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A Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, Serviço Social da Indústria – SESI-PR, Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR e o Instituto Evaldo Lodi – IEL-PR, todos do Departamento 

Regional do Paraná, adiante designados simplesmente SISTEMA FIEP, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n° 

200, Centro Cívico, Curitiba/PR, está promovendo Licitação, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo 

MENOR PREÇO, conforme seu Regulamento de Licitações e Contratos, devidamente publicado no D.O.U. de 

16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006 e 01/07/2011, e com 

observância às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

1. OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços descritos no ANEXO I. 

 

2. SESSÃO DE ABERTURA 

2.1 A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados e 

separados, no endereço, data e horário especificados no ANEXO II, onde será realizada a abertura pública 

deste certame, coordenada pela Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP. 

2.2 Após o horário estabelecido no ANEXO II, não mais será permitida a entrada de interessados em participar da 

licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 

2.3 O SISTEMA FIEP não se responsabilizará por envelopes que, remetidos pela via postal ou entregues em locais 

diferentes dos referidos no (subitem 2.1), indicados no ANEXO II, não forem recebidos até a data e horário 

estabelecidos. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste certame, as empresas do ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

3.2 No dia da sessão de abertura, NÃO DEVENDO SER INSERIDOS EM NENHUM DOS ENVELOPES, sob pena 

de aplicação do item 3.3 deste Edital, o representante da proponente deverá se apresentar para registro, 

munido dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação. 

b) Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, com poderes para rubricar os 

documentos das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, 

receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 

acordar, transigir e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, por escrito ou 

oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada. 

c) Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido 

alterações, essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam 

consolidados. 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício.  
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3.3 A não apresentação da documentação relacionada no item 3.2 acima, a incorreção do documento ou a 

ausência do representante não implicará na exclusão da proposta do certame nem em inabilitação da 

proponente. Contudo, não será aceita manifestação em nome da proponente neste certame. 

3.4 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 4, deste 

preâmbulo e item 4 do Anexo II, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, a 

Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP deverá autenticar o documento apresentado pela proponente, no 

dia da sessão de abertura dos envelopes, mediante a apresentação obrigatória do documento original. Neste 

caso, a autenticação só será válida para efeitos da presente licitação. 

3.5 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

3.5.1 Empresas em estado de falência, em processo de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 

3.5.2 Empresa em recuperação judicial, deverão apresentar o Plano de Recuperação acolhido pelo poder 

Judiciário.  

3.5.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do direito de contratar ou licitar 

com o SISTEMA FIEP. 

3.5.4 Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), consultado no 

site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.     

3.5.5 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

3.5.6 Empresas consorciadas. 

 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 O envelope contendo os documentos de habilitação deverá ser apresentado no local, dia e hora, indicados no 

ANEXO II deste Edital, em envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte 

inscrição (sugestão): 

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

4.2 A proponente deverá apresentar, neste envelope, os documentos abaixo citados: 

a) Carta (ANEXO III) endereçada à Comissão de Licitação do SISTEMA FIEP, redigida obrigatoriamente em 

papel timbrado ou com carimbo oficial do CNPJ, assinada por representante legal ou constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

b) Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO IV, obrigatoriamente em papel timbrado da 

empresa ou com carimbo contendo o CNPJ, assinada por representante legal ou constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, contemplando atividades 

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

d) Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 
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administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 

de outubro de 2014  e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as 

contribuições previdenciárias. 

e) Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá 

contemplar também o ICMS; 

f) Certidão Negativa Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal; 

g) Para empresas sediadas em Brasília, DF, Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do 

Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos no item 4.2 “e” e “f”; 

h) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

i)  Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 

j) Certidão negativa de pedidos de falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na 

Cidade sede da empresa proponente, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data 

de apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 

k) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

l) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido 

alterações, essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam 

consolidados. 

m) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

n) No caso de empresa estrangeira, a participação é permitida desde que apresente autorização oficial de 

seu funcionamento no Brasil, dada e passada pelo Ministério de Estado do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior. As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, 

atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo 

ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa 

ou judicialmente; 

o) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a empresa 

“TEM CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE 

CONDUTA DO SISTEMA FIEP”, conforme modelo constante do ANEXO XVI; 

p) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

4.3 As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao “prazo de validade”. Caso 

as validades das Certidões não estejam expressas, será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) 

dias corridos, incluído o dia da emissão da Certidão.  

4.4 Os documentos de que trata o item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II do Edital devem ser 

da unidade da proponente, que efetivamente realizará o objeto do edital, seja sua matriz ou filial, exceto no que 

respeita  ao documento descrito no item “d”. 

4.5 A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital e que não atender as condições previstas 

no item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II será considerada inabilitada como proponente.   
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5. PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada no local, dia e hora, indicados no ANEXO II deste Edital, em 

envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte inscrição (sugestão): 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

5.2 A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, obrigatoriamente em papel timbrado da empresa 

proponente ou com carimbo contendo o CNPJ, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e 

assinada pelo representante legal ou constituído por instrumento de mandato para tal função, contendo as 

seguintes informações: 

a) Especificação do(s) objeto(s) com descrição detalhada das características, conforme exigido no ANEXO I; 

b) Proposta de preços discriminada e demais exigências complementares, nos termos do ANEXO II; 

c) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 
 

5.3 O preço cotado deverá estar expresso em moeda nacional, por valores fixos e irreajustáveis, nele embutidos os 

tributos municipais, estaduais e federais, taxas, emolumentos e demais encargos incidentes, inclusive a 

utilização de transporte(s)/frete(s) necessário(s) ao alcance da realização do objeto do certame. 

5.4 A proposta deverá ter como prazo de validade mínimo o estabelecido no ANEXO II, contado da data de sua 

apresentação. 

5.5 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente: 

a) Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem este edital; 

b) Aceita as cláusulas e condições deste Edital, bem como eventuais retificações, esclarecimentos ou outros 

atos complementares ao edital; 

c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste Edital pelo valor e prazo constantes de sua 

proposta; 

d) Tomou conhecimento dos dispositivos constantes do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SISTEMA FIEP, disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, aceitando-os de forma 

integral e irretratável. 

5.6 A análise e o julgamento das propostas serão realizados posteriormente pela Comissão de Licitações do 

SISTEMA FIEP e por técnicos designados para tal fim. 

5.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e Anexos, sejam 

omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou o regular 

andamento do futuro contrato, e, ainda, as que apresentem valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor 

zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, de modo a evitar o “jogo de planilhas”.   

5.8 Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo 

SISTEMA FIEP, ou 

b) valor orçado pelo SISTEMA FIEP 

5.9 Os  valores para cada um dos itens das propostas apresentadas,  serão analisados  tomando-se por  base os 
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valores constantes das planilhas que estão junto aos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, disponíveis no 

site do SISTEMA FIEP. 

5.10 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior ao máximo estipulado no ANEXO I deste 

edital, ou em qualquer um dos seus itens.  

 

6. PROCEDIMENTOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

6.1 Abertos os envelopes de Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos ali contidos serão 

examinados e rubricados pelos participantes presentes e pela Comissão de Licitação do SISTEMA FIEP, assim 

como os envelopes de N° 02 – PROPOSTA COMERCIAL, das empresas habilitadas. 

6.2 A Comissão de Licitação efetuará a consulta do CNPJ da(s) proponente(s) junto ao Cadastro Nacional das 

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam 

e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. Em constando dos referidos 

cadastros, a(s) proponente(s) será(ão) inabilitada(s) OU/E não poderá(ão) participar do certame, haja vista a 

impossibilidade de participação. 

6.3 Às empresas inabilitadas, serão devolvidos os envelopes de Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, fechados, 

mediante assinatura de protocolo de recebimento. 

6.4 A Comissão de Licitações, após o recebimento, abertura, exame da documentação e registro em Ata, poderá 

suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, 

podendo marcar na oportunidade data e horário para nova reunião, ocasião em que serão proclamados os 

habilitados e abertos os envelopes contendo a proposta comercial. 

6.5 O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se realize, 

não cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer natureza. 

6.6 Com base no Art. 16, do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP, será 

facultado à Comissão de Licitações inverter o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 02, 

contendo PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores 

preços unitários por item, e só então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, iniciando com o do proponente classificado em primeiro lugar, e assim sucessivamente, se 

necessário. 

 

7. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

7.1 Sob pena de decadência do direito, no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para sessão de 

abertura (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), qualquer pessoa, 

através de correspondência endereçada à Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP, fax ou e-mail constantes 

no ANEXO II, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 

7.2 Para efeito de contagem do prazo consignado no item 7.1, não será considerada a data de abertura do 

certame. 

7.3 Poderá à Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contado de seu recebimento.  

7.4  Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes necessários, será designada 

nova data para a realização da presente licitação, mediante comunicação no site 

www.fiepr.org.br/licitacao/html, se a eventual alteração do edital vier a afetar a formulação das propostas. 
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7.5 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e de impugnações serão partes integrantes deste edital.   

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

8.1 Será considerada vencedora a proposta que atender às exigências deste edital e atender ao critério de 

julgamento estipulado no ANEXO II. 

8.2 A Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, 

solicitando das proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de portfolios, 

prospectos, amostras, etc., dos serviços cotado(s) para melhor avaliação ou teste, antes da definição do 

julgamento deste certame. 

8.3 O empate, entre dois ou mais proponentes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as 

propostas escritas. Havendo propostas economicamente vantajosas e que estejam em equivalência de 

condições, o SISTEMA FIEP procederá ao sorteio da proposta vencedora, a ser realizado durante a sessão 

pública. 

8.4 Será admitido apenas 01(um) proponente vencedor para o objeto licitado, atendendo-se ao critério de 

julgamento estipulado no ANEXO II. 

