais 03 (três) 
dias úteis para realizar a entrega do pacote de projetos assinados em duas vias impressos em papel sulfite com 
dimensões normatizadas e de forma a permitir boa visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  
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3.3.  A detentora da ata deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos projetos/serviços as 
quais deverão ser entregues juntamente com o comprovante de pagamento no pacote de projetos em modo físico 
(papel sulfite).  
 
3.4. Os projetos que dependerem de aprovação nos diversos órgãos de fiscalização e controle, (PREFEITURAS, 
SANEPAR, COPEL, CORPO DE BOMBEIROS e demais entidades) deverão ser entregues aprovados, ou se não for 
possível a aprovação no prazo estabelecido para a entrega, deverão ser apresentados os comprovantes da 
solicitação de análise.  
 
3.5.  Quando o prazo estabelecido para a entrega dos projetos (30 dias) não for suficiente para a sua elaboração em 
função do grau de complexidade da edificação ou por quaisquer outros motivos, estranhos à vontade das partes, 
que alterem fundamentalmente as condições de execução dos serviços, (ex; atraso de análise dos projetos nos 
respectivos órgãos reguladores), a empresa contratada deverá solicitar por escrito a intenção de um prazo adicional 
para a entrega dos serviços, justificando seus motivos para que o gestor do contrato emita seu parecer acerca da 
solicitação. 
 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
4.1. O material descrito acima deverá ser entregue em mídia digital e analógica. A parte digital deverá estar 
integralmente contida em um CD/DVD ou ser enviados através do e-mail seplanfb.projetos@gmail.com com os 
arquivos de desenho em formato DWG, MAX e PDF, as imagens em JPG ou TIF com alta resolução que permita 
sua impressão sem perda de qualidade, os textos em DOC e PDF e as planilhas em XLS e PDF. 
 
4.2. No que se refere ao material analógico, todos os desenhos (expressos em escala adequada) deverão estar 
plotados em papel sulfite (02 vias), de dimensões que permitam suas perfeitas compreensões e manuseios. Os 
textos e planilhas serão impressos, em duas vias, em papel sulfite ou similar, no formato A4. 
 
4.3.  Os projetos em questão deverão estar rigorosamente de acordo com as leis e normas que os regulam, não 
havendo, portanto, desconformidades legais nas esferas de licenciamento de âmbito municipal, estadual e federal. 
 
4.4.  O aceite dos projetos será concedido pelo CONTRATANTE, podendo esta solicitar a complementação de 
informações, se assim julgar necessário. 
 
4.5.  A detentora da ata poderá ser notificada a apresentar justificativa da viabilidade técnica dos serviços para 
comprovação da exeqüibilidade dos valores propostos.  
 
4.6.  A detentora da ata deverá fornecer todo material de aplicação, assim como os equipamentos, ferramentas e 
materiais de consumo necessários para realização dos serviços.  
 
4.7.  Será de responsabilidade da detentora da ata o recolhimento de todos os encargos (transporte de equipamento 
e pessoal locais dos serviços, plotagem, impressão, etc.), impostos e insumos decorrentes da realização dos 
serviços.  
 
4.8.  Durante a execução dos serviços, a detentora da ata deverá providenciar junto ao CREA/CAU as anotações de 
responsabilidade técnica (ART/RRT) referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da 
Lei n.º 6496/77, comprovando a tomada dessa providência perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO 
BELTRÃO/PR até o término da execução dos serviços contratados.  
 
4.9. A detentora da ata deverá manter durante a vigência da Ata de Registro de preço, todos os profissionais, 
responsáveis técnicos da empresa, relacionados no termo de compromisso assinado. Havendo a necessidade de 
substituição de algum dos profissionais, deverá comunicar previamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FRANCISCO BELTRÃO/PR que poderá aprovar ou não, após a verificação da equivalência técnica do profissional e 
sua adequação as exigências estabelecidas no edital.  
 
4.10.  A formalização da contratação será efetivada mediante a convocação da detentora da ata para assinatura do 
contrato e posterior recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Serviço, documentos estes emitidos pela 
CONTRATANTE. Os prazos para o início da execução dos serviços será contado a partir do recebimento por parte 
da detentora da ata da Ordem de Serviço.  
 
4.11.  A detentora da ata deterá o direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos assim como de toda 
a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa do CONTRATANTE. 
 
4.12.  Será de inteira responsabilidade da EMPRESA DETENTORA DA ATA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
a aprovação e alterações necessárias dos projetos contratados nos diversos órgãos de fiscalização e controle, 
como, CREA, PREFEITURAS, SANEPAR, COPEL, CORPO DE BOMBEIROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
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SEDU (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano), FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação) e demais entidades que as solicitem, até a aprovação e legalização definitiva dos mesmos. A aprovação 
e legalização dos projetos não eximirão seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, 
regulamentos e legislação pertinentes às suas atividades profissionais. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO  

 
5.1. A Secretaria Municipal de Planejamento efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de entrega de uma 
via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, 
inclusive e-mail, o qual deverá conter no mínimo: 
5.1.1. Número da Ata; 
5.1.2. Objeto; 
5.1.3. Número e especificação do item conforme Ata; 
5.1.4. Dotação orçamentária onerada; 
5.1.5. Valor. 
 
5.2. Os serviços e as peças empregadas deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pelo Município. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO  

 
6.1. Os pagamentos referentes aos serviços executados serão efetuados no prazo de 30(trinta) dias, contados da 
apresentação da nota fiscal, através de transferência bancária para a conta corrente indicada pela Contratada da 
seguinte forma: 
 
a) 50% do valor da nota de empenho mediante apresentação do pacote de projetos, memoriais e planilhas, 

entregues assinados em duas vias impressos em papel sulfite (meio físico), incluindo ART/RRT, aprovação ou 
comprovantes da solicitação de análise nos diversos órgãos de fiscalização e controle; e 

 
b) 50% do valor da nota de empenho mediante apresentação do pacote de projetos, memoriais e planilhas, 

APROVADOS nos diversos órgãos de fiscalização e controle. 
 

6.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
6.2. As notas fiscais deverão ser entregues no endereço citado nesta ATA. 
 
6.3. As notas fiscais, após aceitas pela Secretaria de Administração, serão encaminhadas ao Setor empenho para 
providências quanto ao pagamento, que se dará através de depósito por transferência eletrônica bancária. 
 
6.4. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal da empresa que participou da licitação e deverá conter: 

6.4.1 A modalidade e o número da Licitação; 
6.4.2 O número da Ata e do Pedido de Fornecimento; 
6.4.3 O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 

 

6.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias 
após a data da sua reapresentação. 

 
6.6. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA 
relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 
6.7. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos 

da seguinte dotação orçamentária: 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº. 3894/11, de 09/11/2011 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

400 
03.002 04.122.0404.2.004 

 000 

420 

3.3.90.34.00.00 
 
 
 
 

3.3.90.39.05.00 

000 

900 
05.002 23.122.2301.2.011 

000 

920 000 

1450 06.002 08.243.0801.2.020 000 

3070 
07.003 12.361.1201.2.050 

000 

3090 000 

3720 
08.006 10.122.1001.2.058 

000 

3741 000 

4910 
09.001 26.782.2002.2.074 

000 

4930 000 

5530 
11.001 15.452.1501.2.081 

000 

5550 000 

5870 
11.003 06.182.1503.2.086 

515 

5890 515 

6190 12.002 18.542.1801.2.091 000 
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6300 13.001 04.121.0402.2.092 000 

6800 
14.001 27.812.2701.2.097 

000 

6780 000 

 
 
6.7.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações 
orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

7.1. Caberá ao(a) Sr(a) ............................ portador(a) do R.G. sob nº ................ e inscrito(a) no CPF/MF sob nº 
................, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: 
7.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização. 
7.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção 
das falhas detectadas. 
 
7.2. A equipe que fiscalizará a execução dos projetos/serviços, designada através da Portaria nº......... de 
..../......./2018, é comporta pelos servidores:..........................., Fone (46) 3520-2154 e 3520-2152, junto ao 
representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, 
as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para 
aplicação das penalidades cabíveis. 
 
7.3 – A fiscalização da ata de registro de preços...................... 
 
7.4.  A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada, a qualquer 
tempo, mediante autorização da Prefeitura e posterior comunicação à CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
 
8.1. O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial local e site do 
Município. 
 
8.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os praticados no 
mercado e assim controlados pela Administração. 

8.2.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que os vigentes 
no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços 
de forma a torná-los compatíveis com os de mercado. 

8.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição 
do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto Municipal nº 176/2007. 

 
 

CLÁUSULA NONA – DO  CANCELAMENTO DA ATA 
 

9.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 
9.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
9.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 
9.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
9.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 176/2007. 
 
9.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
9.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
objeto contratado. 
9.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
9.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
9.2.4.  Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão 
deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 
 
9.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, 
caso não aceitas as razões do pedido. 
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9.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo 
processo administrativo. 
 
9.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o 
preço registrado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 

10.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços 
importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos 
itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para 
retirada e devolução devidamente assinada.  
 
10.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem 
prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no edital, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas em regulamento. 
 
10.3. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e quatro) 
horas de atraso, contados do estabelecido no item 10.2, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, 
podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro 
de Preços. 
 
10.4. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos caso o 
cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do contraditório. 
 
10.5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 
11.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1. A execução bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma 
legal. 
 

12.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital da 
Concorrência nº 007/2018, a proposta da detentora da Ata e o memorial descritivo, conforme estabelece a Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

12.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Concorrência 
nº 007/2018. 

12.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo 
Senhor Cleber Fontana, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pelo Sr. ----------, qualificado 
preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas. 
 

Francisco Beltrão, ......... de ................ de 2018. 
 

 

CLEBER FONTANA 
CPF nº  

Prefeito Municipal 

Empresa vencedora 
Detentora da Ata 

(nome) 
Representante Legal 

Testemunhas: 
 
 ------------------------------------------------ -------------------------------- 
 NOME:  NOME: 
 RG:  RG: 
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MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO XI 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

OBJETO 

Contratação de serviço para a ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, 

COMPATIBILIDADE DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ORÇAMENTÁRIA, 

incluindo documentos e especificações técnicas, memoriais descritivos, memória de cálculo e 

planilhas de quantitativos para as obras e reformas da Prefeitura Municipal de Francisco 

Beltrão - PR. 

OBJETIVO 

 A contratação de empresas especializadas na elaboração, desenvolvimento e 

detalhamento e todos os projetos de acordo com suas especialidades objetivando atender as 

demandas de reforma, ampliações e/ou e construções da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FRANCISCO BELTRÃO, na TÉCNICA DE REGISTRO DE PREÇO EM ATA. 

 Cada pacote de projetos complementares, além do projeto propriamente dito, deverá 

apresentar ainda as especificações técnicas, planilhas de quantitativos, composição, memórias 

de cálculo, memoriais descritivos de todos os projetos que deverão ser de caráter executivo, 

além da elaboração do caderno de encargos, de modo a possibilitar, com clareza, a realização 

do processo licitatório para reformas, ampliações e/ou construções, de acordo com a Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 Cada item está separado de forma que a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO 

BELTRÃO possa contratá-los, dentro de suas necessidades, os itens e subitens de seu 

interesse sem a obrigatoriedade de contratar o LOTE todo, ou seja, onde houver situações que 

exijam somente o levantamento técnico, para que em outro momento sejam contratados os 

demais projetos e/ou serviços ou exista uma situação onde não se tenha a necessidade de 

elaboração de projeto elétrico e/ou hidrossanitário, haverá ainda, casos de edificações nas 

quais será necessário a contratação de apenas um item do pacote, como por exemplo somente 

o projeto de prevenção e combate a  incêndio. 

 

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA O PROJETO 

 Os projetos a serem concebidos deverão obedecer à legislação específica referente à 

natureza da edificação, às normas da ABNT, às normas de acessibilidade (NBR-9050), à 

resolução nº 081 do Conselho Nacional do Ministério Público, aos critério de sustentabilidade, 
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às prescrições e regulamentos das concessionárias locais e à supervisão e orientações do 

órgão técnico da contratante. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 As edificações, em todos os seus ambientes, internos e externos, não poderão possuir 

obstáculos à livre mobilidade de portadores de necessidades especiais. 

 A Contratada deverá incluir na tabela de quantitativos o levantamento topográfico o 

envio do técnico profissional específico da área de topografia ao local da obra de reforma 

com/sem ampliação e/ou construção, a fim de realizar o levantamento técnico de todas as 

condições do terreno, das edificações e elementos lindeiros aos imóveis, de modo a fornecer 

subsídios para a completa elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares. 

Ressaltamos que os quantitativos de mobilização e desmobilização de equipamentos, 

deslocamento e estadia dos profissionais deverão estar calculados nos subitens relativos a 

preço unitário de mobilização por kilômetros rodoviários, sendo que os custos deverão estar 

baseados nas distâncias de todos os municípios do Estado do Paraná, no que se refere à 

mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal. 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, através da Secretaria de 

Planejamento fornecerá o projeto arquitetônico da edificação juntamente com o programa de 

necessidades dos projetos complementares. 

 Será de inteira responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORAÇÃO 

DE PROJETOS a aprovação e alterações necessárias dos projetos contratados nos diversos 

órgãos de fiscalização e controle, como, CREA, PREFEITURAS, SANEPAR, COPEL, CORPO 

DE BOMBEIROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEDU (Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Urbano), FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e 

demais entidades que assolicitem, até a aprovação e legalização definitiva dos mesmos. A 

aprovação e legalização dos projetos não eximirão seus autores das responsabilidades 

estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às suas atividades 

profissionais. 

 A empresa contratada deverá providenciar o pagamento de todos os documentos 

impressos (jogos de projetos e documentos A4) e mobilização para o serviço de protocolo e 

acompanhamento nos órgãos competentes para aprovação e legalização dos projetos em 

Francisco Beltrão, devendo estes custos estarem contabilizados em suas propostas. 

 Após a aprovação e a legalização de todos os projetos nos órgãos competentes, os 

referidos projetos não mais poderão ser alterados substancialmente. Caso haja modificações, 

no decurso da obra, em decorrência da não observância das normais e legislações vigentes, a 

empresa contratada deverá providenciar a legalização das modificações nos órgãos 
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competentes sem ônus, de novos documentos impressos e mobilização, para o PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO. 

 A empresa contratada e os respectivos profissionais responsáveis pelos projetos 

complementares deverão ficar cientes que os mesmos serão solicitados a qualquer momento 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO e/ou pelas futuras empresas 

contratadas para execução das obras, a prestar esclarecimentos e dizimar as dúvidas que por 

ventura apareçam sobre os projetos, especificações e relatórios técnicos. 

 Os projetos de instalações em geral deverão ter como objetivo básico a 

COMPATIBILIZAÇÃO entre estes e o arquitetônico. Deverão sempre ser levados em conta os 

aspectos estéticos e funcionais, visando à facilidade de manutenção e segurança, priorizando 

sempre portadores de deficiência e mobilidade reduzida. 

 Deverão utilizar técnicas que melhor aproveitem os recursos naturais, possibilitando um 

menor consumo de água e de energia para climatização e iluminação. 

 Os materiais e equipamentos a serem especificados devem ter baixo consumo de água 

e/ou energia, empregando nos projetos, vasos sanitários com baixo consumo de água por 

descarga, torneiras e chuveiros com limitadores de vazão. Os projetos devem analisar a 

possibilidade do reaproveitamento das águas pluviais para sanitários e áreas externas. 

 Na área de instalações elétricas, deverá ser avaliado o uso de luminárias que se 

utilizem de lâmpadas com alta eficiência luminosa, motores e equipamentos elétricos com alta 

eficiência energética, além de outros. E ainda, emprego de manta isolante térmica na cobertura 

e outras providências similares que promovam a o conforto térmico dos usuários sem a 

necessidade de controle de temperatura mecânicos.  

 Todos os ambientes de trabalho devem atender aos níveis de conforto térmico, acústico 

(temperatura, umidade, ventilação, iluminação natural e artificial, nível de ruídos, entre outros), 

assim como de segurança, de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde - 

OMS e normas da ABNT. 

 

CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DOS TIPOS DE PROJETOS 

 

ENGENHARIA DE ESTRUTURA E FUNDAÇÃO, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, 

HIDROSANITÁRIA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E MECÂNICA DE 

CLIMATIZAÇÃO (PROJETOS ESPECÍFICOS) 

 São os projetos específicos compostos de planos executivos com detalhamentos, 

especificações, planilhas quantitativas de insumos de serviços para execução de obras de 

edificações e urbanizações dos imóveis a serem reformados, ampliados e/ou construídos. São 

exemplos de projetos específicos e seus complementos: projeto de estrutura e fundação, 
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projeto elétrico de rede de energia simples, projeto elétrico de aterramento e SPDA (sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas), projeto elétrico-eletrônico da rede estruturada e rede 

de dados (lógica e telefonia), projeto elétrico-eletrônico de controle de acessos e CFTV, projeto 

de sonorização, projeto hidrossanitário, projeto do sistema prevenção e combate a incêndio, 

projeto de impermeabilizações e drenagem, projeto de climatização/ar condicionado com ACJ, 

splits e/ou centrais de climatização e etc. 

 

COMPATIBILIDADE DE PROJETOS 

 A compatibilização é uma tarefa multidisciplinar que envolve, além do arquiteto, os 

diversos projetistas responsáveis pelos projetos de engenharia necessários a uma edificação. 

Tem por objetivo fazer a interface entre as várias disciplinas e resolver com sucesso os 

problemas provocados pela fragmentação dos projetos no âmbito construtivo. A 

compatibilização consiste basicamente em sobrepor todos os projetos antes do início 

da construção e encontrar as soluções que se adéqüem as necessidades da edificação, dentro 

do programa de necessidades estabelecido pela contratante.Deverá ser realizada uma análise 

de conformidade e compatibilidade entre todos os projetos específicos, sendo o produto da 

análise deverá ser apresentados em forma de relatório técnico. 

 

ENGENHARIA DE CUSTOS 

 São documentos elaborados dentro da área de engenharia de custos que trazem 

informações tais como, estimativas de custos de investimentos e operacionais de obras, 

planejamento de obra, viabilidade econômica-financeira de projetos, orçamentação analítica e 

sintética, composição de custo unitário de serviço e cronograma físico-financeiro. 

 

ORIENTAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DE PROJETOS E DOCUMENTOS 

 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

− Levantamento planialtimétrico cadastral com curvas de nível a cada metro, indicação do 

norte, data, perímetro do terreno com medidas dos lados da poligonal, ângulos internos, 

deflexões e áreas, cota dos vértices da poligonal e outros pontos de interesse, 

Referência de Nível (RN) devidamente caracterizada por GPS e de fácil localização e 

identificação: 

− Ruas adjacentes com nomes, dimensões, tipo de pavimentação e arborização 

existentes; 

− Redes de energia, telefone, água, esgoto, águas pluviais com posição dos postes e 

caixas de inspeção indicando cota de nível na superfície e profundidade; 
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− Localização de árvores isoladas, massas vegetais, construções, muros; 

− Adutoras, emissários, redes de alta tensão, indicando largura ou seção; 

− Quando a área a ser levantada não for delimitada por elementos precisos e 

permanentes deverão ser utilizados marcos de concreto cravado, facilmente 

identificáveis e que ofereçam condições de permanecer inalterados ao longo do tempo; 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou 

compatível), planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica 

(CD ou DVD) ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

SONDAGEM GEOLÓGICA 

− Execução de furos até atingir a impenetrabilidade devendo atender às normas técnicas 

vigentes apresentando: 

▪ Localização dos furos no terreno e descrição dos serviços executados; 

▪ As cotas deverão referir-se ao RN do levantamento planialtimétrico; 

▪ Perfis prováveis das camadas e indicações gráficas das características do terreno; 

− Memorial descritivo do tipo e processo de sondagem e equipamentos utilizados, inclusive 

fotos com datas; 

− A localização das perfurações deverá contemplar todas as edificações previstas em projeto. 

− Laudo de fundação, indicando a melhor solução a ser adotada: 

▪ Parecer sobre o provável comportamento do subsolo e eventuais cuidados a 

observar em relação às fundações. 

▪ Registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos projetos/serviços. 

 

PROJETO ESTRUTURAL 

− Deverá ser apresentado, além das pranchas com os projetos e detalhes, o caderno de 

especificações técnicas, os quantitativos e as composições de custo unitário de 

serviços. 

− Além do projeto propriamente dito, será composto de laudo de sondagem, levantamento 

topográfico, detalhamentos, cadernos de especificações técnicas, quantitativos, com as 

seguintes diretrizes: 
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▪ Fundações: baseado no laudo de sondagem e levantamento; 

▪ Estrutural: baseado no laudo de sondagem e levantamento 

planialtimétrico; 

▪ Plantas baixas, elevações e cortes; 

▪ Detalhamento de todas as estruturas em concreto armado, em aço e em 

madeira; 

− Memorial Descritivo e de Cálculo, sendo que nas especificações técnicas deverão ser 

detalhados os principais aspectos da solução adotada no projeto de fundações, 

apresentando e justificando os procedimentos adotados, as considerações relativas à 

escolha do tipo de fundação, justificando com base nas investigações e estudos 

geotécnicos e disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados; 

− Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as ações que possam 

produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta as cargas 

mecânicas, velocidade dos ventos e demais fenômenos da natureza; 

− Será de inteira responsabilidade do projetista estrutural conhecer o laudo de sondagem 

e levantamento planialtimétrico, que sejam condicionantes na escolha e 

dimensionamento do esquema estrutural. O projetista deve ainda conhecer a 

flexibilidade de utilização desejada no projeto arquitetônico, para que eventuais 

alterações de distribuição interna não venham a ser inviabilizadas por questões 

estruturais, conhecer as possibilidades futuras de ampliação de área e alteração de 

utilização da edificação, conhecer o prazo fixado para a execução da obra; 

− O projeto estrutural, após estudar as diversas opções de estruturas, analisar as 

vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de vista de viabilidade técnica, 

econômica e de execução. Para tanto é de responsabilidade do projetista se informar 

acerca das características e tipo de terreno no tocante ao tipo e custo da mão-de-obra 

disponível, tipo e custo dos materiais disponíveis, disponibilidade de equipamentos 

específicos, além de outros; 

− Deverá fazer parte, também, o projeto de Impermeabilização dos seguintes elementos: 

▪ Calhas, rufos e floreiras; 

▪ Todos os tipos de fundações; 

▪ Estruturas como lajes, vigas e outros elementos como contrapiso, áreas 

molhadas (banheiros, sanitários, copas) e terraços; 

▪ Plantas de localização e identificação dos sistemas de 

impermeabilização; 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 44 
 

▪ Detalhes genéricos e específicos que descrevem graficamente todas as 

soluções de impermeabilização projetadas e que sejam necessárias para 

a execução destas; 

− Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações técnicas dos materiais, 

manuais de utilização e manutenção, com relação completa destes materiais e 

respectivo quantitativo; 

− Descrição detalhada dos materiais empregados, sendo que marcas ou modelos serão 

meramente referenciais e poderão ser substituídos por outros equivalentes, ou seja, 

com mesma função e desempenho técnico; 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral; 

− Composições dos serviços discriminando separadamente material de mão de obra, 

mostrando também o somatório final. 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou 

compatível), planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica 

(CD ou DVD) ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

PROJETO DE FUNDAÇÃO 

− O Projeto de Fundação deverá ser feito de acordo com Parecer Técnico emitido por 

profissional/empresa especialista em solos, com base nos dados do laudo de sondagem 

do terreno e do levantamento planialtimétrico e deve conter, no mínimo, as informações 

listadas abaixo: 

▪ Locação dos elementos de apoio; 

▪ Nome e dimensionamento de todas as peças estruturais; 

▪ Indicação das cargas e momentos nas fundações e fck do concreto e dos 

diversos níveis; 

▪ Indicação do sistema construtivo dos elementos de fundação; 

▪ Armação de todas as peças estruturais e quadro de aço por prancha de 

detalhamento; 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br
mailto:seplanfb.projetos@gmail.com


 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 45 
 

▪ A solução adotada para tipo de fundações deverá dar especial atenção 

para o nível d'água do terreno, devidamente compatibilizada com um 

eventual pavimento térreo da edificação; 

− A representação gráfica será feita, no mínimo, por meio de desenho de plantas, cortes e 

elevações que permitam a perfeita análise e compreensão de todo o projeto no nível de 

execução; 

− Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: plantas de locação e cargas 

da fundação (pilares e fundações), plantas de formas, se não contemplada na planta de 

locação; plantas de armação; 

− A planta geral de locação deverá ser em escala adequada e apresentar as distâncias 

entre eixos dos pilares, a partir de um ponto de referência bem definido, além de cotas 

necessárias para o correto posicionamento dos elementos estruturais. Pode-se utilizar a 

mesma planta para os desenhos de locação dos pilares e da fundação. 