8.5 Omissões ou desatendimento a exigências consideradas eminentemente formais, que sejam irrelevantes para 

o entendimento da proposta, não acarretarão na desclassificação da proposta, desde que não causem prejuízo 

para o SISTEMA FIEP e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

9. RECURSOS 

9.1 Do julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e nos termos do disposto no Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

9.2 Havendo impugnações, serão consignadas em ata de abertura de propostas e após o resultado caberão os 

recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após este registro, dirigidos à Comissão Permanente 

de Licitações do SISTEMA FIEP, que os submeterá à análise da Autoridade Competente. 

9.3 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

9.4 Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição, 

por autoridade competente. 

9.5 O recurso deve ser apresentado em papel timbrado da empresa, redigidos em português, sem rasuras, 

fundamentados e assinados por representante legal, observados os prazos legais. 

 

10. ADJUDICAÇÃO 

10.1 O resultado deste certame será publicado no site www.fiepr.org.br/licitacao/html e oficiado às Empresas 

participantes através dos endereços de e-mails informados pelas proponentes. 

 

11. PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será realizado no prazo e condições especificadas no ANEXO II, a contar da data de conclusão 

do objeto a prestação de serviço(s), mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura correspondente e após a 

aprovação dos serviços, pelo Gestor do Contrato do SISTEMA FIEP. 

11.2 Fica expressamente vedada ao vencedor da licitação, a negociação de faturas ou títulos de crédito decorrentes 

deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 
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11.3 O faturamento deverá ser feito para a entidade correspondente do SISTEMA FIEP, conforme dados constantes 

do ANEXO II. 

11.4 A aprovação do(s) objeto(s) licitado dependerá de avaliação, que será efetuada após o processo de 

conferência, sendo que a assinatura do comprovante da conclusão do(s) objeto(s) licitado não implica na sua 

aprovação. 

 

12. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

12.1 Ficam estabelecidos no ANEXO II o prazo e o local para a prestação do(s) serviço(s). 

 

13. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

13.1 O SISTEMA FIEP formalizará a contratação por meio de instrumento hábil informado no ANEXO II. 

13.2 A recusa da Empresa em assinar o instrumento de contratação, ou o não aceita-lo, dentro de 02 (dois) dias 

úteis contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa por escrito, ou com justificativa não 

aceita, sujeitará está às penalidades previstas no item 16 deste Edital. 

13.3 Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

13.4 A subcontratação parcial dependerá de pedido expresso motivado da contratada e da prévia autorização pelo 

SISTEMA FIEP, cumpridas as obrigações constantes em cláusula contratual. 

13.5 É expressamente proibida a subcontratação do objeto a licitante que tenha participado do procedimento 

licitatório ou a empresa proibida de contratar com o SISTEMA FIEP e que se enquadrem em qualquer um dos 

subitens mencionados no item 3.3 do preâmbulo do edital. 

 

14. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por 

cento) para reforma de edifício ou equipamento, do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre 

mediante a lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e 

Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SISTEMA FIEP, independentemente de 

interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

15.1.1 Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 

15.1.2 Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA; 

15.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

15.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

15.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o SISTEMA FIEP a comprovar a impossibilidade da 

prestação do objeto, nos prazos estipulados;  

15.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço;  

15.1.7 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao SISTEMA FIEP; 

15.1.8 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital, no 



 

 

 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC.2.0010/2019 

 

 

FDN 
CPL 

 

 

8 / 62

contrato ou pela Fiscalização do SISTEMA FIEP;  

15.1.9 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

15.1.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato; 

15.1.11 A não manutenção das condições de habilitação previstas neste edital. 

15.2 Nas hipóteses das alíneas “15.1.1”, “15.1.3”, “15.1.5”, “15.1.6”, “15.1.7”, “15.1.8”, “15.1.10” e “15.1.11”, a parte 

inadimplente será responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 

15.3 A rescisão contratual será regida pelo disposto no artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SISTEMA FIEP e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de 

aplicação das sanções previstas no item 16 deste edital, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

16. SANÇÕES E PENALIDADES 

16.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

SISTEMA FIEP por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

16.2 Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não 

atendimento as solicitações da fiscalização do SISTEMA FIEP, não preenchimento do diário de obras (livro de 

ordem)  e nos casos de infrações de menor gravidade; 

16.3 Será cabível pena de multa: 

16.3.1 Nos casos de descumprimento do prazo de execução, mensal, de acordo com o cronograma físico, 

aplicação de multa de 2% (dois por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos 

serviços efetivamente atrasados e ensejando a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

16.3.2 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção 

inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão 

contratual; 

16.3.3 Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

objeto contratado e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

16.3.4 Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada a penalidade de 

suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e/ou multa até o percentual de 

20% (vinte por cento) do valor da proposta apresentada. 

16.4 Para as ocorrências de não cumprimento das normas de segurança do trabalho, será imputada à 

CONTRATADA multa de R$ 2.000,00 (dois mil) reais por situação constatada pela Fiscalização do SISTEMA 

FIEP. 

16.5  A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

16.6 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a 

partir de sua aplicação e a perda da caução em dinheiro ou execução da garantia de contrato oferecida, sem 

prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório, nos casos de inexecução total ou 

parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do SISTEMA FIEP. 
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16.7 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas 

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

16.8 As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 

16.9 No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento, o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o 

CONTRATANTE poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

16.10 Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados 

da intimação do ato. 

 

17. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

17.1 Dos valores devidos à CONTRATADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à 

retenção na fonte, nos percentuais discriminados no ANEXO II, quando for o caso. 

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS  

18.1 Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará sua recusa, com a aplicação das penalidades 

previstas no item 16, deste Edital. 

18.2 As proponentes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, estando sujeitas 

às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

18.3 As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre 

o edital, através da consulta permanente ao site www.fiepr.org.br/licitacao/html, não cabendo ao SISTEMA 

FIEP a responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

18.4 Caso a proponente se recuse a executar o objeto deste Edital ou venha a fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, o SISTEMA FIEP poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das 

demais proponentes na ordem de classificação, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SISTEMA FIEP. 

18.5 Fica assegurado ao SISTEMA FIEP o direito de: 

a) Adiar a data de abertura do presente certame, dando conhecimento aos interessados, mediante informação 

no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, da 

data inicialmente marcada; 

b) Cancelar o presente certame, a qualquer tempo, desde que haja motivo que o justifique, nos termos do art. 

40 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP, dando ciência aos 

interessados; 

c)  Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 15 (quinze) dias corridos, para a 

abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, se a eventual alteração do edital vier a 

afetar a formulação das propostas. 

18.6 É facultado, a Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

18.7 A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do 
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SISTEMA FIEP, durante a(s) prestação(ões) do(s) serviço(s) contratados, reparando-os às suas custas, não 

lhe cabendo nenhuma indenização por parte do SISTEMA FIEP. 

18.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos acréscimos de valores nos contratos a 

qualquer título. 

18.9 A proponente vencedora obriga-se a readequar o(s) serviço(s) prestado(s) que não estejam de acordo com as 

especificações e padrões de qualidade exigidos no  Edital, sem ônus para o SISTEMA FIEP. 

18.10 Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste edital, referentes a recursos, impugnações ou pedidos 

de esclarecimentos, excluir-se-à o dia do inicio e incluir-se-à o do vencimento, e serão considerados os dias 

consecutivos, no dia e hora mencionada no ANEXO II. 

18.11 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste edital estão previstos em dotação 

orçamentária para o ano em curso, do SISTEMA FIEP conforme previsto no ANEXO II deste edital.  

18.12 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de 

Licitações do SISTEMA FIEP poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas neste item.  

18.13 Os envelopes de habilitação ou proposta comercial das licitantes que forem inabilitadas ou em caso de 

inversão do procedimento sejam desclassificadas, poderão retirar os mesmos no prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do julgamento do edital. Decorrido esse prazo, o SISTEMA FIEP poderá 

providenciar a sua destruição. 

18.14 Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalecem os termos do 

Edital. 

 

19. FORO 

19.1 Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro constante no ANEXO II, para dirimir dúvidas oriundas da 

aplicação deste Edital e seus Anexos. 

 

Curitiba, 05 de fevereiro de 2019. 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
SISTEMA FIEP 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONCEITO E PROJETO 
ARQUITETÔNICO, SEUS COMPLEMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA PARA 

REVITALIZAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO SEDE 
 

LOTE ÚNICO 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
PREÇO MÁXIMO 

TOTAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
ELABORAÇÃO DE CONCEITO E PROJETO 

ARQUITETÔNICO, SEUS COMPLEMENTARES E 
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA PARA 

REVITALIZAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO SEDE 

SERVIÇOS 
CONFORME 

EDITAL E 
PLANILHA DE 

PREÇOS 

01 R$ 538.556,95 

ESPECIFICAÇÃO: 
OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada em criação de projeto conceito de interiores corporativo e projetos 
técnicos complementares com a finalidade de obter subsídios para e elaboração do termo de referência 
para a contratação de obra de revitalização das instalações do prédio Sede, contemplando ideia conceitual 
e desenvolvimento de  projetos executivos de todas as disciplinas, proposta com acabamentos, 
perspectivas internas em maquete eletrônica, projetos para aprovação nos órgãos competentes e trâmites 
de aprovações legais.  
 
O objetivo do projeto é criar espaços colaborativos, integrados, inovadores, eficientes e sustentáveis para 
os diferentes públicos da empresa. Espaços de reuniões formais, informais, áreas de staff, área de 
descompressão e convivência que estimulem a interação entre os colaboradores e representem a cultura 
de inovação sustentável e os valores da empresa. 
 

1. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
Serviços de arquitetura e engenharia para desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico, projetos 
executivos (arquitetônico e complementares) para Requalificação do espaço corporativo da Sede do 
Sistema FIEP. Layouts colaborativos com o fornecimento de todos os projetos necessários à execução da 
obra, assim como o memorial descritivo e quantitativos de itens e de todos os projetos complementares.  
Os projetos serão desenvolvidos a partir do anteprojeto arquitetônico da Sede fornecido em DWG 
conforme disposto nos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES parte integrante deste edital. 