− Na planta de formas, deverão constar as dimensões dos elementos de fundação, em 

planta e em corte, cotas de assentamento em relação ao sistema de referência. 

− Na Planta de Armação, deverão ser apresentadas as seções longitudinais e 

transversais, mostrando a quantidade, o diâmetro, a posição, os espaçamentos e os 

comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais dos elementos de 

fundação. Deverão ser indicadas, também, as ferragens de arranque dos pilares. Caso 

se faça necessário o detalhe de armaduras em mais de uma prancha, cada uma das 

pranchas deverá possuir um quadro de ferro e um quadro resumo de consumo de 

materiais (aço, concreto e forma). 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 

− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de 

mão de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou 

compatível), planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica 

(CD ou DVD) ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 
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− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

PROJETO DE ESTRUTURA 

− O Projeto de Estrutura deverá ser elaborado em conformidade com as normas da ABNT 

pertinentes ao tema ou, na falta delas, com outras normas que regulamentam o assunto. 

− Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as ações que possam 

produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta os possíveis estados 

limites últimos e de serviço. 

− É de responsabilidade do projetista estrutural, conhecer todas as instalações e utilidades a 

serem implantadas na edificação que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento 

do esquema estrutural. O projetista deve ainda conhecer a flexibilidade de utilização 

desejada no projeto arquitetônico, para que eventuais alterações de distribuição interna não 

venham a ser inviabilizadas por questões estruturais, conhecer as possibilidades futuras de 

ampliação de área e alteração de utilização da edificação, conhecer o prazo fixado para a 

execução da obra. 

− O projetista desenvolverá e apresentará o Projeto de Estrutura, após estudar as diversas 

opções de estruturas, analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de 

vista de viabilidade técnica, econômica e de execução. Para tanto é de responsabilidade do 

projetista informar-se acerca das características do local da obra no tocante a: 

▪ Tipo e custo da mão-de-obra disponível; 

▪ Tipo e custo dos materiais disponíveis; 

▪ Disponibilidade de equipamentos; 

▪ Possibilidade de utilização de técnicas construtivas. 

 

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

− As plantas de forma devem conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

▪ Cotas de todas as dimensões necessárias à execução das estruturas; numeração 

de todos os elementos estruturais; indicação da seção transversal das vigas e 

pilares, das aberturas e rebaixos de lajes, o valor e localização das contra flechas 

em vigas e lajes; 

▪ Quando houver mudança de seção transversal do pilar em determinado pavimento 

deverão ser indicadas as duas seções junto ao nome do pilar, a que morre e a que 

continua; 

▪ Indicação de aberturas e rebaixos de lajes; 

▪ Indicação se as vigas forem invertidas; 
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▪ Indicação de valor e localização da contraflecha em vigas e lajes; 

▪ Nota explicativa mencionando o quantitativo de escoramento necessário para 

execução; 

− Convenção de pilares indicando os pilares que nascem, continuam e morrem nos 

pavimentos, conforme exemplo abaixo: 

▪ No caso de lajes pré-fabricadas, treliçadas ou nervuradas, indicação do sentido de 

armação das nervuras, o detalhe da laje, informando a sua altura, a largura das 

nervura, a distância entre eixos das nervuras, a espessura da capa de concreto, 

características do elemento de enchimento e, para as lajes treliçadas, a 

especificação da armação treliçada; 

▪ No caso de lajes cogumelo, posição e dimensões dos capitéis. 

− Cortes, no mínimo nas duas direções principais da planta baixa e em regiões específicas 

(escadas, caixas d'água). Os cortes podem contemplar todos os pavimentos da estrutura 

em uma mesma prancha, ou serem apresentados separadamente por pavimento, junto à 

respectiva planta de forma. 

− A planta de armação deve conter, no mínimo, as seguintes indicações: 

▪ Seção longitudinal de todas as peças mostrando a posição, a quantidade, o 

diâmetro e o comprimento de todas as armaduras longitudinais, em escala 

adequada; 

LEGENDA 

− Pilar que continua Pilar que morre Pilar que nasce; 

− Seções transversais de todas as peças, mostrando a disposição das armaduras 

longitudinais e transversais (estribos) e as distâncias entre as camadas das armaduras 

longitudinais, em escala 1:20 ou 1:25; 

− Detalhe em escala adequada das armaduras para as lajes cogumelo, inclusive para os 

capitéis; 

− Quando o detalhe das armaduras exigir comprimento das barras superiores ao existente no 

mercado (12m) deverão ser detalhados os tipos de emendas; 

− No caso de aberturas e furos em elementos estruturais, deverão ser apresentados os 

detalhes das armaduras de reforço; 

− Nas lajes nervuradas deve ser indicado, juntamente com as armaduras, o posicionamento 

dos moldes e das zonas maciças, quando estas forem necessárias. 

− Consumo de materiais (volume de concreto, área de forma e quadro de ferros) e resistência 

característica à compressão do concreto – fck. 

− O detalhe da armadura deve conter, no mínimo, as seguintes indicações: 

▪ Número da posição; 
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▪ Quantidade de barras; 

▪ Diâmetro da barra; 

▪ Espaçamento das barras, quando necessário; 

▪ Comprimento total da barra; 

▪ Trechos retos e dobras com cotas. 

− Cada prancha de armação dos elementos estruturais deverá conter o Quadro de Ferros 

respectivo, contendo no mínimo: 

▪ Tipo de aço (CA50, CA60); 

▪ Posição (numeração da ferragem); 

▪ Diâmetro da armadura (em mm); 

▪ Quantidade de barras de mesma posição; 

▪ Comprimento unitário da barra (em cm); 

▪ Comprimento total das barras de mesma posição, em cm (comprimento unitário da 

barra x quantidade de barras de mesma posição). 

▪ Cada prancha de armação dos elementos estruturais deverá conter o Quadro 

Resumo de Ferros respectivo, contendo no mínimo: 

▪ Tipo de aço (CA50, CA60); 

▪ Diâmetro da armadura (em mm); 

▪ Comprimento total (em m) por diâmetro de barra; 

▪ Massa (em kg) das barras de mesmo diâmetro; 

▪ Massa total (em kg) por tipo de aço. 

− As notas explicativas deverão conter as seguintes informações mínimas: 

▪ Unidade das medidas utilizadas nos desenhos; 

▪ Classe do concreto (C-20, C-25, etc.); 

▪ Cobrimento da armadura; 

▪ Indicar a sobrecargas utilizadas no cálculo; 

▪ Outras informações necessárias à total compreensão do projeto. 

− Nos casos em que a ordem de retirada dos escoramentos seja capaz de introduzir 

solicitações importantes para a estabilidade da edificação não consideradas em projeto, 

deverá vir acompanhado ao projeto estrutural um plano de retirada dos escoramentos; 

− Quando necessário, deverá ser apresentado o plano de concretagem. As interrupções de 

concretagem deverão garantir as características de segurança e estética da estrutura. 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 
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− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 

planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

ESTRUTURA EM MADEIRA 

− A representação gráfica do projeto de estrutura em madeira será feita por meio de desenho 

de plantas, cortes e elevações que permitam a análise e compreensão de todo o projeto. 

Deverão conter, de forma clara e precisa, todos os detalhes construtivos necessários à 

perfeita execução e montagem da estrutura. 

− Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: planta de todas as estruturas do 

sistema, cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura, especificação 

dos materiais utilizados, características e limites; lista completa de materiais, indicação do 

esquema executivo obrigatório se for requerido pelo esquema estrutural. 

− Desenhos de montagem (esquemas): sem escala ou com escala conveniente, de acordo 

com a complexidade do problema. 

− Os desenhos de conjuntos serão utilizados para apresentar a totalidade da estrutura, 

determinando como seus componentes se relacionam entre si. Podem ser incluídas 

plantas, elevações e perfis, em vistas e seções ou cortes. 

− Os desenhos de detalhes serão usados para transmitir todas as informações necessárias à 

execução e disposição de componentes. 

− Os desenhos de montagem, também denominados de diagramas de montagem, serão 

empregados para demonstrar a posição relativa de cada um dos componentes do conjunto. 

− Nos projetos de grande porte, quase sempre, é necessária a subdivisão da obra em áreas 

de projeto. Para isso, deve-se executar um desenho de locação geral da obra. Nesse 

desenho, a designação das áreas deverá ser feita por código. O código de cada área de 

projeto deverá constar, inicialmente, a abreviatura do nome que lhe corresponde e, depois, 

o número de ordem da mesma, de acordo com a posição assumida na planta de locação. 
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− As pranchas de desenho deverão apresentar, no mínimo, quadro de madeiramento, com os 

seguintes requisitos: 

▪ Seção das peças; 

▪ Comprimento; 

▪ Tipo de madeira; 

▪ Quantidade de cada peça, prevendo folga para perdas no corte da madeira. 

− O sistema estático do projeto estrutural deve ser o mais simples e adequado às 

características do material, de modo a reduzir, ao mínimo, as incertezas quanto aos valores 

dos esforços nas seções críticas. 

− Deve-se procurar fazer prevalecer, sempre que possível, a simetria geométrica, tanto nas 

dimensões estruturais como nas seções transversais. 

− Nos casos em que o método construtivo for capaz de causar esforços significativos na 

estrutura, deverá fazer parte do projeto estrutural um memorial com o plano de execução e 

montagem da estrutura, abordando os seguintes aspectos: 

▪ Seqüência de montagem; 

▪ Dimensões e pesos das peças da estrutura; 

▪ Posicionamento dos olhais de içamento; 

▪ Equipamentos de montagem. 

− No caso de ser utilizada madeira própria da região, cujas características não se encontrem 

registradas dentre as madeiras preconizadas pela norma, deverá ser elaborado um 

programa de ensaios de acordo com a NBR 6230. Com base nos resultados dos ensaios 

realizados, será então definida a possibilidade de utilização dessa espécie de madeira 

como elemento estrutural. 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 

− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 
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planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

ESTRUTURA METÁLICA 

− A representação gráfica do projeto de estrutura metálica será feita por meio de plantas, 

cortes, detalhes, denominada de desenhos. Estes desenhos deverão permitir perfeitas 

condições de análise e compreensão de todo o conjunto estrutural e será composta de: 

desenhos de projeto, desenhos de fabricação, desenhos de montagem; 

− A unidade linear a ser adotada no projeto é o milímetro. Os projetos deverão conter as 

informações necessárias para a execução dos desenhos de fabricação, desenhos de 

montagem e para o projeto das fundações. Deverão indicar as especificações dos aços 

estruturais empregados, dos parafusos, das soldas e de outros elementos integrantes da 

estrutura, necessários para a fabricação e montagem, além de lista completa de todo o 

material utilizado. 

− Nas ligações com parafuso de alta resistência, trabalhando a corte, os desenhos de projeto 

deverão indicar o tipo de ligação, por atrito ou por contato. 

− Deverão ser indicadas nesses desenhos as contra-flechas de vigas e treliças, adotadas no 

cálculo, as especificações relativas ao tipo de proteção contra corrosão, além das 

especificações quanto ao tipo de proteção fogo-retardante, nos casos em que essas forem 

exigidas pelas normas e legislações vigentes. 

− Os desenhos de fabricação deverão traduzir fielmente, para a oficina, as informações 

contidas nos desenhos de projeto, fornecendo informações completas para a fabricação de 

todos os elementos componentes da estrutura, incluindo materiais utilizados e suas 

especificações, locação, posição dos furos, tipo e dimensão de todos os parafusos, soldas 

de oficina e de campo e lista completa de todos os materiais. Em casos especiais, será 

necessário indicar a seqüência de execução das ligações importantes, soldadas ou 

parafusadas, para evitar o aparecimento de empenos ou tensões residuais excessivos. 

− Os desenhos de montagem deverão indicar as dimensões principais da estrutura, 

numerações ou marcas das peças, dimensões de barras, elevações das faces inferiores de 

placas de apoio de pilares, todas as dimensões de detalhes para colocação de 

chumbadores e demais informações necessárias à montagem da estrutura. Deverão ser 

claramente indicados todos os elementos, permanentes ou temporários, essenciais à 

integridade da estrutura parcialmente montada. 
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− Deverá fazer parte do projeto de montagem um memorial com o plano de montagem da 

estrutura, abordando os seguintes aspectos: seqüência e metodologia de montagem, 

dimensões e pesos das peças da estrutura, posicionamento dos olhais de içamento e 

equipamentos de montagem. 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 

− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 

planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

ESTRUTURA MISTA 

− A representação gráfica do projeto de estrutura mista será feita por meio de plantas, cortes, 

detalhes, denominada de desenhos. Estes desenhos deverão permitir perfeitas condições 

de análise e compreensão de todo o conjunto estrutural e será composta de: desenhos de 

projeto, desenhos de fabricação, desenhos de montagem; 

− A unidade linear a ser adotada no projeto é o milímetro. Os projetos deverão conter as 

informações necessárias para a execução dos desenhos de fabricação, desenhos de 

montagem e para o projeto das fundações. Deverão indicar as especificações dos aços, 

madeiras e concretos estruturais empregados, além de outros elementos integrantes da 

estrutura, necessários para a fabricação e montagem, e também, a lista completa de todo o 

material utilizado. 

− Nas uniões e/ou ligações entre as peças, os desenhos de projeto deverão indicar o tipo de 

amarração, por atrito ou por contato. 

− Deverão ser indicadas nesses desenhos as contra-flechas de vigas e treliças, adotadas no 

cálculo, as especificações relativas ao tipo de proteção das peças, além das especificações 
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quanto ao tipo de proteção fogo-retardante, nos casos em que essas forem exigidas pelas 

normas e legislações vigentes. 

− Os desenhos deverão fornecer informações completas para a fabricação de todos os 

elementos componentes das estruturas, incluindo materiais utilizados e suas 

especificações. 

− Os desenhos de montagem deverão indicar as dimensões principais da estrutura, 

numerações ou marcas das peças, dimensões de barras, elevações das faces inferiores de 

placas de apoio de pilares, todas as dimensões de detalhes para colocação de 

chumbadores e demais informações necessárias à montagem da estrutura. Deverão ser 

claramente indicados todos os elementos, permanentes ou temporários, essenciais à 

integridade da estrutura parcialmente montada. 

− Deverá fazer parte do projeto de montagem um memorial com o plano de montagem da 

estrutura, abordando os seguintes aspectos: seqüência e metodologia de montagem, 

dimensões e pesos das peças da estrutura, posicionamento dos olhais de içamento e 

equipamentos de montagem. 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 

− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 

planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS E AFINS 

− Deverá ser apresentado, além das pranchas com os projetos e detalhes, o caderno de 

especificações técnicas, os quantitativos e as composições de serviços. 
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− INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

− O projeto de instalações elétricas deverá obedecer às normas e recomendações elétricas 

da ABNT, inclusive a atual NBR-14.136/2002, regulamentada pela resolução Nº11 de 

20/12/2006 do CONMETRO, aos padrões de fornecimento de energia elétrica da 

concessionária local, às especificações dos fabricantes e às Condições Gerais de 

Fornecimento da ANEEL. 

− Deve-se atender a todas as indicações do projeto de arquitetura, projeto de estrutura, 

projeto de combate a prevenção a incêndio e exigências dos demais projetos. 

− Partes integrantes do Projeto de Instalações Elétricas: 

▪ Detalhamento da entrada de energia elétrica, com pranchas de situação e 

localização, devendo-se prever a interligação ao ponto de entrega da 

concessionária; 

▪ Detalhamento dos esquemas verticais e da distribuição por pavimento, com plantas 

baixas e de cortes; Quadros de cargas, diagramas unifilares e cálculos de 

demandas prováveis; 

▪ Especificação e detalhamento do quadro geral de baixa tensão; 

▪ Especificação e dimensionamento dos quadros de força e de distribuição; 

▪ Esquema vertical dos shafts; 

▪ Projeto detalhado da subestação com transformadores e proteções; 

▪ Sistema de no-break, com filtro atenuador de harmônicas de 7; 

▪ Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); 

▪ Detalhes das caixas de passagem e aterramentos; 

▪ Medição do consumo ativo (kWh) e reativo (kVArh); 

▪ Projeto de iluminação externa de jardins, seguindo orientação do projeto de 

paisagismo; 

▪ Projeto de iluminação interna de acordo com o projeto luminotécnico feito por 

profissional da área de iluminação; 

▪ Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de 

materiais; 

▪ Aprovação do projeto junto à concessionária local. 

− As plantas deverão apresentar as seguintes indicações: 

▪ Pontos ativos ou úteis (iluminação e tomadas); 

▪ Pontos de comandos (interruptores); 

▪ Quadros de distribuição geral e terminal; 

▪ Diagramas unifilares; 

▪ Quadros de carga; 
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▪ Detalhe do local dos medidores; 

▪ Detalhes dos quadros de entrada (medidores), gerais e parciais, mostrando a 

posição dos dispositivos de manobra e proteção; 

▪ Localização dos pontos de consumo de energia elétrica (com respectiva carga), 

seus comandos e indicação dos circuitos a que estão ligados; 

▪ Trajeto dos condutores/circuitos e sua proteção mecânica, inclusive dimensões de 

condutores e caixas; 

▪ Legendas com os símbolos adotadas, segundo especificação da ABNT, e notas que 

se fizerem necessárias; 

− Quadro indicativo da divisão dos circuitos (quadros de cargas), constando a utilização de 

cada fase nos diversos circuitos (equilíbrio de fases). 

− O Diagrama Unifilar deverá apresentar, no mínimo, os circuitos principais, as cargas, as 

funções e as características dos principais equipamentos, tais como: 

▪ Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupção, classe de tensão; 

▪ Chaves seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dinâmica, classe 

de tensão; 

▪ Transformadores: potência, classe de tensão, tensão primária e derivações, e 

tensão secundária; 

▪ Transformadores de corrente para instrumentos de medição: classe de tensão, 

classe de exatidão, corrente ou tensão primária e corrente ou tensão secundária; 

▪ Reles de proteção: indicação de função; 

▪ Equipamentos de medição: indicação de função; 

▪ Condutores elétricos nus: tipo e bitola; 

▪ Condutores elétricos isolados: classe de tensão, tipo de isolamento, bitola do 

condutor; 

▪ Pára-raios: tipo, tensão nominal; 

▪ Barramentos: corrente nominal, suportabilidade térmica, suportabilidade dinâmica; 

▪ Fusíveis: tipo, corrente nominal. 

− Os projetos de instalações elétricas deverão ser elaborados prevendo equipamentos de alto 

fator de potência e motores de alto rendimento, para se evitar a utilização de banco de 

capacitores. 

− Os circuitos elétricos devem seguir as recomendações das normas da ABNT pertinentes, 

tais como NBR-5410, NBR-5444, NBR-5414, NBR-5101, NBR-13534, NBR-14136, NBR-

5919e demais normas que se fizerem necessárias. 

− Em todas as salas deverão ser previstos interruptores para comando separado para 

iluminação normal e para iluminação de emergência. 
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− Os quadros gerais e terminais devem seguir as seguintes recomendações: 

▪ As instalações devem ser distribuídas em quadros distintos – Quadro de Energia 

Normal (QTN), Quadro de Energia de Emergência (QTE), Quadro de Energia 

Estabilizada (QTU) e Quadro de Força de Ar-Condicionado (QFAC); 

▪ Os quadros deverão possuir barramentos de fases (R/S/T), barramento neutro, 

barramento de terra, disjuntor geral e disjuntores parciais; 

▪ Para o dimensionamento dos alimentadores dos quadros terminais deverá ser 

considerada a demanda de 100% das cargas; 

− Deverá ser previsto o encaminhamento dos alimentadores por meio de Barramentos 

Blindados, nos casos em que a corrente ou a distância determinarem essa necessidade. 

− O dimensionamento e a especificação dos condutores obedecerão às recomendações da 

ABNT, destacando: 

▪ Seções mínimas para os circuitos terminais de 2,5 mm²; 

▪ Seções mínimas para o cabo alimentador de 6,0 mm²; 

▪ Cabo NEUTRO sempre com diâmetro maior ou igual ao dos cabos FASES no 

cálculo dos circuitos alimentadores; 

▪ Circuitos de alimentação com condutor de proteção (cabo TERRA); 

− Cabos de cobre eletrolítico com isolamento termoplástico e cobertura de pirevinilanti-

chama. 

− O projeto de iluminação (interna, de emergência e externa) deve contemplar os níveis de 

iluminamento adequados a cada ambiente, acompanhado das respectivas memórias de 

cálculo: 

− Os circuitos de iluminação deverão ser divididos para utilização parcial ou por setores, sem 

prejuízo do conforto; 

− Para o projeto de iluminação deverá ser considerado o critério de pelo menos 1/3 das 

luminárias para iluminação de emergência e o restante para iluminação normal; 

− Em auditórios deverá ser prevista iluminação ambiente e cênica, com mesa controladora; 

− As luminárias deverão ser escolhidas em função do padrão, da finalidade e da localidade 

da edificação, considerando o nível de iluminamento adequado ao trabalho solicitado e 

critérios técnico-econômicos, em conformidade com as normas, tais como: 

▪ Luminárias espelhadas de alta eficiência; 

▪ Lâmpadas fluorescentes econômicas; 

▪ Lâmpadas de iluminação externa em conformidade com o projeto de paisagismo e 

ajardinamento; 

▪ Reatores eletrônicos de partida rápida, baixas perdas, alto fator de potência; 

▪ Facilidade de manutenção; 
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− As tomadas devem seguir as seguintes especificações: 

▪ Todas do tipo 2P+T conforme padrão NBR-14.136/2002 com pino terra; 

▪ Circuitos independentes para tomadas especiais (chuveiros, geladeiras, 

microondas, aparelhos de ar-condicionado, máquina de reprografia e outros). 

− Deve ser especificado no-break, com acionamento automático e capacidade para alimentar 

os servidores de informática, equipamentos da rede local de dados/voz, e demais cargas 

que não possam sofrer interrupção de alimentação. O no-break deve possuir fornecimento 

contínuo a partir de banco de baterias. 

− Nas instalações elétricas devem ser integrados os dispositivos previstos no projeto de 

prevenção contra incêndio, como iluminação de emergência, iluminação autônoma, 

acionadores manuais (quebre o vidro) e outros conforme exigência das normas específicas. 

− O Memorial descritivo deve apresentar as características principais do sistema elétrico, as 

cargas consideradas, os fatores de carga e demanda, justificar a escolha das tensões de 

suprimento e distribuição. Deve apresentar as especificações dos equipamentos e materiais 

e as recomendações para a execução da instalação. 

− O Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deve ser 

elaborado em conformidade com a NBR 5419, prevendo proteção das instalações contra 

surto provocado por descarga atmosférica, transitórios ou falhas de operação e sistema de 

aterramento específico, com previsão de ligação eqüipotencial à malha de terra do SPDA. 

− O Projeto de Instalação de Proteção contra Descargas Atmosféricas obedecerá às normas 

da ABNT, apresentando: 

▪ Localização e identificação dos pára-raios e terminais aéreos; 

▪ Ligações entre os pára-raios, terminais aéreos e aterramento; 

▪ Sistema de aterramento; 

▪ Resistência máxima de terra; 

▪ Equalizações; 

▪ Plantas; 

− Todos os detalhes necessários com suas especificações e quantitativos de materiais. 

− O Memorial descritivo deve apresentar as características principais do sistema elétrico, as 

cargas consideradas, os fatores de carga e demanda. Deverá apresentar as especificações 

dos equipamentos e materiais elétricos e as recomendações para execução da instalação e 

respectiva manutenção; 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 
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− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 

planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

REDE ESTRUTURADA 

− Os projetos devem ser elaborados em conformidade com as normas técnicas vigentes, 

utilizando cabeamento categoria igual ou superior a 5e, a saber: 

▪ TIA / EIA – 568 – B.1 ―General Requirements‖; 

▪ TIA / EIA – 568 – B.2 ―Balanced Twisted Cabling Components‖; 

▪ TIA / EIA – 568 – B.3 ―Optical Fiber Cabling Components Standard‖ 

− A planta de situação/locação deve indicar o ramal de entrada da concessionária de 

telefone. 