 

ETAPAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Fase 01 Levantamentos (visitas, reuniões iniciais e estratégicas, entre   vistas e levantamentos) e layout 
Preliminar com setorização 

Fase 02 Estudo preliminar com definição de layout atendendo as normas, definição de acabamentos, 
orçamento preliminar de obra e maquete eletrônica 3D e de realidade virtual.  

Fase 03 Entrega do Anteprojeto revisado e projeto para Corpo de Bombeiros 

Fase 04 Projeto Arquitetônico executivo 

Fase 05 Projetos Técnicos Complementares 

Fase 06 Elaboração de memorial descritivo de acabamentos, de sistemas prediais e planilha quantitativa 

Fase 07 Elaboração do termo de referencia 

Fase 08 Acompanhamento técnico de obra 
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1.1 LEVANTAMENTOS E LAYOUT PRELIMINAR: VISITAS, REUNIÕES, ENTREVISTAS, 

LEVANTAMENTOS, LAYOUT PRELIMINAR, SETORIZAÇÃO 
 

A CONTRATADA deve realizar entrevistas e levantamentos com o intuito de organizar o Programa 
de Necessidades e aprofundar o conhecimento para a execução do layout para a 
CONTRATANTE. 

 
Nesta etapa um profissional da CONTRATANTE será designado para ser ponto focal durante todo 
o contrato, que será responsável por acompanhar etapas, esclarecer dúvidas e tomar decisões 
pertinentes a rotina. 

 
1.1.1 REUNIÃO INICIAL 

A CONTRATADA deverá realizar reunião de kickoff com as pessoas chaves do projeto, a serem 
definidas pela CONTRATANTE, alinhando expectativas e informações relevantes para que a 
CONTRATADA possa desenvolver o layout de acordo com o ponto de vista, valores e cultura do 
Sistema FIEP, sendo a pauta mínima: 
- Apresentar equipe de projeto para cadastro de liberação de acesso ao prédio; 
- Plano de trabalho e cronograma estruturado a ser validado pela CONTRATANTE; 
- Análise estratégica de comunicação entre as partes; 
- Determinar a agenda de entrevistas e deliberação dos levantamentos necessários;  
- A CONTRATANTE irá disponibilizar para a CONTRATADA os arquivos em DWG com os layouts 
atuais dos andares a serem trabalhados, organograma e documentações necessárias para o 
melhor desenvolvimento do estudo em mídia a ser definida de comum acordo entre as partes; 
- Definir as características do projeto para uma certificação LEED ou equivalente para o edifício; 
- Definir aprovações necessárias (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Técnicos Complementares e 
demais órgãos reguladores que se façam necessários). 
- ENTREGA: deverá ser em arquivos digitais em extensão PDF e Word (CD, Pen drive ou outra 
mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, contendo:   
1ª – Ata de reunião, contendo os itens discutidos e suas tratativas; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 
 

1.1.2 VISITA PRELIMINAR  
A CONTRATADA deverá realizar uma primeira visita na unidade a ser trabalhada, acompanhados 
do ponto focal da CONTRATANTE para analisar pontos relevantes de infraestrutura e as condições 
existentes no local. 
• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão PDF e Word (CD, Pen drive ou 
outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, contendo:   
1ª – Relatório de visita e relatório fotográfico dos itens verificados; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados, compatibilizados e aprovados pela CONTRATANTE, 
assim como demais documentos que se façam necessários. 

 
1.1.3 ENTREVISTA ESTRATÉGICA 

A CONTRATADA deverá realizar reunião presencial com um comitê, composto por representantes 
de cada área, indicados pela CONTRATANTE, visando definir o objetivo estratégico do projeto, 
para que ele reflita de acordo com as expectativas e necessidades. A entrevista deverá e tratará no 
mínimo dos seguintes itens:  
- Será apresentado pela CONTRATADA soluções de arquitetura que proporcionem maior 
integração e produtividade de layout alinhadas com as novas tendências, ou seja, configuração de 
postos de trabalho, espaços compartilhados, áreas de convivência, salas de tomada de decisões e 
espaços colaborativos; 
- A CONTRATADA deverá elaborar cronograma com normas e prazos de aprovação dos projetos 
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arquitetônicos e técnicos complementares junto aos órgãos competentes locais; 
- Verificar a possibilidade de substituição de acabamentos existentes, como por exemplo lobby de 
elevadores, sanitários, etc.; 
- Alinhamento quanto à sustentabilidade, acessibilidade, soluções de tecnologia a serem aplicadas 
em toda a instalação e outras normas e detalhes pertinentes; 
- Tomar conhecimento do regulamento do condomínio (taxa de ocupação, regras de acesso, 
horários de trabalho, etc.); 
- Aprofundar o escopo do projeto dentro das respectivas áreas; 
- Entender a expectativa em relação à imagem corporativa que deverá ser representada no projeto 
de arquitetura, tais como os pilares da marca, a cultura organizacional, a missão, visão e valores; 
- Analisar os padrões corporativos (guidelines), e compreender seu grau de aplicabilidade (integral 
ou parcial); 
- Compreender a forma com que os departamentos e seus gestores se relacionam;  
- Entender os pontos fracos e fortes da atual instalação; 
- Obter previsões de aumento/redução de headcount, além da escala de proximidade entre 
equipes;  
- Ponderar e analisar as políticas de arquivamento; 
- Discutir sobre as áreas de café/convivência e critérios de uso de salas de reuniões; 
- Avaliar considerações sobre acabamentos e escolha de materiais a serem utilizados; 
- Obter outras sugestões que a CONTRATANTE tenha e demais considerações que queira fazer; 
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão PDF e Word (CD, Pen drive ou 
outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, contendo:    
1ª – Ata de reunião, contendo os itens discutidos e suas tratativas, assim como ações e prazos a 
serem realizados; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 
 

1.1.4 ENTREVISTA TÉCNICA 
A CONTRATADA deverá realizar esta reunião para compreender e analisar os padrões e 
necessidades técnicas e de infraestrutura na unidade a ser trabalhada. Esses itens nortearão os 
parâmetros técnicos do projeto e impactarão na arquitetura, exequibilidade, prazos e custos. Os 
participantes da reunião deverão ser pontos focais técnicos da empresa CONTRATANTE de cada 
disciplina envolvida e técnicos da empresa CONTRATADA referente a cada disciplina para melhor 
avaliar os itens a serem abordados como: 
- Ar condicionado; 
- Elétrica; 
- Hidráulica; 
- Rede fixa e móvel de combate a incêndio; 
- Sprinklers (se necessário); 
- Cabeamento de dados/voz e telecomunicações; 
- Controle de acesso e CFTV; 
- Detecção de fumaça; 
- Multimídia;  
- Automação. 
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão PDF e Word (CD, Pen drive ou 
outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, contendo:    
1ª – Ata de reunião, contendo os itens discutidos e suas tratativas; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 

 
1.1.5 LEVANTAMENTO FÍSICO 

A CONTRATADA deverá conferir as medidas do espaço a ser projetado, no qual os profissionais 
especializados devem elaborar desenhos em escala conveniente e legível contendo plantas baixas, 
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cortes, elevações, tabelas de esquadrias e acabamentos e relatório fotográfico.  
O trabalho deve conter no mínimo: 
- Medidas gerais e alturas do local;  
- Espaço entre forro e laje; 
- Esquadrias; 
- Malha de forro contendo difusores de ar condicionado, sprinklers, luminárias e outros itens; 
- Acabamentos existentes em cada área; 
- Localização de hidrantes, extintores e controles; 
- Salas técnicas existentes, bem como tubulações aparentes e acessíveis; 
- Dutos e shafts; 
- Quadros elétricos e de telefonia; 
- Malha de piso contendo calhas de distribuição de rede lógica e elétrica; 
- “Norte geográfico” em relação ao imóvel; 
- Dimensões de escadas do edifício e elevadores de carga para eventual transporte de 
mercadorias na ocasião da obra; 
- Vistas externas e internas por meio de fotografias. 
- Desenhos desenvolvidos conforme normas e legislação vigente; 
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG e pranchas em PDF (CD, Pen 
drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, 
contendo:    
1ª – Projeto As Built; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 

 
1.1.6 LEVANTAMENTO DE ARQUIVAMENTO 

A CONTRATADA deverá realizar o mapeamento, a classificação e quantificação dos materiais 
arquivados em armários e depósitos, separados por uso, tipos e pesos. Esse trabalho é importante 
para determinar e organizar as áreas que serão beneficiadas com espaços de arquivos/depósitos 
na futura instalação. 
Durante o trabalho os profissionais especializados da empresa CONTRATADA farão diligências 
pré-agendadas aos departamentos e necessitarão ter acesso para medir o volume de arquivos. As 
visitas serão agendadas com os líderes das equipes para análise do material. Após relatórios e 
análises deverá ser realizada reunião técnica com a área de gestão documental da 
CONTRATANTE para auxiliar no processo dessa etapa. 
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão PDF e Excel (CD, Pen drive ou 
outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, contendo:    
1ª – Relatórios e levantamento fotográfico; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 
 

1.1.7 LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTILIDADES 
A CONTRATADA deverá realizar um levantamento e análise dos equipamentos eletroeletrônicos 
de uso comum ou específicos como: impressoras, copiadoras, picotadoras, itens de cafeteria 
(geladeiras, micro-ondas, fogão, máquinas de snack, café e bebedouros), equipamentos de 
multimídia e televisores e outros que possam vir a existir. Com essas informações deverá ser 
desenvolvida pela CONTRATADA uma ficha técnica, identificando por departamento, no mínimo os 
seguintes tópicos:  
- Tipo; 
- Medidas; 
- Identificação do fabricante e modelo; 
- Potência e voltagem; 
- Localização, com a indicação da área / departamento a qual pertence; 
- Vida útil ou necessidade de troca; 
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- Peso dos equipamentos (quando necessário). 
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão PDF e Excel (CD, Pen drive ou 
outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, contendo:    
1ª – Relatórios e levantamento fotográfico; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 

 
1.1.8 CONFIGURAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS 

A CONTRATADA deverá apresentar soluções de mobiliário que considerem mais adequadas ao 
projeto, levando em conta: 
- Conceitos de modularidades; 
- Facilidade de manutenção; 
- Design; 
- Flexibilidade; 
- Ergonomia atendendo todas as normas técnicas e a legislação vigente; 
- Sustentabilidade; 
- Racionalização do espaço; 
 - Prever mobiliários que tenham continuidade de linha por no mínimo 10 anos do conjunto e dos 
acabamentos propostos; materiais de tendência e que possuam continuidade 
- Mobiliário adequado as funções desempenhadas nos setores. 
Deverá ser realizado, pela CONTRATADA, o levantamento do conjunto de mobiliário (mesas, 
armários, sofás, arquivos e demais que se fizerem necessário) existentes no prédio com o intuito 
de obter dados necessários para proposta de layout e possibilidade de reaproveitamento.  
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão PDF e Word (CD, Pen drive ou 
outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, contendo:    
1ª – Relatório contendo as soluções apresentadas e suas benfeitorias; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 
 

1.1.9 SETORIZAÇÃO DE ÁREAS 
A CONTRATADA deverá apresentar projeto de setorização permitindo a CONTRATANTE entender 
as sinergias e as inter-relações dos departamentos aplicadas ao projeto. 
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG e pranchas em PDF (CD, Pen 
drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, 
contendo:    
1ª – Projeto de setorização compatibilizado com o layout preliminar com a indicação dos 
departamentos diferenciados por cores e uma tabela com os quantitativos e área de ocupação de 
cada setor. 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 

 
1.1.10 LAYOUT PRELIMINAR 

A disposição espacial dos ambientes será refletida no layout preliminar, no qual a CONTRATADA 
deverá contemplar os fluxos de acesso dos diferentes públicos, o atendimento de visitantes e 
reuniões internas, a distribuição das equipes por meio do headcount (atual e futuro), bem como o 
posicionamento dos executivos. 
 Apresentar numa planta o layout acompanhado no mínimo das seguintes informações:  
- Fluxo operacional; 
- Salas de reuniões e vídeos conferências; 
- Quantidade de pessoas (headcount); 
- Relação dos gerentes e seus departamentos;  
- Postos compartilhados, se houverem;  
- Ambientes de atividades colaborativas, como áreas de reuniões informais, tomadas de decisão, 
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salas de concentração, convivência, entre outros; 
- Áreas específicas, a exemplo de laboratórios, depósitos, mensageria ou treinamentos; 
- Disposição de pools de impressão e cópia; 
- Novo banheiro acessível, caso necessário. 
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG e pranchas em PDF (CD, Pen 
drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, 
contendo:    
1ª – Layout preliminar; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 
 
As entregas da Fase 1 devem conter:  
- Mapa consolidado de dados do programa, que é um resumo dos principais números (pessoas e 
áreas) identificados e referentes à situação atual e futura. Estruturar informações como: quantidade 
necessária de postos de trabalho, projeção de salas de reunião, áreas compartilhadas como 
recepção, cafeterias e convivência. Apontar as expansões e/ou reduções identificadas nos 
levantamentos para alinhamento com a CONTRATANTE; 
- Relatório de forma sintética, no qual reunirá aspectos relevantes, verificados durante a fase de 
levantamento, envolvendo: espaço físico, arquivamento, equipamentos, restrições do condomínio, 
e projetos técnicos; 
- Layout fundamentado nos levantamentos, no qual deverá ser apresentado uma planta preliminar 
para os eventuais ajustes; 

 
1.2 ESTUDO PRELIMINAR: DEFINIÇÃO DE LAYOUT, NORMAS E REQUISITOS LEGAIS, 

ACABAMENTOS E MAQUETE ELETRÔNICA 
 

1.2.1 ESTUDO PRELIMINAR – DEFINIÇÃO DE LAYOUT 
Nessa etapa deverá ser desenvolvida a concepção conceitual do projeto com a apresentação de 
soluções que serão discutidas com a CONTRATANTE para análise e avaliação do layout que 
melhor atenda às necessidades do cliente. 
Deverão ser apresentadas no mínimo 3 (três) propostas de estudo preliminar com diferentes 
soluções e investimentos para avaliação da CONTRATANTE, e assim que definida a linha de 
segmento, fazer revisões necessárias até a validação do escopo e congelamento do layout. Deverá 
ser apresentado um orçamento prévio para execução da obra de cada layout proposto, utilizando 
como base cotações do mercado. 
A partir do layout aprovado, deverão ser estudados as melhores opções de acabamentos e 
referências arquitetônicas. 
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG e pranchas em PDF (CD, Pen 
drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, 
contendo:    
1ª – Projeto de estudo preliminar contendo: plantas baixas contendo layout de mobiliário, cortes 
longitudinal e transversal e elevações; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 
 

1.2.2 ATENDIMENTO A NORMAS E REQUISITOS LEGAIS 
A CONTRATADA deverá desenvolver planta, após definido linha de segmento na fase do estudo 
preliminar, com as marcações relacionadas às normas de Prefeitura e Corpo de Bombeiros, e de 
outros órgãos reguladores que se façam necessários, para comprovar e apontar eventuais 
necessidades de ajustes. 
Essas plantas deverão contemplar:  
- Larguras mínimas de corredores; 
- Pontos de hidrantes e extintores; 
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- Pontos de iluminação de emergência; 
- Indicação de sinalização conforme código do Corpo de Bombeiros; 
- Demarcação das rotas de fuga; 
- Quesitos de acessibilidade, de acordo com o nível de atendimento pré-estabelecido nos 
levantamentos; 
- Eventuais compartimentações decorrentes das normas do Corpo de Bombeiros.  
Essa planta tem papel de direcionar o projeto e a obra, não terá efeito legal ou de aprovações. 
Será utilizada para esclarecimento das normas vigentes e aplicáveis.  
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG e pranchas em PDF (CD, Pen 
drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, 
contendo:    
1ª – Projeto de atendimento as normas compatibilizado com o estudo preliminar. 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 

 
1.2.3 ACABAMENTOS  

Após a validação final dos acabamentos, a CONTRATADA deve apresentar para a 
CONTRATANTE amostras dos produtos selecionados (que ficarão de posse da CONTRATANTE 
até a validação final) e referências arquitetônicas a serem utilizadas no projeto, considerando os 
materiais:  
- Alinhados com o conceito estético; 
- Mais apropriados ao uso, nos mais diversos ambientes previstos; 
- Condizentes com normas de segurança, entre outras; 
- Compatíveis com o prazo e os custos previstos para a execução da obra.  
A CONTRATADA deve disponibilizar a CONTRATANTE revisões necessárias para validação dos 
acabamentos, desde que não altere o layout preliminar já definido. 
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão PDF e Word (CD,Pen drive ou 
outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, contendo:   
1ª – Relatório contendo as soluções apresentadas e amostras dos itens, compatibilizado com o 
estudo preliminar; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 
 

1.2.4 ORÇAMENTO PRELIMINAR 
A CONTRATADA deverá elaborar uma planilha de previsão orçamentária dos itens projetados para 
a obra. A planilha deverá, ainda, conter a identificação da obra, local, área construída, leis sociais, 
BDI, a descrição dos itens componentes, unidades, quantidades, preço unitário, parcial e total dos 
itens, subtotais e total global. Também deverá conter uma estimativa paramétrica para execução 
total da obra. 
Caso o orçamento global ultrapasse o budget da CONTRATANTE para a execução da obra, o 
layout e acabamentos devem ser revistos até que seja elaborado um layout adequado e compatível 
com o orçamento disponível, sem deixar de atender o principal objetivo desse edital. 
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão PDF e Excel (CD, Pen drive ou 
outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, contendo:    
1ª – Planilha de previsão orçamentária; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais 
documentos que se façam necessários. 
 

1.2.5 MAQUETE ELETRÔNICA INTERNA LAYOUT CORPORATIVO/ ILUSTRAÇÕES 
A CONTRATADA deverá utilizar esse recurso para dar maior compreensão dos espaços e dos 
acabamentos especificados para a CONTRATANTE. Deve ser desenvolvido por equipe 
especializada em software gráfico para gerar imagens tridimensionais aproximando-os da realidade, 
facilitando a visualização e aprovação final do projeto. 
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• Desenvolvimento de maquete eletrônica da edificação a partir dos projetos apresentados, 
contemplando: volumes 3D das áreas internas a serem trabalhadas, com detalhe dos acabamentos 
de piso, parede e teto, divisórias, mobiliários, comunicação visual, iluminação, forro e demais itens 
necessários ao bom entendimento.  
• A maquete eletrônica será desenvolvida juntamente com o Estudo Preliminar, e irá contribuir para 
as definições de acabamentos internos. A análise da maquete será feita por imagens renderizadas 
e humanizadas, o mais próximo da realidade. 
• As imagens devem ser dos ambientes internos, não poderá haver nenhuma imagem de 
ambientes que não sejam interiores do andar projetado; 
• Os arquivos 3D devem ser atualizados caso ocorra alguma alteração nas etapas anteriores e 
conseguintes até o final do projeto; 
• ENTREGA: A Maquete eletrônica deverá ser entregue em arquivos digitais em extensão SKP, 
REVIT ou outro programa similar de igual resolução e desenvolvimento e, JPG de alta resolução 
(CD, Pen drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes), uma cópia impressa, em duas 
etapas, contendo: 
1ª - No mínimo 05 (cinco) imagens renderizadas da maquete por andar trabalhado conforme 
ângulos solicitados pela CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA que melhor definam a 
proposta apresentada.  
2ª – Apresentar imagens revisadas do projeto em 3D; apresentar através de Realidade Virtual, com 
o uso de equipamento necessário para melhor entendimento e visualização dos fluxos e materiais 
aplicados. 
3ª – Itens das entregas anteriores revisados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como 
demais documentos que se façam necessários. 
 