− O projeto de distribuição interna deverá ser elaborado de acordo com o projeto de layout de 

arquitetura, com a locação e a quantidade fornecida de pontos. Caso contrário, deverá ser 

marcada, com antecedência, reunião com a contratante para a definição do mesmo. 

− Deverão ser analisadas as interferências com os demais projetos e solicitados elementos 

que porventura não estejam contemplados nos projetos complementares, principalmente 

nos projetos de arquitetura (shafts, sala para racks/PABX/baterias e ar condicionado). 

− Elementos necessários e básicos dos projetos: 

▪ Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos; 

▪ Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos; 

▪ Tomadas com as suas identificações; 

▪ Salas dos racks, DG e PABX; 

▪ Encaminhamentos e quantidade de cabos nas infra-estruturas, com respectivas 

bitolas; 

▪ Todas as interligações; 

▪ Legendas e notas explicativas. 
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− O projeto de detalhes deve conter os seguintes elementos: 

▪ Detalhe do distribuidor geral; 

▪ Detalhe dos racks com todos seus elementos construtivos e seus componentes 

(patch panels, switches, conjunto de ventiladores); 

▪ Interligações do sistema de aterramento; 

▪ Detalhe das caixas de passagem; 

▪ Detalhe do ponto de telecomunicação; 

▪ Esquema vertical; 

▪ Detalhe da fixação dos eletrodutos e calhas; 

▪ Detalhe dos dutos de piso e suas caixas; 

▪ Detalhe dos dutos sob o piso elevado. 

− Na elaboração do projeto de instalações de rede estruturada devem ser observados os 

seguintes pontos: 

▪ O DG central e o PABX devem ser instalados no mesmo ambiente; 

▪ Deve-se prever um ponto de estação de trabalho no teto do auditório, de modo que 

fique centralizado, para previsão de ponto wireless (sem fio). 

− Quanto à Central Telefônica, deverão ser consideradas e apresentadas soluções de 

telefonia IP, detalhando vantagens e desvantagens quanto aos custos de implantação, 

custos de manutenção, eficiência dos equipamentos, aderência a padrões abertos, 

disponibilidade de produtos e serviços no mercado, interoperabilidade com outras soluções, 

de modo a subsidiar a administração da contratante na opção pela melhor solução. 

− O projeto de telefonia e rede local de computadores deve conter especificação de 

dispositivo para proteção do sigilo das comunicações. 

− O projeto de instalações de telecomunicações deve ser aprovado junto à concessionária 

telefônica local. 

− Especificações Técnicas; 

− Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverão ser da melhor 

qualidade, contendo na especificação todos os elementos e dados completos, obedecendo 

às normas citadas anteriormente. 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços deverá conter todos os elementos 

necessários para a execução do serviço, de acordo com os projetos, discriminação do 

material, unidade e etc. 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 
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− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 

planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

CONTROLE DE ACESSO E CFTV: 

− O projeto de controle de acesso deverá ser elaborado por especialista da área de 

segurança e prever todas as infra-estruturas de tubulações e pontos a serem atendidos; 

− O projeto deve contemplar as necessidades de controle e permissões de acesso às 

dependências da edificação, tratando distintamente as situações internas (informadas pela 

contratante) e externas, atendendo o acesso veicular e de pessoas quando necessário; 

− Todas as informações de acesso deverão ser armazenadas e possibilitar exportação em 

meio de arquivos de formato pré-estabelecidos pela contratante; 

− Perfeita compatibilidade e integração com a rede local de dados e elétrica; 

− O projeto deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

▪ Análise de viabilidade técnico-econômica dos diversos sistemas disponíveis no 

mercado, para que seja tomada a decisão que melhor compatibilize os interesses da 

unidade contratante, os aspectos técnicos e o rendimento operacional que o projeto 

deverá oferecer; 

▪ Detalhamento dos esquemas verticais, das tubulações e cabeamento utilizados; 

▪ Detalhes da sala de segurança, incluindo multiplexadores, gravadores, monitores e 

outros equipamentos para CFTV; 

▪ Plantas baixas e de cortes das tubulações e cabeamentos (alimentação e sinal); 

▪ Especificação de todo hardware e software necessários para a implantação do 

sistema; 

▪ Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de 

materiais; 
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− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 

− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 

planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

SONORIZAÇÃO 

− O Projeto de Sonorização, Filmagem e Vídeo para os auditórios, salas de aula, saguões, 

salas de espera e demais ambientes deverão ser elaborados contemplando, no mínimo, os 

elementos que se seguem: 

▪ Projetor de Vídeo com som, caixas acústicas, amplificadores, receivers, pontos de 

tv, microfones, filmadoras, mesas de som, gravadores e todos os elementos 

necessários para completa instalação dos sistemas; 

▪ Central de som ambiente para controle do sistema com sonofletores, caixas, 

amplificadores, potenciômetros, etc; 

▪ Previsão de tubulação para instalação de antena com distribuição de pontos de tv 

nos ambientes, conforme orientações da contratante; 

▪ Previsão de cabeamento e distribuição de pontos para conectar filmadoras e demais 

equipamentos de captura de áudio e vídeo aos dispositivos de gravação de sala de 

SOM e TV; 

− O Projeto de Instalações de Sonorização, Filmagem e Vídeo devem conter, no mínimo: 

plantas baixas com indicação de todo a infra-estrutura, cabeamento e pontos de SOM, 

VÍDEO e FILMADORAS, dos ambientes a serem atendidos. Deverá conter também, 

detalhes da sala de SOM, FILMAGENS e TV, incluindo todos os equipamentos (inclusive os 

de gravação). 
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− Deverá haver a Indicação e especificações de antena coletiva de canais abertos e 

fechados; 

− Previsão de caixa de distribuição, próxima às antenas previstas; 

− Projetar central de som ambiente, sendo que quando houver mais de um bloco de 

edificação, os mesmos deverão estar interligados através de sistema de fonia; 

− O Projeto de Instalações de Sonorização deve conter, no mínimo: plantas baixas com 

indicação de todo a infra-estrutura, cabeamento e pontos de SOM dos ambientes a serem 

atendidos; 

− Detalhamento de planta de forro e quadros de distribuição, incluindo todos os 

equipamentos; 

− Memorial descritivo do projeto de sonorização e relação completa de materiais e 

equipamentos com suas especificações, manuais de instalação, uso e manutenção; 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 

− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 

planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E AFINS 

− Deverá ser apresentado, além das pranchas com os projetos e detalhes, o caderno de 

especificações técnicas, os quantitativos e as composições de serviços. 

 

HIDROSSANITÁRIAS 

− Os projetos de instalações hidrossanitárias deverão atender às recomendações e 

especificações da ABNT e das concessionárias locais. 
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− Os projetos de instalações hidrossanitárias devem estar de acordo com os novos conceitos 

de reaproveitamento de água e energia; 

− Deverão ainda estar em perfeita compatibilidade com os demais projetos (arquitetura, 

estrutura, instalações elétricas, de incêndio, de climatização e etc.). 

− Os Projetos de instalações hidrossanitárias serão compostos de: 

▪ Projeto de instalações de água fria - reservatórios; 

▪ Projeto de instalações de esgotos sanitários, águas servidas e águas pluviais; 

▪ Projeto de irrigação dos jardins; 

▪ Projeto de rede de drenagem; 

▪ Planta de situação/locação, indicando o ramal de entrada da rede hidráulica com 

detalhe do hidrômetro da concessionária local; 

▪ Distribuição da rede interna: banheiros, áreas livres e demais dependências; 

▪ Sistema de bombeamento, cortes, barriletes e detalhes gerais; 

▪ Detalhamento e esquemas isométricos; 

− A reserva técnica de incêndio deverá ser prevista para dar o primeiro combate ao foco do 

incêndio, para extinguí-lo, ou então, controlá-lo, até a chegada do Corpo de Bombeiros, 

conforme as normas específicas; 

− Memória de cálculo, contemplando o cálculo dos vários elementos do projeto, tais como: 

barriletes, colunas de água, sistema de sucção, recalque, cálculo do consumo diário, 

cálculo do volume dos reservatórios, verificação da pressão no ponto mais desfavorável e 

outros; 

− O Memorial Descritivo deve apresentar as principais justificativas para a escolha das 

soluções adotadas, referentes à concepção do projeto, definição de todos os elementos 

que compõem o projeto das instalações prediais de água fria, levando em conta os 

parâmetros de cálculo como: número de pessoas atendidas, cotas per capita, 

especificações de todos os materiais (aquisição e aplicação) e serviços (normas de 

execução). Devem ser fornecidos os quantitativos e as descrições de todos os materiais 

necessários à execução da obra. 

− Os tubos de queda devem ser o mais verticais possível, empregando-se sempre curvas de 

raio longo nas mudanças de direção, com diâmetro sempre superior ou igual a qualquer 

canalização a eles ligada e tê de inspeção; 

− Mudanças de direção no coletor predial devem ser feitas mediante caixas de inspeção; 

− Deverá ser previsto o projeto de Impermeabilização de elementos tais como, cisternas, 

caixa d’água e caixas coletoras e etc., com plantas de localização e identificação dos 

sistemas de impermeabilização, detalhes genéricos e específicos que descrevem 

graficamente todas as soluções de impermeabilização projetadas e que sejam necessárias 
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para a execução destas e descrição detalhada dos materiais empregados, sendo que 

marcas ou modelos serão meramente referenciais e poderão ser substituídos por outros 

equivalentes, ou seja, com mesma função e desempenho técnico. 

− Apresentar as especificações de todos os materiais (aquisição e aplicação) e serviços 

(normas de execução) e os quantitativos e orçamentos; 

− Caderno de especificações e relação completa de materiais; 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 

− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 

planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

DRENAGEM 

− O projeto de drenagem de águas pluviais deve apresentar posições, tipos e dimensões das 

tubulações verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspeção, ralos e ligações 

aos coletores públicos, necessários à instalação do sistema de captação, drenagem e 

esgotamento das águas pluviais de todos os blocos e da área livre do terreno, e ainda, 

deverá ser avaliado os sistemas das concessionárias municipais de água, esgoto e 

drenagem para permitir a correta ligação com as redes externas; 

− A rede de drenagem das áreas internas e externas com: memorial descritivo do projeto, 

caderno de especificações técnicas dos materiais, manuais de utilização e manutenção, 

com relação completa destes materiais e respectivo quantitativo, descrição detalhada dos 

materiais empregados, sendo que marcas ou modelos serão meramente referenciais e 

poderão ser substituídos por outros equivalentes; 
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− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 

− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 

planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO 

− O projeto contemplará a elaboração do plano de prevenção e combate contra incêndio e 

deverá ser concebido de forma a proporcionar um nível adequado de segurança dos 

ocupantes em caso de incêndio, minimizando as probabilidades de propagação do fogo 

através de seu combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos 

equipamentos existentes. 

− Os dispositivos previstos no projeto de detecção e prevenção contra incêndio deverão ser 

integrados às instalações elétricas e hidro-sanitárias, como iluminação de emergência, 

iluminação autônoma, acionadores manuais (quebre o vidro) e audiovisuais (sirene) se 

assim a norma exigir; 

− Deverá atender às exigências das Normas de Procedimento Técnico (NPT) aplicadas a 

edificações ou áreas de risco, conforme o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, normas de sinalização de segurança 

contra incêndio e pânico, normas de execução de sistemas de detecção e alarme de 

incêndio, norma para utilização de hidrantes para combate à incêndio e de extintores de 

incêndio, assim como as às exigências das normas da ABNT pertinentes; 

− O projeto de prevenção e combate contra incêndio deverá ser desenvolvido levando em 

conta a compatibilidade com os projetos arquitetônico e complementares, a fim de que se 

obtenha uma solução mais econômica e funcional; 
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− O projeto de instalações de combate a incêndio deverá apresentar planta de localização 

dos hidrantes, rede de distribuição de água, sistema de dreno e sistema de válvulas; 

− O projeto de instalações de combate a incêndio deverá prever a rede interna de sprinkler’s 

caso a norma exija para as dimensões da edificação; 

− Casa de bombas e barriletes, com detalhamentos; 

− As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as informações e 

especificações técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com os 

quantitativos por pranchas; 

− Detalhes gerais e memoriais descritivos; 

− Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de materiais, 

incluindo memórias de cálculo e descritivos de todos os sistemas de pressurização usados; 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 

− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 

− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 

planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E AFINS 

− Deverá ser apresentado, além das pranchas com os projetos e detalhes, o caderno de 

especificações técnicas, os quantitativos e preços, composições de custo unitário de 

serviços, orçamentos analíticos e cronograma físico-financeiro. 