Ao final da FASE 2 – Estudo Preliminar – a CONTRATADA deverá entregar um projeto conceitual 
com os seguintes documentos impressos e em arquivos digitais: 
- Plantas baixas contendo layout de mobiliário; 
- Plantas de cortes longitudinais e transversais; 
- Elevações; 
- Materiais (amostras); 
- Maquetes eletrônicas; 
- Orçamento preliminar. 
Havendo consenso de todas as entregas dessa etapa, será assinado pela CONTRATANTE um 
termo de aceite. Eventuais alterações desse escopo aprovado serão submetidas à análise e 
atendidas mediante aprovação. 

 
1.3 ARQUITETÔNICO: ANTEPROJETO, REVISÕES E PROJETO CORPO DE BOMBEIROS. 

 
1.3.1 ANTEPROJETO 

Com a validação do estudo preliminar – Fase 2 – a CONTRATADA deverá iniciar o anteprojeto – 
Fase 3, que consiste em detalhar todo o projeto para execução das seguintes disciplinas nas 
respectivas plantas: 
a) Construção e demolição; 
b) Arquitetônico: apresentar conjunto de plantas com marcações de divisórias e elementos 

verticais fixos, indicando:  
1. Divisórias industriais e outros fechamentos verticais e seus respectivos acabamentos; 
2. Disposição de mobiliário com sistema de endereçamento aprovado pela CONTRATANTE; 
3. Tipos de esquadrias; 
4. Persianas; 
5. Iluminação e tipos de luminárias; 
6. Itens de construção como escadas, corrimãos e serralheria; 
7. Cortes longitudinais e transversais; 
8. Elevações; 
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9. Maquetes eletrônicas atualizadas. 
c) Indicação de pontos: esse documento apresentará quais pontos elétricos, de telefonia e lógicos, 

além de pontos especiais, que o projeto prevê, sendo eles: 
1. Indicação e localização de pontos nas estações de trabalho e equipamentos de escritório, 

eletrodomésticos, eletroeletrônicos e de multimídia; 
2. Localização dos sistemas de emergência (botoeiras e acionadores); 
3. Localização dos sistemas de segurança, quando necessário. 

d) Piso: identificar nas plantas os diferentes tipos de piso, paginações, bem como indicações de 
arremates e rodapés; 

e) Forro: identificar nas plantas as características dos produtos sugeridos e procedimento de 
instalação, além de equipamentos como sensores, difusores, grelhas, distribuição de iluminação 
e luminárias, multimídia, ar condicionado, CFTV e segurança contra incêndio; 

f) Marcenaria: produzir desenhos detalhados e memorial descritivo com informações referentes ao 
mobiliário não industrial que deverá ser fabricado sob medida; 

g) Mobiliário e assentos: produzir desenho e memorial descritivo com especificações detalhadas, 
dentre as quais podemos destacar:  
1. Tipos de postos de trabalho (kits) com informações de dimensões gerais e acabamentos; 
2. Assentos conforme tipos de regulagens, modelos e acabamentos; 
3. Componentes avulsos (gaveteiros, mesas auxiliares, etc); 
4. Armários e arquivos deslizantes com dimensões, disposição das divisões internas 

(prateleiras e /ou pastas suspensas); 
5. Mobiliário especial decorativo como sofás, mesas de canto e centro, mesas e cadeiras para 

lounges, reuniões informais e áreas de descompressão, entre outros; 
- ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG e pranchas em PDF (CD, Pen 
drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em duas etapas, 
contendo:    
1ª – Projeto de layout completo; plantas baixas; cortes; elevações; croqui das plantas de forro com 
indicação da iluminação e paginação de piso; 
2ª – Todos os documentos que compõe o Anteprojeto revisados e aprovados pela 
CONTRATANTE, assim como demais documentos que se façam necessários. 
 

1.3.2 REVISÃO DO ANTEPROJETO 
Para a fase de revisão do anteprojeto a CONTRATADA deverá considerar os seguintes itens: 
- Durante o prazo de revisão do anteprojeto a CONTRATADA deverá estar em contato direto com a 
CONTRATANTE a fim observar todas as informações relevantes para a continuidade do projeto e a 
fim de validar em tempo hábil as alterações propostas, caso sejam necessárias, desde que não 
altere a m² da área construída e o conceito já aprovado. 
Para o desenvolvimento final do anteprojeto a CONTRATADA deverá entregar os itens listados a 
seguir completos, em escala compatível e legível: 
• Planta de layout dos pavimentos com indicação do nome dos ambiente e áreas, com os 
respectivos mobiliários e equipamentos, com indicação dos cortes e elevações. A planta de layout 
deve contemplar o croqui dos pontos elétricos com respectiva legenda, as indicações de pontos de 
água e esgoto com a respectiva legenda (pontos de demanda de equipamentos); indicação dos 
ambientes climatizados; 
• Plantas baixas dos pavimentos cotadas, com indicação de esquadrias (caso necessário), 
acabamentos de piso, parede e teto, níveis internos e externos, indicação de rampas e degraus, 
corrimãos e guarda corpos, indicação dos nomes dos ambientes com áreas, indicação de cortes e 
elevações. Tabela de legenda de acabamentos de piso, parede e teto; Tabela de legenda das 
esquadrias contemplando dimensão, materiais, tipo de abertura e quantitativos; 
• Cortes (no mínimo dois e que contemplem as instalações sanitárias e as circulações verticais), 
cotados, com indicação de níveis, indicação de ambientes. Poderá ser solicitado pela 
CONTRATANTE, a apresentação de outros cortes, que venham a mostrar elementos de relevância. 
• Elevação de todas as paredes internas com indicação de revestimentos; 
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• Croqui da planta de forro com lançamento das luminárias; 
• Paginação de piso; 
• Estatística de áreas; 
ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG e pranchas em PDF (CD, Pen 
drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa em escala 
compatível e legível, em duas etapas, contendo:  
1ª – Situação/ localização; Implantação/Cobertura; Planta de Layout completa; Plantas baixas; 
Cortes; Elevações; Croqui das plantas de forro com indicação da iluminação; paginação de piso, 
documento indicando todo o escopo de correções e alterações; 
2ª – Todos os documentos que compõe o Anteprojeto revisados, corrigidos, compatibilizados e 
aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais documentos que se façam necessários. 
 
Os projetos após revisados e validados, deverão servir como base para o desenvolvimento dos 
projeto e executivo e técnicos complementares. A CONTRATADA ficará responsável por colher a 
assinatura da CONTRATANTE nas plantas e do termo vinculado a entrega do projeto. 
 

1.3.3 PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) E APROVAÇÃO JUNTO AO 
CORPO DE BOMBEIROS 
A CONTRATADA deverá produzir os desenhos exigidos pelo Corpo de Bombeiros, seguindo as 
legislações específicas e fornecer todos os desenhos, memoriais, detalhamentos, estatísticas e 
demais documentos referentes ao projeto para que este possa ser aprovado perante o órgão 
regulador local. O projeto deverá ser elaborado em nível de projeto executivo, detalhado, de forma 
que contenha todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da 
obra.  

Deverá ser considerado no projeto nova solução para o sistema de prevenção e combate a incêndio 
da edificação, a fim de modernizá-lo, visto o existente ser muito antigo. A abrangência do projeto 
deverá ser total, ou seja, considerar toda a extensão da rede, abrangendo o hidrante de recalque, 
os reservatórios e cisterna e abrigos. 

Documentos a serem apresentados: 
• Planta de risco com medidas preventivas e quadro estatística em folha de tamanho padrão (A3, 
A2, A1 ou A0); 
• Planta baixa de acordo com as exigências do código de segurança contra incêndio e pânico e 
NPT 001 – Parte 02 e respectivas notas conforme medidas adotadas; 
• Isométrico das redes de hidrantes, planta e corte do reservatório e da casa de bombas; 
• Prancha de detalhes constando as seguintes informações: Detalhe do hidrante e seus 
componentes; hidrante de recalque; central de GLP; extintores, detectores de fumaça, gás FM-200 
se necessário, saídas e iluminação de emergência, rotas de fuga, guarda corpo e corrimão, 
compatibilizados com o projeto arquitetônico; instalação de extintores, revestimento dos degraus 
(antiderrapante); 
• Projeto de segurança contra incêndios (incluindo FAT) composto de: sistema de proteção por 
extintores, proteção por hidrantes, sistema de detecção de fumaça (se houver), rotas de fuga, 
sistema de alarme e luzes de emergência, saídas de emergência; 
• Documentos complementares que é composto por memorial de cálculo do dimensionamento dos 
sistemas fixos (hidrantes, reservatórios, bombas (com gráficos), tubulações com referência a vazão, 
pressão e perda de carga), memorial com dimensionamento da carga de incêndio, memorial de 
cálculo de lotação e saídas de emergência (rotas de fuga, cálculo da população e saída de 
emergências), cálculo de isolamento de risco, sinalização da rota de fuga; legenda com os símbolos 
e as abreviações adotados em cada prancha, entre outros que a legislação vigente exija;  
• Ofício de apresentação; 
• Demais documentos que sejam solicitados pelo órgão regulador. 
• Quando se tratar de reforma e/ou ampliação, sinalizar o projeto executivo com os itens existentes 
e novos em cores diferentes, após a aprovação; 
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• Planilha de quantitativos de materiais completa, mão de obra, equipamentos e especificações 
técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra; 
• Fornecimento de ART ou RRT em nome do profissional responsável; 
• Corrigir os projetos e desenhos de acordo com o solicitado pelo órgão regulador até sua 
aprovação final; 
• Emitir todos os documentos necessários para aprovação do projeto no órgão regulador; 
• As taxas referentes às aprovações dos projetos serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
assim como as taxas referentes as ARTs e/ou RRTs dos projetos e demais taxas de regularização 
dos profissionais perante aos órgãos reguladores que se façam necessários; 
• Os gastos com plotagens e cópias são de responsabilidade da CONTRATADA; 
• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG, Word (relatórios), Excel 
(planilhas) e pranchas em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e 
uma cópia impressa em escala compatível e legível em quatro etapas sendo elas: 
1ª – Entrega para a CONTRATANTE para revisão e aprovação dos desenhos a serem entregues 
para a entrada na aprovação no Corpo de Bombeiros; 
2ª – Todos os desenhos da primeira entrega revisados, atualizados, compatibilizados e aprovados 
pela CONTRATANTE, assim como demais documentos e projetos que compõe o item que se 
façam necessários;  
3ª – Entrega do documento que comprove a entrada do processo de aprovação perante o Corpo de 
Bombeiros local, em via impressa e digital; 
4ª – Relatório das análises realizadas pelo Corpo de Bombeiros e das alterações a serem 
realizadas no projeto para a continuidade da aprovação. Emitir o relatório a cada devolutiva do 
Corpo de Bombeiros, sejam quantas acontecerem até a aprovação final do projeto. Junto com o 
relatório deverão ser enviados os arquivos digitais em PDF com as anotações realizadas pelo 
Corpo de Bombeiros em cada análise. 

 
1.4 PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO 

Deverá ser elaborado projeto executivo e detalhado de arquitetura, de forma que contenham todas 
as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra, em escala 
adequada, incluindo:  
• Planta baixa dos pavimentos do projeto, compatibilizado com todas as disciplinas, cotadas, 
contendo: denominação e área dos ambientes, áreas gerais, indicação de cortes e elevações, 
detalhes e secções parciais, dimensões externas, dimensões internas (cômodos, espessura de 
paredes e amarração de vãos), indicação de elementos do sistema estrutural, codificação dos 
detalhes construtivos (portas, janelas, etc. através de tabela de esquadrias); representação técnica 
de escadas internas e de acesso externo, indicação de prumadas e de pontos de distribuição de 
água e esgoto; pontos de elétrica e lógica compatibilizados com o projeto estrutural, com a 
indicação de aparelhos de ar condicionado e exaustão; rebaixos, vazios e projeções; indicação de 
acessibilidades; indicação de nível de piso acabado e indicação de enchimentos; cotas de níveis 
internos e externos; acabamentos de piso, parede e teto; indicação de rampas e degraus; corrimãos 
e guarda corpos; indicação de detalhamento das áreas molhadas e demais elementos pertinentes 
para o melhor entendimento do projeto. Caso necessário, poderão ser apresentadas duas plantas 
de cada pavimento: uma com representação do layout com sistema de endereçamento de 
posições, mobiliários e cotas, e outra com as especificações de materiais. 
• Cortes (no mínimo dois e que contemplem as instalações sanitárias e as circulações verticais), 
cotados, contendo, no mínimo: dimensionamento de elementos de cobertura, beirais e demais 
elementos considerados necessários, distinção entre elementos estruturais e elementos de 
vedação, indicação das vias, cotas de nível (em relação à RN – referência de nível - estabelecida), 
cotas verticais (pés direitos, peitoris, vergas, vãos, piso a piso, espelhos, rebaixos, etc.) com 
indicação de ambientes, indicação de forro, compatibilizado com os demais projetos mostrando os 
equipamentos de ar condicionado, exaustão, luminárias, eletrocalhas e eletrodutos aparentes, 
tubulações do ar condicionado, e indicações de demais detalhes pertinentes. Poderão ser 
solicitados pela CONTRATANTE mais cortes, para que mostrem áreas específicas de interesse. 
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• Elevação de todos os ambientes internos com indicação de revestimentos, compatibilizado com 
projeto luminotécnico e com projeto de identidade visual (quando houver); 
• Planta de piso de todos os pavimentos com indicação do nome dos ambientes e suas respectivas 
áreas, indicação de interferências no piso, tais como grelhas e ralos (quando houver), indicação de 
início de paginação de piso, com legenda de acabamentos com quantitativos, planta 
compatibilizada com o estrutural e demais projetos que tenham intervenção no piso, indicação de 
piso tátil, locação das caixas de passagens, caso necessário; 
• Planta de forro de todos os pavimentos, com indicação dos ambientes e áreas, contendo a 
indicação dos acabamentos, posicionamento de luminárias e demais itens que tenham interferência 
no forro (compatibilizado com os devidos projetos complementares), cotada onde houver forro que 
não laje, legenda de forro, legenda de luminárias e de demais itens pertinentes; 
• Planta de acessibilidade: todos os layouts devem ser desenvolvidos projetados e detalhados 
respeitando as normas e legislações vigentes, assim como boas práticas referentes a 
acessibilidade; 
• Planta hidráulica dos pontos a serem criados/remanejados conforme projeto aprovado; 
• Detalhamento de áreas molhadas - sanitários, DML (Depósito de Material de Limpeza), copa, 
cozinhas, etc., contendo planta e cortes com indicação de revestimentos, bancadas, cortes de 
peças em granito e mármore, pingadeiras, esquadrias, louças, metais, mobiliários fixos, 
equipamentos, eixos hidráulicos compatibilizados, pontos de elétrica e lógica compatibilizados, 
paginação de piso e parede; 
• Detalhamentos das escadas e rampas (quando houver), com detalhes construtivos dos degraus 
(revestimentos) e corrimãos; 
• Detalhe dos guarda corpos, peitoris, gradis, com detalhamentos construtivos de fixação e 
materiais; 
• Detalhamento de esquadrias, com planta, corte e elevação, contemplando mapa e plano de corte 
de esquadrias (PCE), materiais e acabamentos, tipologia, quantidade e localização; 
• Demais detalhes construtivos pertinentes (cantoneiras, escada de marinheiro, grelhas, shafts, 
etc.). Poderão ser solicitados pela CONTRATANTE detalhes específicos que sejam de interesse 
para a apresentação e entendimento do projeto; 
• Projeto civil e estrutural: deverá ser elaborado projeto e apresentação de cálculo para construção 
ou demolição de elementos construtivos como paredes, forros, estruturas auxiliares que se façam 
necessários para a execução do projeto; 
• Relatório e Laudo técnico: Emissão de relatórios e laudo técnicos sobre as intervenções 
necessárias no andar para execução do layout. 
• Planilha de quantitativos de materiais, mão de obra e equipamentos; 
• Todas as informações necessárias para interpretação e execução da obra; 
• Fornecimento de ART ou RRT em nome do profissional responsável; 
Sob o título dos desenhos deverão estar indicados os níveis em relação à Referência de Nível 
adotada. O projeto executivo deverá apresentar a consolidação e compatibilização dos diversos 
projetos complementares. As representações deverão estar devidamente cotadas e com legenda 
de símbolos, ícones e abreviações adotados em cada prancha.  
Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda 
apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações 
técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra. 
ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG e pranchas em PDF (CD, Pen 
drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa em escala 
compatível e legível, em três etapas sendo elas: 
1ª –Plantas de situação, implantação, plantas de todos os pavimentos (incluindo caixa d’água e 
casa de máquinas, quando houver), cortes e elevações, detalhamento de esquadrias, e 
detalhamento de áreas molhadas e demais detalhamentos que possam vir a ser solicitados; 
2ª – Todos os itens da primeira entrega, compatibilizados com as demais disciplinas; detalhamento 
das escadas, rampas, guarda-corpo e demais detalhes construtivos; planta de forro de todos os 
pavimentos; planta de piso de todos os pavimentos; Planta de layout compatibilizada e atualizada, 
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as pranchas deverão estar com todas as tabelas e legendas. Deverá ser entregue uma cópia em 
arquivo digital em Word e PDF do memorial descritivo; 
3ª - Entrega de todos os desenhos que compõe o projeto arquitetônico executivo, com a revisão 
final da compatibilização entre as disciplinas, atualizados; entrega de todos os documentos que 
compõe o projeto executivo, entrega dos itens acima revisados, corrigidos e aprovados pela 
CONTRATANTE, assim como demais documentos que se façam necessários. 
 

1.5 REFERÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 
A elaboração dos projetos deverá atender a toda a legislação e normas técnicas vigentes, como 
mínimo: 
NBR 5356 - Transformadores de potência;  
NBR 5361/EB 185 - Disjuntores de Baixa Tensão  
NBR 5410 - NBR 5410/NB Instalações elétricas de baixa tensão;  
NBR 5413 - Iluminância de interiores;  
NBR 5431 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas 
domésticas e análogas – Dimensões;  
NBR 5461 – Iluminação;  
NBR 5624 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca;  
NBR 5626/NB 92 - Instalações prediais de água fria;  
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  
NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações – Procedimento;  
NBR 6492/NB 43 - Representação de projetos de arquitetura;  
NBR 6493 - Emprego de cores para identificação de tubulações;  
NBR 7198 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente;  
NBR 8160/NB 19 - Instalações prediais de esgoto sanitário;  
NBR 8196 - Desenho técnico - Emprego de escalas;  
NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;  
NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios;  
NBR 9649/NB 567 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento;  
NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico – Procedimento;  
NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões – Padronização; 
NBR 10080/NB 643 - Instalações de ar-condicionado para salas de computadores – Procedimento;  
NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico – Procedimento;  
NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico – Procedimento;  
NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico – Procedimento;  
NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência;  
NBR 12219 - Elaboração de caderno de encargos para execução de edificações – Procedimento;  
NBR 12516 - Pisos elevados – Simbologia;  
NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio;  
NBR 13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico;  
NBR 13531 - Elaboração de projetos de edificações - Atividades técnicas;  
NBR 13532 - Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura;  
NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;  
NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;  
NBR 14100 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto;  
NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente 
alternada — Padronização;  
NBR 14306 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de 
telecomunicações em edificações – Projeto;  
NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;  
NBR 14880 - Saídas de emergência em edifícios — Escada de segurança — Controle de fumaça 
por pressurização;  
NBR 14936 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo — Adaptadores — Requisitos 
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específicos;  
NBR 15215 - Iluminação natural;  
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - 
Requisitos de desempenho;  
NBR 16401 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários;  
NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e 
manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos. 
 