− O projeto de condicionamento de ar deverá ser apresentado por bloco (a construir e a 

reformar), visando o maior número possível de ambientes com ventilação e iluminação 

natural; 
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− O sistema de climatização deve ser composto por sistemas de ar-condicionado, ventilação 

e exaustão. Esses deverão ser orientados para a obtenção de menor custo energético 

possível, controle de temperatura individual por espaço, automatização total do sistema, 

ventilação mecânica de áreas fechadas; 

− O projeto de climatização deverá prever, no mínimo: 

▪ A climatização de maneira setorizada, de acordo com as respectivas características 

térmicas e/ou de utilização, de forma a permitir economia de energia; 

▪ Climatização específica para as salas dos equipamentos dos servidores de rede e 

demais salas que necessitem de climatização constante (equipamentos que 

deverão operar por 24 horas); 

▪ Proteção sonora nos sistemas de climatização, para assegurar o conforto acústico 

necessário às atividades desenvolvidas nos edifícios; 

▪ Deve-se atender a todas as indicações do projeto de arquitetura, projeto de 

estrutura e exigências dos demais projetos e compatibilizando-os; 

▪ Detalhes de ligação dos equipamentos; 

▪ Diagrama unifilar de força e comando dos quadros do sistema de ar condicionado; 

▪ Fornecimento da assessoria necessária para a devida compatibilização entre o 

sistema de climatização e os demais projetos, no sentido de esclarecer 

interferências e fornecer as previsões necessárias, tais como necessidades 

elétricas, hidráulicas (drenagem), furos, cargas etc.; 

▪ Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de 

materiais; 

▪ Deve ser fornecida a memória completa do levantamento de carga térmica, 

apresentando o dimensionamento de todo o projeto, com as constantes e 

considerações utilizadas. Tais cargas devem ser apresentadas em totalizações por 

zonas e por bloco. Para cada prancha apresentada devem ser mostradas, de forma 

resumida, as cargas de todos os recintos, em tabelas onde estejam claras as 

identificações dos ambientes e a composição das parcelas dos tipos de cada carga; 

▪ Caderno de especificações e relação completa de materiais; 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços de acordo com a planilha SINAPI, de 

forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), 

além da planilha de somatória geral, inclusive memória de cálculo referente aos 

quantitativos com registro de responsabilidade técnica (RRT/ART); 

− Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão 

de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários). 
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− Os projetos, memoriais e planilhas, deverão ser entregues assinados em duas vias 

impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa 

visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  

− Os arquivos de desenho deverão ser apresentados em DWG (AutoCAD 2004 ou 

compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), 

planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) 

ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com. 

− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços. 

 

COMPATIBILIZAÇÕES DOS PROJETOS E DOCUMENTOS AFINS 

− Deverá ser apresentado, o caderno de especificações técnicas geral, a planilha geral de 

quantitativos e composições de custo unitário de serviços. 

− Elaboração de planilhas com discriminações, unidades, quantidades, itens referenciados, 

controlando os custos orçados com o orçamento previsto para o empreendimento; 

− Na composição dos preços unitários de construção civil deverão ser consideradas as 

particularidades de cada região onde serão executadas as obras e/ou serviços, com 

relação a emprego de materiais e transporte dos mesmos; 

− A planilha de quantitativos e respectivas planilhas deverão ser apresentados em formato 

compatível comMicrosft Office Excel; 

− A obtenção dos códigos dos insumos ou serviços deverá basear-se em fontes de mercado 

seguindo a seguinte hierarquia: 

▪ Sistema Sinapi/CEF; 

▪ Pesquisa de mercado com no mínimo 03 fornecedores, com apresentação das 

propostas fornecidas. 

− Para cada item e quantidade apresentado deverá ser indicada a fonte utilizada; 

− A contratada deverá apresentar a memória de cálculo de todos os quantitativos 

apresentados; 

− Elaboração de curva ABC de insumos e serviços; 

− Elaboração de cronograma físico-financeiro da obra em modelo a ser aprovado pela 

fiscalização; 

− Consolidação dos quantitativos gerados nos projetos arquitetônicos, complementares e 

documentos afins; 

− Analisar criticamente as soluções dos projetos, quanto ao custo e técnicas; 

− Analisar as interferências que ocorrerem nas fases do projeto e compatibilizar com todas as 

planilhas dos projetos complementares; 
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− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente a 

compatibilização dos  projetos/serviços apresentados assim como dos quantitativos 

apresentados. 

 

ORIENTAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DOS CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES, 

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE SERVIÇOS 

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ENCARGOS 

− As especificações técnicas deverão conter: 

▪ Informações técnicas necessárias à caracterização da edificação, dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção; 

▪ Especificações detalhadas, definindo com clareza e precisão: 

▪ As características dos materiais a serem utilizados, sendo que marcas ou modelos 

serão meramente referenciais e poderão ser substituídos pelos rigorosamente 

equivalentes, ou seja, com mesma função e desempenho técnico; 

▪ Procedimentos de execução; 

▪ Aspecto e desempenho final desejados; 

▪ Descrições pormenorizadas das estruturas contendo: tipo de estrutura, técnicas de 

execução, especificações e controle tecnológico dos materiais; 

▪ Descrição pormenorizada de cada uma das instalações, detalhando suas 

características técnicas, seus princípios de funcionamento, bem como, todas as 

recomendações necessárias, quanto às técnicas ideais de execução e aos padrões 

exigidos pelas diversas concessionárias locais; 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

− A planilha geral de quantitativos e referências deverão considerar todos os encargos sociais 

e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão-de-obra. 

− Planilha de quantitativos dos materiais e serviços deverá ser elaborada de forma mais 

setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da 

planilha de somatória geral. 

− Na planilha sintética deverão constar as seguintes colunas: Item, discriminação, unidade, 

quantidade, planilha com data base, código de referência. 

− Quando uma mesma obra tiver a sua execução definida em várias etapas, as empresas 

contratadas deverão apresentar o conjunto de projetos e documentos divididos em fases 

correspondentes ao número de etapas, porém deverá ser apresentada a totalização dos 

dados consolidados. 
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− Deverão apresentar a memória de cálculo de todos os quantitativos apresentados nas 

planilhas de quantitativos. 

− A obtenção dos quantitativos de insumos ou serviços deverá basear-se em fontes de 

mercado seguindo a seguinte hierarquia: 

▪ Sistema Sinapi/CEF; 

▪ Pesquisa de mercado com no mínimo 03 fornecedores, com apresentação das 

propostas fornecidas. 

 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS 

As composições de custo unitário de serviços deverão ser apresentadas com a discriminação 

separada de material e mão de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos unitários conforme padrão utilizado pela 

SINAPI); 

A empresa contratada será responsável pela compilação de todos os quantitativos referentes a 

cada projeto de modo a formar um conjunto coeso e harmonioso, definindo todos os 

quantitativos de materiais e serviços necessários à execução do projeto resultando bem como 

seus códigos de referência (SINAPI-PR) para posterior composição do Orçamento Sintético e 

Orçamento Analítico global da edificação. 

A empresa contratada deverá realizar a elaboração de levantamento dos quantitativos de 

materiais e serviços de todos os projetos que permitam a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FRANCISCO BELTRÃO promover o processo de licitação de maneira clara e sem dúvidas ou 

pendências. 

Deverá conter na planilha geral de quantitativos e códigos de referenciao item referente aos 

serviços de elaboração de as-built e manuais de operação uso e manutenção dos edifícios. 

 

PRAZOS DE ENTREGA 

− O pacote incluindo todos os projetos, memoriais e planilhas deverão ser entregues em 

DWG (AutoCAD 2004 ou compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto 

tipo Word (ou compatível), planilhas eletrônicas tipo Excel (ou compatível), através de mídia 

eletrônica (CD ou DVD) ou enviados através do e-mailseplanfb.projetos@gmail.com, no 

prazo máximo de 30 dias, contados do envio da nota de empenho juntamente com o projeto 

arquitetônico básicopelo Município. 

− Após a entrega dos projetos, memoriais e planilhas entregues em modo digital, a 

contratada terá mais 03 (três) dias úteis para realizar a entrega do pacote de projetos 

assinados em duas vias impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de 

forma a permitir boa visibilidade e entendimento dos elementos gráficos.  
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− A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 

projetos/serviços as quais deverão ser entregues juntamente com o comprovante de 

pagamento no pacote de projetos em modo físico (papel sulfite). 

− Os projetos que dependerem de aprovação nos diversos órgãos de fiscalização e controle, 

(PREFEITURAS, SANEPAR, COPEL, CORPO DE BOMBEIROS e demais entidades) 

deverão ser entregues aprovados, ou se não for possível a aprovação no prazo 

estabelecido para a entrega, deverão ser apresentados os comprovantes da solicitação de 

análise.  

− Quando o prazo estabelecido para a entrega dos projetos (30 dias) não for suficiente para a 

sua elaboração em função do grau de complexidade da edificação ou por quaisquer outros 

motivos, estranhos à vontade das partes, que alterem fundamentalmente as condições de 

execução dos serviços, (ex; atraso de análise dos projetos nos respectivos órgãos 

reguladores), a empresa contratada deverá solicitar por escrito a intenção de um prazo 

adicional para a entrega dos serviços, justificando seus motivos para que o gestor do 

contrato emita seu parecer acerca da solicitação. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

− Os pagamentos referentes aos serviços executados serão efetuados da seguinte forma: 

▪ 50% do valor da nota de empenho mediante apresentação do pacote de projetos, 

memoriais e planilhas, entregues assinados em duas vias impressos em papel 

sulfite (meio físico), incluindo ART/RRT, aprovação ou comprovantes da solicitação 

de análise nos diversos órgãos de fiscalização e controle. 

▪ 50% do valor da nota de empenho mediante apresentação do pacote de projetos, 

memoriais e planilhas, APROVADOS nos diversos órgãos de fiscalização e controle. 

 

 

PROPOSTAS 

As propostas dos licitantes deverão conter as seguintes tabelas para formação de preços: 

 

PLANILHA DE CUSTOS PARA SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE: 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

A.PROJETOS DE ENGENHARIA - EDIFICAÇÕES 

1. PROJETOS ESTRUTURAIS e AFINS 

1.1 Projeto estrutural em concreto inclusive fundações m2  

1.2 Projeto de estrutura metálica m2  
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1.3 Projeto de estrutura mista - concreto e metálica m2  

1.4 Projeto estrutural - caixas d'água elevadas m3  

1.5 Projeto estrutural - piscinas m3  

1.6 Projeto estrutural - muro de arrimo com até 3,00 m de altura m2  

1.7 Projeto estrutural - muro de arrimo com até 6,00 m de altura m2  

1.8 Projeto estrutural - muro de arrimo acima6,00 m de altura m2  

2. PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS e AFINS 

2.1. 
Projeto elétrico - sistemas de iluminação, fornecimento de 
energia, rede estabilizada, luz e força, energia para ar 
condicionado, aterramento e SPDA. 

m2  

2.2. Projeto de rede estruturada e rede de dados m2  

2.3. Controle e acesso e CFTV - circuito fechado de TV m2  

2.4. Sonorização de ambientes m2  

3. PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DRENAGENS e AFINS 

3.1. 
Projeto hidrossanitário COM aproveitamento dos recursos 
hídricos 

m2  

3.2. 
Projeto hidrossanitário SEM aproveitamento dos recursos 
hídricos 

m2  

3.3. Projeto da rede de drenagem de terrenos m2  

3.4. Projeto da rede de drenagem pluvialde edificações m2  

4. PROJETO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

4.2. 
Projeto de sistemas de prevenção e combate à incêndio 
por extintores 

m2  

5.2 
Projeto de sistemas de prevenção e combate à incêndio 
porextintores e hidrantes com planilha de cálculo 

m2  

5. PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 

5.1. 
Projeto de sistema de climatização e exaustão de 
ambientes 

m2  

6. 
COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHA DE QUANTITATIVOS  
DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

6.1. 
Compatibilização dos projetos e planilha de orçamento 
quantitativo de serviços e materiais com preço Sinapi 
atualizado, inclusive cronograma físico-financeiro 

m2  

 

PLANILHA DE CUSTOS PARA SERVIÇOS (Continuação) 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE: 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

B.SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS 

7. SONDAGEM GEOTÉCNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL  

7.1. 
Sondagens de simples reconhecimento de subsolo 
(percussão) - por furo, inclusive Laudo de Fundação 

ud  

7.2. 
Sondagem à trado e/ou poço de visita, inclusive Laudo de 
Fundação 

ud  

7.3. 
Levantamento topográfico planialtimétricosemi-cadastral de 
áreas - até 1 ha  

m2  
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7.4. 
Levantamento topográfico planialtimétricosemi-cadastral de 
áreas - de 1 ha a 5 ha 

m2  

7.5. 
Levantamento topográfico planimétrico semi-cadastral de 
áreas - até 1 ha  

m2  

7.6. 
Levantamento topográfico planimétrico semi-cadastral de 
áreas - de 1 ha a 5 ha 

m2  

7.7. 
Levantamento topográfico batimétrico semi-cadastral de 
áreas - até 1 ha 

m2  

7.8. 
Levantamento topográfico batimétrico semi-cadastral de 
áreas - de 1 ha a 5 ha 

m2  

 
Observação: a data de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

− O material descrito acima deverá ser entregue em mídia digital e analógica. A parte digital 

deverá estar integralmente contida em um CD/DVD ou ser enviados através do e-mail 

seplanfb.projetos@gmail.com com os arquivos de desenho em formato DWG, MAX e PDF, 

as imagens em JPG ou TIF com alta resolução que permita sua impressão sem perda de 

qualidade, os textos em DOC e PDF e as planilhas em XLS e PDF. 

− Já no que se refere ao material analógico, todos os desenhos (expressos em escala 

adequada) deverão estar plotados em papel sulfite (02 vias), de dimensões que permitam 

suas perfeitas compreensões e manuseios. Os textos e planilhas serão impressos, em duas 

vias, em papel sulfite ou similar, no formato A4. 

− Os projetos em questão deverão estar rigorosamente de acordo com as leis e normas que 

os regulam, não havendo, portanto, desconformidades legais nas esferas de licenciamento 

de âmbito municipal, estadual e federal. 

− O aceite dos projetos será concedido pela CONTRATANTE, podendo esta solicitar a 

complementação de informações, se assim julgar necessário. 

− A CONTRATADA poderá ser notificada a apresentar justificativa da viabilidade técnica dos 

serviços para comprovação da exeqüibilidade dos valores propostos.  

− A CONTRATADA deverá fornecer todo material de aplicação, assim como os 

equipamentos, ferramentas e materiais de consumo necessários para realização dos 

serviços.  

− Será de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de todos os encargos 

(transporte de equipamento e pessoal locais dos serviços, plotagem, impressão, etc.), 

impostos e insumos decorrentes da realização dos serviços.  

− Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar junto ao 

CREA/CAU as anotações de responsabilidade técnica (ART/RRT) referentes ao objeto do 

contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, comprovando a 
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tomada dessa providência perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO 

BELTRÃO/PR até o término da execução dos serviços contratados.  

− A CONTRATADA deverá manter durante a vigência da Ata de Registro de preço, todos os 

profissionais, responsáveis técnicos da empresa, relacionados no termo de compromisso 

assinado. Havendo a necessidade de substituição de algum dos profissionais, deverá 

comunicar previamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR que 

poderá aprovar ou não, após a verificação da equivalência técnica do profissional e sua 

adequação as exigências estabelecidas no edital.  

− A formalização da contratação será efetivada mediante a convocação da CONTRATADA 

para assinatura do contrato e posterior recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de 

Serviço, documentos estes emitidos pela CONTRATANTE. Os prazos para o início da 

execução dos serviços será contado a partir do recebimento por parte da CONTRATADA 

da Ordem de Serviço.  

− O CONTRATANTE nomeará a equipe que fiscalizará os projetos/serviços, de acordo com o 

projeto a ser contratado.  

− O CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos 

assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida 

a sua utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE. 

 

REQUISITOS E HABILITAÇÃO 

− O presente conjunto de itens visa estabelecer critérios mínimos de habilitação de 

empresas, regularmente constituídas dentro da área técnica de Arquitetura, Urbanismo e/ou 

Engenharia, para participação em licitações para elaboração de projetos técnicos e 

documentos afins na área de Engenharia requeridos pelo CONTRATANTE. A definição de 

tais critérios deve-se à necessidade da instituição em obter respaldo jurídico, parâmetros 

técnicos de avaliação e documentos comprobatórios da capacidade técnica da 

CONTRATADA, bem como de sua experiência prévia na elaboração de produtos técnicos 

semelhantes, item considerado fundamental. Desta forma, pode-se avaliar, dentre os 

concorrentes e suas propostas, quais perfis são mais apropriados à obtenção de melhores 

produtos técnicos, adequados aos respectivos programas de necessidades e 

especificações técnicas preliminares, fornecidos pela CONTRATANTE através de termo de 

referência. A definição destes critérios dar-se-á pela enumeração de requisitos mínimos de 

habilitação de pessoa jurídica de perfil técnico especializado.  

− A formação de profissionais exigidos nos requisitos mínimos deverá ser comprovada 

através de habilitação no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com formação acadêmica em nível superior 
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compatível com os projetos e/ou serviços de sua competência profissional. O acervo 

técnico, comprobatório de experiência prévia da empresa e dos profissionais em 

habilitação, deve ser expedido pelo sistema CONFEA/CAU/CREA. 

− COMO CONDIÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO, a licitante vencedora da 

licitação deverá indicar, no caso de ter sede fora do município de Francisco Beltrão, 

correspondente técnico local, com poderes para representação da contratada 

perante os órgãos de controle e fiscalização(CAU, CREA, IAP, DER, COPEL, etc), que 

responderá por decisões e acompanhamento do processo licitatório, aprovação de 

projetos e entrega de produtos.  

− A licitante vencedora da licitação deverá apresentar um endereço de e-mail para onde 

serão enviadas as ordens de serviços, notas de emprenho e projetos arquitetônicos 

referentes à elaboração dos pacotes de serviço/projetos. A empresa deverá apresentar 

ainda um telefone fixo e um número de celular com disponibilidade de atendimento via 

whatsapp. 

 

HABILITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

− Para serem consideradas habilitadas à licitação para elaboração de projetos e documentos 

de engenharia as empresas licitantes devem indicar profissionais habilitados com titulação 

de engenheiro ou arquiteto, contendo número do registro junto ao CREA e/ou CAU ou na 

respectiva entidade referente ao título, e que será o responsável técnico pela coordenação 

e compatibilização dos pacotes de projetos objeto do edital. 

− Cópia do registro do vínculo empregatício em Carteira de Trabalho ou Certidão do CREA 

ou Certidão do CAU ou Contrato Social ou Contrato de Prestação de Serviços ou Contrato 

de Trabalho registrado na DRT, para a comprovação de que o profissional habilitado 

indicado na Carta Proposta e que será o responsável pela Coordenação dos trabalhos 

técnicos do objeto licitado, pertence ao quadro permanente do Licitante. 

− O profissional indicado deverá ser o mesmo indicado pelo Licitante na Carta Proposta a ser 

apresentada, e na qualidade de responsável técnico pela Coordenação e compatibilização 

do dos pacotes de projetos objeto do edital. 

− Indicação dos profissionais habilitados, com respectivas titulações e certidões de registro 

de pessoa física junto ao CREA e/ou ao CAU, ou na respectiva entidade referente ao título, 

devidamente autenticadas, e que integrarão a equipe e serão os responsáveis técnicos pela 

elaboração de cada projeto específico. 

− A equipe técnica deverá ser composta pelos seguintes profissionais: 

− Para o Lote 01: 
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▪ 01 (um) Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuição de responsável 

pela Coordenação e Compatibilização dos Projetos, com comprovação de vínculo à 

empresa contratada. 

▪ 01 (um) Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuição de responsável 

pelo Projeto Estrutural. 

▪ 01 (um) Profissional Engenheiro Eletricista, com atribuição de responsável pelo 

Projeto de Instalações Elétricas Executivo. 

▪ 01 (um) Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuição de responsável 

pelo Projeto de Instalações Hidrossanitárias e Drenagem. 

▪ 01 (um) Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuição de responsável 

pelo Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico. 

▪ 01 (um) Profissional Engenheiro Mecânico, com atribuição de responsável pelo 

Projeto de Climatização. 

− Para o Lote 02: 

▪ 01 (um) Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, Cartógrafo ou Agrimensor, com 

atribuição de responsável pelo Levantamento Planialtimétrico. 

▪ 01 (um) Profissional Engenheiro Civil ou Geólogo com atribuição de responsável 

pela Sondagem. 

▪ 01 (um) Profissional Engenheiro Civil com atribuição de responsável pelo Laudo de 

Fundação. 

− Os respectivos membros da equipe técnica de engenharia devem apresentar Certidão de 

Acervo Técnico expedido pelo CREA e/ou CAU no caso dos da área de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, acompanhado do respectivo Atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando atuação em projetos de obras e 

serviços compatíveis ao objeto da licitação em suas especialidades. 

− O acervo técnico especificado em cada projeto deverá ser do profissional titular que 

prestará o serviço de elaboração de projeto e não da empresa. 

− Não será permitida somatória de Atestados como garantia da capacidade técnica abaixo 

especificada. 

▪ Coordenação de Projetos:Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e 

/ou CAU e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa 

Jurídica comprovando que coordenou e compatibilizou projetos, em obras ou 

serviços, em ao menos 01 (uma) edificação de caráter institucional (educacional, 

saúde, esporte, lazer), com área de construção igual ou superior a 1.000,00 m² (mil 

metros quadrados), acervados, devendo pertencer ao quadro permanente da 

empresa. 
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▪ Projeto Planialtimétrico:Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e 

/ou Conselho de Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica 

fornecido por Pessoa Jurídica comprovando que realizou Projeto Planialtimétrico ou 

Topográfico, em ao menos 1 (um) terreno, com área igual ou superior 5.000,00 m² 

(cinco mil metros quadrados), acervados. 

▪ Sondagem:Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e /ou Conselho 

de Classe competente e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

Pessoa Jurídica comprovando que realizou Sondagem SPT, em ao menos 05 

(cinco) terrenos, acervados. 

▪ Projeto Estrutural:Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e /ou 

CAU e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Jurídica 

comprovando que realizou Projeto Estrutural, em ao menos: 

 02 (dois) edificações com finalidades diferentes podendo ser institucional / 

comercial / recreativa / esportiva com acesso de público, tendo no mínimo 

1000 m² de área acervados. 

 01 (uma) edificação de com múltiplos pavimentos (no mínimo 04 

pavimentos) com qualquer área acervados. 

▪ Projeto de Instalações Elétricas Executivo:Certidão de Acervo Técnico (CAT) 

emitida pelo CREAe /ou CAU comprovando que realizou Projeto de Instalações 

Elétricas, em obras ou serviços, em ao menos: 

 02 (dois) edificações com finalidades diferentes podendo ser institucional / 

comercial / recreativa / esportiva com acesso de público, tendo no mínimo 

1000 m² de área acervados. 

 01 (uma) edificação de com múltiplos pavimentos (no mínimo 04 

pavimentos) com qualquer área acervados. 

▪ Projeto de Instalações Hidrossanitárias e Drenagem:Certidão de Acervo Técnico 

(CAT) emitida pelo CREA e /ou CAU e respectivo Atestado de Capacidade Técnica 

fornecido por Pessoa Jurídica comprovando que elaborou projeto de instalações 

hidrossanitárias, em ao menos: 

 02 (dois) edificações com finalidades diferentes podendo ser institucional / 

comercial / recreativa / esportiva com acesso de público, tendo no mínimo 

1000 m² de área acervados. 