Além das normas técnicas da ABNT, deverão ser atendidas quaisquer outras normas cabíveis aos 
projetos, como, por exemplo: Portarias do Ministério da Saúde e Resoluções ANVISA, Instruções 
Técnicas do Corpo de Bombeiros, normativas das concessionárias locais, “Regulamento Técnico da 
Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos”, anexo da 
Portaria nº 163/2009 do INMETRO, ou outra a que vierem substituí-las, entre outras. 
 

1.6 PROJETOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES 
 

1.6.1 PROJETO/AMBIENTAÇÃO DE PAISAGISMO DE ÁREAS INTERNAS 
• Apresentação dos desenhos técnicos e detalhamentos necessários, em escala compatível para a 
visualização adequada do projeto, com as respectivas legendas, tabelas e quantitativos; 
• Apresentação de memorial descritivo com a especificação dos materiais e espécies vegetais – 
naturais e/ou artificiais – utilizadas, quanto a seu tamanho e idade, incluindo foto de cada espécie 
especificada. 
• Fornecimento de ART ou RRT em nome do profissional responsável; 
• O projeto deverá apresentar no mínimo os seguintes elementos: Planta de layout interno, Planta 
de Canteiros; Planta de Plantio e detalhamentos pertinentes aos elementos; 
• O Projeto/ambientação de Paisagismo deve estar em concordância com Projeto Elétrico 
(iluminação interna) e projeto de Drenagem, Projeto de marcenaria e demais projetos 
complementares ou onde houver impacto na instalação; 
• Planilha de quantitativos de materiais, mão de obra e equipamentos; 
ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG, Word (relatórios), Excel 
(planilhas) e pranchas em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e 
uma cópia impressa em escala compatível e legível, em duas etapas, contendo:    
1ª – Implantação geral, com a indicação de vegetação, elementos de iluminação e comunicação 
visual que interfiram na área, com as respectivas legendas e quantitativos;  
2ª – Todos os desenhos da primeira entrega revisados, atualizados, compatibilizados e aprovados 
pela CONTRATANTE, assim como demais documentos que se façam necessários; entrega dos 
detalhamentos e memoriais que compõe. 

 
1.6.2 PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) E APROVAÇÃO JUNTO AO 

CORPO DE BOMBEIROS 
A CONTRATADA deverá entregar projeto aprovado no órgão regulador conforme descrito e 
requerido no item 1.3.3. 
• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG, Word (relatórios), Excel 
(planilhas) e pranchas em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e 
uma cópia impressa em escala compatível e legível em uma etapa, sendo ela: 
1ª – Entrega para a CONTRATANTE de duas vias do PSCIP aprovado e de toda a documentação 
emitida pelo órgão regulador referente à aprovação do projeto, em vias impressas (em escala e 
com os carimbos referente às aprovações) e digitais (.dwg e .pdf). O projeto da rede de hidrantes 
deve estar compatibilizado com os demais projetos. 

 
1.6.3 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

O projeto de climatização já está em andamento pela CONTRATANTE, e deve haver 
compatibilização de projetos entre as empresas atuantes – climatização x arquitetônico e todos os 



 

 

 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC.2.0010/2019 

 

 

FDN 
CPL 

 

 

25 / 62

seus projetos complementares – para definições de instalação e localização dos equipamentos. 
• Ambas as CONTRATADAS deverão disponibilizar seus projetos sem oneração para melhor 
compatibilização entre si; 
• A CONTRATADA irá apresentar planta compatibilizada com os demais desenhos técnicos com 
localização dos equipamentos e o detalhamento dos sistemas e tubulações, incluindo o sistema de 
drenagem dos equipamentos de climatização; 
• O Projeto de Climatização deve estar em concordância com Projeto Elétrico (pontos elétricos), 
Projeto Hidrossanitário (drenos), Projeto Civil e Estrutural, Projeto de forro, Projeto Luminotécnico, 
Projeto de Automação, Projeto de Multimídia, Projeto de Corpo de bombeiros, proteção e combate 
a incêndio, Projeto de CFTV e controle de acesso, Projeto de comunicação visual e Projeto de 
layout interno, entre outros que se façam necessários para a perfeita execução durante a obra. 

 
1.6.4 PROJETO ELÉTRICO, TELECOMUNICAÇÕES, CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV), 

MULTIMIDIA, AUTOMAÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO  
 

1.6.4.1 PROJETO ELÉTRICO 
• Plantas baixas com indicação e especificação dos pontos de força; 
• Plantas baixas com infraestrutura elétrica; 
• Plantas baixas com marcação dos circuitos e cabeamentos; 
• Tomadas de uso geral; 
• Tomadas de uso específico e tomadas de energia estabilizada; 
• Alimentação e detalhamento dos quadros de energia, de distribuição ou painéis elétricos; 
• Alimentação dos pontos de energia do sistema de ar condicionado;  
• Infraestrutura (tubulação seca) para telefonia, lógica, TV, CFTV, alarme, som, controle de acesso 
e detecção;  
• Diagramas unifilares contendo divisão de circuitos, potenciais, bitola de condutores, 
equipamentos de proteção; 
• Memorial de cálculo e dimensionamento, tabela de carga com capacidade de corrente, queda de 
tensão, fatores de carga e demanda; 
• Projeto de instalações elétricas em baixa tensão conforme NBR 5410/2004. Atender NR-10; 
• Projeto do sistema de detecção e alarme de incêndio, iluminação de emergência e sistemas de 
acionamento de bombas de combate a incêndio, conforme projeto aprovado no corpo de bombeiros 
(projeto em conformidade com normas ABNT e normas do Corpo de Bombeiros do Estado do 
Paraná) ; 
• Detalhamentos para a infraestruturas elétricas compatíveis ao projeto arquitetônico; 
• Planilha de quantitativos de materiais, mão de obra e equipamentos; 
• Fornecimento de ART ou RRT em nome do profissional responsável; 
• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG, Word (relatórios), Excel 
(planilhas) – quando necessário - e pranchas em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum 
acordo entre as partes) e uma cópia impressa em escala compatível e legível, em três etapas 
sendo elas:  
1ª – Plantas completas, diagramas, projeto de iluminação, plantas das instalações de iluminação de 
emergência; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados, dimensionamento e compatibilização com os projetos 
hidráulicos, diagramas e força e comando, detalhamentos; memoriais de cálculo; quantitativos e 
memorial descritivo; 
3ª – Todos os itens que compõe o Projeto de Instalações Elétricas revisados, atualizados, 
compatibilizados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais documentos que se 
façam necessários. 

 
1.6.4.2 TELECOMUNICAÇÕES E CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) 

Deverá ser elaborado projeto de lógica, dados (cabeamento estruturado/telecom. O projeto deverá 
ser em nível de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informações 
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necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra.  
Deverão ser analisadas as normativas da concessionária de telefonia e internet local e as 
condicionantes da edificação, para que se obtenham todas as informações preliminares 
necessárias para o desenvolvimento do projeto. O projeto deverá contemplar a solução e o 
detalhamento das instalações e sistemas de lógica, dados, áudio e vídeo da edificação, incluindo, 
no mínimo: 
• Plantas baixas com marcação dos pontos; 
• Plantas baixas com infraestrutura e cabeamento de lógica e telecomunicações e CFTV (rede) de 
acordo com a definição das áreas de trabalho que receberão pontos lógicos; 
• O projeto para o cabeamento para o CFTV deve prever a separação da rede do projeto de 
lógica/telecomunicações corporativo, incluindo patch panels e switches.  
• Determinação da quantidade de pontos necessários por posição; 
• Determinação de quantidade de pontos necessários por equipamentos extras e acessórios 
(impressoras, acess point, controle de acesso entre outros); 
• Dimensionamento de racks, switches e patch panels; 
• Interligações telefônicas para ambientes internos e externos; 
• Interligação de rede de dados; 
• Distribuição de tomadas de lógica para estações de trabalho; caixas para tomadas, eletro dutos, 
eletro calhas e acessórios; 
• Projeto e desenho executivo de infraestrutura seca para equipamentos CFTV (compatibilizado 
com projeto de segurança já em andamento) e controles de acesso, com definição dos pontos a 
serem controlados, posicionamento dos leitores e dispositivos de identificação; 
• Organização e identificação dos pontos no rack e nas estações de trabalho; 
• Apresentar plano de faces, com a interligação entre os equipamentos, posicionamento nos racks; 
• Cálculo do dimensionamento dos equipamentos e tubulações; 
• Deve-se prever a utilização e /ou reaproveitamento da estrutura de cabos do rack de distribuição 
até o usuário final. Com cabeamentos e acessórios a serem aprovados pela CONTRATANTE:  
• Categoria 6  
• RJ 45 CAT 6 AMP ou similar; 
• Conector 110 IDC Categoria 6; 
• Patch panel  
• Link de cabo telefônico e fibra óptica interligando central telefônica / sala principal de TI ao rack 
de distribuição. Deve prever 20% de sobra para futuras ampliações; 
• Switchs  
• Soluções para interligação entre computadores, projetores, televisores, autofalantes e outros 
equipamentos;  
• Indicação e detalhes da interligação do sistema de aterramento a ser utilizado para a rede de 
telecomunicações;  
• Legenda com os símbolos e abreviações adotados em cada prancha. 
• Memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa, planilha de quantitativos de 
materiais, mão de obra e equipamentos; 
• Detalhes necessários e especificações técnicas necessárias para a contratação e execução da 
obra; 
• Considerar edificações existentes prevendo links de dados e telefonia a partir da sala de TI 
principal da unidade; 
• Compatibilizar projeto de layout com os demais projetos complementares necessários e 
essenciais para correta execução; 
• Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente;  
• Fornecimento de ART ou RRT em nome do profissional responsável; 
• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG, Word (relatórios), Excel 
(planilhas) – quando necessário - e pranchas em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum 
acordo entre as partes) e uma cópia impressa em escala compatível e legível, em três etapas 
sendo elas: 
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1ª – Plantas completas, planos de faces do rack; diagrama, dimensionamentos;  
2ª – Itens da primeira entrega revisados, detalhamentos, memoriais de cálculo, quantitativos e 
memorial descritivo; 
3ª – Todos os itens que compõe o Projeto de Telecomunicações e CFTV revisados, atualizados, 
compatibilizados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais documentos que se 
façam necessários. 
 