 01 (uma) edificação de com múltiplos pavimentos (no mínimo 04 

pavimentos) com qualquer área acervados. 

▪ Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico:Certidão de Acervo Técnico 

(CAT) emitida pelo CREA e /ou CAU e respectivo Atestado de Capacidade Técnica 
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fornecido por Pessoa Jurídica comprovando que elaborou projeto de prevenção 

contra incêndios, em ao menos: 

 02 (dois) edificações com finalidades diferentes podendo ser institucional / 

comercial / recreativa / esportiva com acesso de público, tendo no mínimo 

1000 m² de área acervados. 

 01 (uma) edificação de com múltiplos pavimentos (no mínimo 04 

pavimentos) com qualquer área acervados. 

 

▪ Projeto de Instalações Elétricas Executivo de Climatização:Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) emitida pelo CREA comprovando que realizou Projeto de 

Climatização, em obras ou serviços, em ao menos 1 (uma) edificação de caráter 

institucional educacional, saúde, esporte, lazer), com área de construção igual ou 

superior a 800,00 m² (oitocentos metros quadrados), acervados. 

− Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) 

profissional(is) indicado(s) pela Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia. 

− CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade. 

 

JUSTIFICATIVA PARA QUANTIDADES MÍNIMAS DOS ATESTADOS: 

  O Município de Francisco Beltrão tem o intuito de assegurar a qualidade por 

meio de uma descrição detalhada do objeto, bem como pela exigência de certos requisitos de 

qualificação técnica como condição de habilitação dos licitantes. No entanto, em se tratando de 

licitações do tipo menor preço para objetos similares onde não houve exigência para que a 

empresa apresentasse os requisitos constantes neste processo licitatório, houveram casos em 

que os vencedores que formalmente preenchem todos os requisitos de habilitação técnica, na 

prática não executaram os serviços do contrato de modo eficiente, o que causa danos e 

provoca graves prejuízos à Administração.  

 No intuito de garantir que a empresa possa entregar um serviço eficiente que atenda a 

administração pública e que possa reduzir o risco do trabalho entregue vir a proporcionar uma 

perda de recurso, seja ele estadual ou federal, por não ter cumprido o prazo ou não ter 

conseguido aprovações de seus projetos no menor tempo possível para obter aprovação do 

projeto dentro de um convênio, o Município de Francisco Beltrão estabeleceu os critérios de 

habilitação supracitados. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO  
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− O licitante deverá apresentar proposta de preço conforme modelo anexo ao edital indicando 

o desconto ofertado para o lote. 

− O desconto ofertado ao lote será proporcional igualmente a todos os itens do lote, 

permanecendo inalterado o valor máximo da licitação. 

− Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e as exigências 

deste termo de referência, bem como, aquelas que apresentarem preços excessivos ou 

manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado. 

− Será declarado vencedor o licitante que ofertar o maior desconto por lote.  

 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

− Conforme Edital de Licitação. 

 

Francisco Beltrão, 20 de abril de 2018. 
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XII - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
  

Contrato de prestação de serviços nº _____/2018 
que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO 
DE FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado 
________________________________________
_. 

 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com sede na 
Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 77.816.510/0001-66, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor______, inscrito no CPF/MF sob o nº __________ e abaixo 
assinado, doravante designado CONTRATANTE e  de outro, __________________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, estabelecida na__________ nº ____,  na cidade de 
_________, estado do ___________.  doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas 
da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato para prestação de serviços em 
decorrência da licitação realizada através da Concorrência  nº 07/2018, mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços para elaboração de projetos técnicos para obras que serão 
executadas pela Municipalidade, incluindo especificações técnicas, memoriais descritivos, memórias de cálculo e 
planilhas de quantitativo de obras, de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Edital concorrência nº 
07/2018. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, assim 
como ao edital nº 07/2018 – Concorrência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
O preço ajustado para a prestação dos serviços contratados e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e a 
CONTRATADO concorda em receber é de R$ _______ (_____). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente 
contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e 
necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
  
Os pagamentos referentes aos serviços executados serão efetuados no prazo de 30(trinta) dias, contados da 
apresentação da nota fiscal, através de transferência bancária para a conta corrente indicada pela Contratada da 
seguinte forma: 
 

a) 50% do valor da nota de empenho mediante apresentação do pacote de projetos, memoriais e planilhas, 

entregues assinados em duas vias impressos em papel sulfite (meio físico), incluindo ART/RRT, aprovação 

ou comprovantes da solicitação de análise nos diversos órgãos de fiscalização e controle; e 

 
b) 50% do valor da nota de empenho mediante apresentação do pacote de projetos, memoriais e planilhas, 

APROVADOS nos diversos órgãos de fiscalização e controle. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 07/2018 – 
Concorrência e consequente contrato, são oriundos da receita própria do Município. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 
01(uma) via, devidamente  regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação 
definitiva do recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos serão realizados pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o 
pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, 
para o saneamento da irregularidade. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço 
descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento 
será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 
 
DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

2018 4930 09.001.26.782.2002.2074 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

2018 3741 08.006.10.301.1001.2058 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

2018 1450 06.005.08.243.0801.2020 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

2018 920 05.002.23.122.2301.2011 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

2018 3720 08.006.10.301.1001.2058 0 3.3.90.34.00.00 Do Exercício 

2018 4910 09.001.26.782.2002.2074 0 3.3.90.34.00.00 Do Exercício 

2018 900 05.002.23.122.2301.2011 0 3.3.90.34.00.00 Do Exercício 

2018 420 03.002.04.122.0404.2004 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

2018 5550 11.001.15.452.1501.2081 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

2018 5530 11.001.15.452.1501.2081 0 3.3.90.34.00.00 Do Exercício 

2018 3090 07.003.12.361.1201.2050 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

2018 400 03.002.04.122.0404.2004 0 3.3.90.34.00.00 Do Exercício 

2018 3070 07.003.12.361.1201.2050 0 3.3.90.34.00.00 Do Exercício 

 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões 
comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS e Justiça do Trabalho.   
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, DA FORMA DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE ENTREGA 
 
O pacote incluindo todos os projetos, memoriais e planilhas deverão ser entregues em DWG (AutoCAD 2004 ou 
compatível), PLT e PDF, memoriais em processadores de texto tipo Word (ou compatível), planilhas eletrônicas tipo 
Excel (ou compatível), através de mídia eletrônica (CD ou DVD) ou enviados através do e-mail 
seplanfb.projetos@gmail.com no prazo máximo de 30 dias a ser contados do envio da nota de empenho juntamente 
com o projeto arquitetônico básico, que será fornecido pelo Município. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Após a entrega dos projetos, memoriais e planilhas entregues em modo digital, a 
contratada terá mais 03 (três) dias úteis para realizar a entrega do pacote de projetos assinados em duas vias 
impressos em papel sulfite com dimensões normatizadas e de forma a permitir boa visibilidade e entendimento dos 
elementos gráficos.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/PR e/ou CAU/PR referente aos 
projetos/serviços as quais deverão ser entregues juntamente com o comprovante de pagamento no pacote de 
projetos em modo físico (papel sulfite).  
 
PARAGRAFO TERCEIRO -  Os projetos que dependerem de aprovação nos diversos órgãos de fiscalização e 
controle, (PREFEITURAS, SANEPAR, COPEL, CORPO DE BOMBEIROS e demais entidades) deverão ser 
entregues aprovados, ou se não for possível a aprovação no prazo estabelecido para a entrega, deverão ser 
apresentados os comprovantes da solicitação de análise.  
 
PARÁGRAFO QUARTO -   Quando o prazo estabelecido para a entrega dos projetos (30 dias) não for suficiente 
para a sua elaboração em função do grau de complexidade da edificação ou por quaisquer outros motivos, 
estranhos à vontade das partes, que alterem fundamentalmente as condições de execução dos serviços, (ex; atraso 
de análise dos projetos nos respectivos órgãos reguladores), a empresa contratada deverá solicitar por escrito a 
intenção de um prazo adicional para a entrega dos serviços, justificando seus motivos para que o gestor do contrato 
emita seu parecer acerca da solicitação. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  O material descrito acima deverá ser entregue em mídia digital e analógica. A parte digital 
deverá estar integralmente contida em um CD/DVD ou ser enviados através do e-mail seplanfb.projetos@gmail.com 
com os arquivos de desenho em formato DWG, MAX e PDF, as imagens em JPG ou TIF com alta resolução que 
permita sua impressão sem perda de qualidade, os textos em DOC e PDF e as planilhas em XLS e PDF. 
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PARÁGRAFO SEXTO -  No que se refere ao material analógico, todos os desenhos (expressos em escala 
adequada) deverão estar plotados em papel sulfite (02 vias), de dimensões que permitam suas perfeitas 
compreensões e manuseios. Os textos e planilhas serão impressos, em duas vias, em papel sulfite ou similar, no 
formato A4. 
 
PARÁGRAGFO SÉTIMO -   Os projetos em questão deverão estar rigorosamente de acordo com as leis e normas 
que os regulam, não havendo, portanto, desconformidades legais nas esferas de licenciamento de âmbito municipal, 
estadual e federal. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  O aceite dos projetos será concedido pelo CONTRATANTE, podendo esta solicitar a 
complementação de informações, se assim julgar necessário. 
 
PARÁGRAFO NONO -   A contratada poderá ser notificada a apresentar justificativa da viabilidade técnica dos 
serviços para comprovação da exeqüibilidade dos valores propostos.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO -   A contratada deverá fornecer todo material de aplicação, assim como os equipamentos, 
ferramentas e materiais de consumo necessários para realização dos serviços.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO -   Será de responsabilidade da contratada o recolhimento de todos os encargos 
(transporte de equipamento e pessoal locais dos serviços, plotagem, impressão, etc.), impostos e insumos 
decorrentes da realização dos serviços.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO -   Durante a execução dos serviços, a contratada deverá providenciar junto ao 
CREA/CAU as anotações de responsabilidade técnica (ART/RRT) referentes ao objeto do contrato e especificações 
pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, comprovando a tomada dessa providência perante a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR até o término da execução dos serviços contratados.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A contratada deverá manter durante a vigência da Ata de Registro de preço, 
todos os profissionais, responsáveis técnicos da empresa, relacionados no termo de compromisso assinado. 
Havendo a necessidade de substituição de algum dos profissionais, deverá comunicar previamente à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR que poderá aprovar ou não, após a verificação da equivalência técnica 
do profissional e sua adequação as exigências estabelecidas no edital.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO -  A formalização da contratação será efetivada mediante a convocação da 
contratada para assinatura do contrato e posterior recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Serviço, 
documentos estes emitidos pela CONTRATANTE. Os prazos para o início da execução dos serviços será contado a 
partir do recebimento por parte da detentora da ata da Ordem de Serviço.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO -  A contratada deterá o direito de propriedade intelectual dos projetos 
desenvolvidos assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua 
utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO -   Será de inteira responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS a aprovação e alterações necessárias dos projetos contratados nos diversos órgãos 
de fiscalização e controle, como, CREA, PREFEITURAS, SANEPAR, COPEL, CORPO DE BOMBEIROS, CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, SEDU (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano), FNDE (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação) e demais entidades que as solicitem, até a aprovação e legalização definitiva dos 
mesmos. A aprovação e legalização dos projetos não eximirão seus autores das responsabilidades estabelecidas 
pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às suas atividades profissionais. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A vigência do presente termo é de ........................dias. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA 
 
Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas obrigações assumidas em 
decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então sujeita ao pagamento da multa 
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuízo de outras penalidades 
previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e demais legislações pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES 
  
O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o final do prazo previsto para execução. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
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O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação 
Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 
 a) infrigência de qualquer obrigação ajustada. 
 b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
 c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
 d)  os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a 
sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA  OITAVA - DA DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
 a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as 
penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
 b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, 
penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive  os que 
eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 
CLÁUSULA  NONA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
As condições estabelecidas no edital nº 07/2018 – Concorrência, no memorial descritivo e na proposta apresentada 
pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que 
venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e 
CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA SUCESSÃO E FORO 
 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual 
teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel 
cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco Beltrão, estado do 
Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter 
um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste 
referido foro. 

 
Francisco Beltrão,  

         
 
 
 CONTRATADA                                                                CONTRATANTE                                                           
 
TESTEMUNHAS:  
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