1.6.4.3 MULTIMÍDIA E AUTOMAÇÃO 
Os sistemas a serem considerados nos projetos de multimídia e automação deverão contemplar os 
itens exigidos pela CONTRATANTE, em cada uma das solicitações, integrando tecnologias 
convergentes como:  
• Videowall; 
• Sinalização digital; 
• Automação de ambientes; 
• Videoconferência – no mínimo 3 pontos de lógica + pontos de elétrica; 
• Quadros de Iluminação e Força; 
• Sistemas de ar condicionado; 
• Sonorização de ambiente. 
• Memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa, planilha de quantitativos de 
materiais, mão de obra e equipamentos; 
• Compatibilizar projeto de layout com os demais projetos complementares necessários e 
essenciais para correta execução durante a obra; 
• Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente;  
• Fornecimento de ART ou RRT em nome do profissional responsável; 
• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG, Word (relatórios), Excel 
(planilhas) – quando necessário - e pranchas em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum 
acordo entre as partes) e uma cópia impressa em escala compatível e legível, em três etapas 
sendo elas: 
1ª – Plantas completas e dimensionamentos;  
2ª – Itens da primeira entrega revisados, detalhamentos; memoriais de cálculo; quantitativos e 
memorial descritivo; 
3ª – Todos os itens que compõe o projeto de automação revisados, atualizados, compatibilizados e 
aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais documentos que se façam necessários. 
 

1.6.4.4 PROJETO DE ALARME DE INCÊNDIO 
Deverá ser elaborado projeto de alarme de incêndio, compatibilizando com o existente de todas as 
áreas do edifício. O projeto deverá ser elaborado em nível de projeto executivo, detalhado, de forma 
que contenha todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da 
obra. 
• Diagrama de comando, diagrama de força e detalhamento para painel de acionamento de bomba 
de combate a incêndio; 
• Planta com a indicação das tubulações, especificando os diâmetros e comprimentos. A tubulação 
deverá ser exclusiva para o sistema de alarme de incêndio; 
• Representação isométrica das tubulações com a representação da central de alarme, dos 
acionadores e botoeiras; 
• Indicação e detalhamento de estruturas auxiliares para fixação das tubulações e equipamentos; 
• Detalhes necessários para a execução; 
• Memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa, planilha de quantitativos de 
materiais, mão de obra e equipamentos; 
• Compatibilizar projeto de alarme com projeto de layout e demais projetos complementares 
necessários e essenciais para correta execução durante a obra; 
• Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente;  
• Fornecimento de ART ou RRT em nome do profissional responsável; 
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• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG, Word (relatórios), Excel 
(planilhas) – quando necessário - e pranchas em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum 
acordo entre as partes) e uma cópia impressa em escala compatível e legível, em três etapas 
sendo elas: 
1ª – Plantas completas; diagramas; dimensionamentos; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados, detalhamentos; quantitativos e memorial descritivo; 
3ª – Todos os itens que compõe o Projeto de Alarme de Incêndio revisados, atualizados, 
compatibilizados e aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais documentos que se 
façam necessários. 
 

1.6.4.5 PROJETO LUMINOTÉCNICO 
Deverá ser elaborado projeto luminotécnico para as áreas internas da edificação onde terá 
intervenção. O projeto deverá ser elaborado em nível de projeto executivo, detalhado, de forma que 
contenha todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra.  
Deverão ser analisados os diferentes ambientes para que suas tarefas sejam distinguidas e, dessa 
forma, definidos os conceitos, as funções e as necessidades específicas de cada local. Em seguida, 
deverá ser alinhado com a CONTRATANTE as diretrizes de iluminação, intensidade, temperatura 
de cor, controle de ofuscamento, iluminação de tarefas, índice de reprodução de cor, efeitos 
luminosos para áreas de destaque, e as tecnologias a serem utilizadas. O projeto luminotécnico 
deverá contemplar a solução e o detalhamento dos equipamentos a serem utilizados, visando 
atender, inclusive, a previsão orçamentária da contratante. No projeto, deverão ser incluídos, no 
mínimo:  
• Planta de locação dos equipamentos, luminárias, lâmpadas, reatores/drives e acessórios de cada 
pavimento, devidamente cotada, com a marcação dos comandos de acionamento; 
• Indicações e detalhamentos de montagens, fixações e de outros elementos considerados 
necessários; 
• Inclusão de iluminação de emergência e balizamento de rotas de fuga orientadas pelas 
exigências das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros; 
• Fichas de dados de luminárias;  
• Mapa de iluminância (lux) representado por escala de cores; 
• Legenda com os símbolos e as abreviações adotados em cada prancha; 
• Especificação dos modelos de luminárias e lâmpadas; 
• Detalhes necessários para a execução; 
• Memorial descritivo dos cálculos de LUX conforme normas vigentes;  
• Memorial descritivo dos itens, lista de materiais completa, planilha de quantitativos de materiais, 
mão de obra e equipamentos; 
• Projeto de iluminação de ambientes interiores conforme NBR ISO 8995-1/2013; 
• Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente;  
• Compatibilizar projeto luminotécnico com projeto de layout, forro e demais projetos 
complementares necessários e essenciais para correta execução durante a obra;  
• Fornecimento de ART ou RRT em nome do profissional responsável; 
• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG, Word (relatórios), Excel 
(planilhas) – quando necessário - e pranchas em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum 
acordo entre as partes) e uma cópia impressa em escala compatível e legível, em três etapas 
sendo elas: 
1ª – Plantas completas;  
2ª – Itens da primeira entrega revisados, detalhamentos; quantitativos e memorial descritivo; 
3ª – Todos os itens que compõe o projeto luminotécnico revisados, atualizados, compatibilizados e 
aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais documentos que se façam necessários. 

 
1.6.5 PROJETO DE FORRO  

Deverá ser elaborado projeto de forro compatibilizado com projeto luminotécnico, conforme layout 
proposto. Deverão ser apresentados no mínimo: 
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• Material acústico que melhor se adapte a necessidade do layout; 
• Material resistentes e não propagadores de fogo e que possuam laudo de incombustibilidade e 
inflamabilidade para serem apresentados ao Corpo de Bombeiros, se solicitados; 
• De fácil manutenção e limpeza; 
• Com garantia de continuidade de linha por no mínimo 5 anos. 
• Detalhes necessários para a execução; 
• Memorial descritivo dos itens, lista de materiais completa, planilha de quantitativos de materiais, 
mão de obra e equipamentos; 
• Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente que se façam 
necessários;  
• Compatibilizar projeto de forro com projeto luminotécnico, de layout e demais projetos 
complementares necessários e essenciais para correta execução durante a obra;  
• Fornecimento de ART ou RRT em nome do profissional responsável; 
• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG, Word (relatórios), Excel 
(planilhas) – quando necessário - e pranchas em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum 
acordo entre as partes) e uma cópia impressa em escala compatível e legível, em três etapas 
sendo elas: 
1ª – Plantas completas;  
2ª – Itens da primeira entrega revisados, detalhamentos; quantitativos e memorial descritivo; 
3ª – Todos os itens que compõe o projeto de forro revisados, atualizados, compatibilizados e 
aprovados pela CONTRATANTE, assim como demais documentos que se façam necessários. 

 
1.6.6 PROJETO/AMBIENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL  

Deverá ser elaborado projeto/ambientação de sinalização e comunicação visual, em nível de 
projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informações necessárias para a sua 
perfeita interpretação e execução da obra.  
Deverão ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informações 
preliminares necessárias para o desenvolvimento do projeto. Deverá ser alinhado com a 
CONTRATANTE as diretrizes de projeto e os recursos de sinalização a serem utilizados.  
O projeto deverá contemplar a solução e o detalhamento das mídias de comunicação e dos 
sistemas de sinalização da edificação, incluindo, no mínimo:  
• Implantação com a indicação dos elementos de identidade visual;  
• Planta com a locação dos elementos de identidade visual; 
• Sinalização indicativa em braile; 
• Projeto completo de sinalização interna com detalhamento técnico e planta de localização dos 
elementos de sinalização, identificados por seu tipo (permanente, de emergência, temporária e/ou 
direcional) 
• Legenda com os símbolos e abreviações adotados em cada prancha; 
• Elevação, cortes e vistas das paredes e elementos que contenham a inserção da comunicação 
visual; 
• Detalhamento das placas e elementos específicos; 
• Os projetos deverão apresentar as especificações dos materiais dos elementos de identidade 
visual, e estes devem ser de fácil manutenção e limpeza;  
• Memorial descritivo dos itens, lista de materiais completa, planilha de quantitativos de materiais, 
mão de obra e equipamentos; 
• Os desenhos e especificações deverão seguir o Manual de Marca do Sistema FIEP; 
• Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente que se façam 
necessários; 
• Considerar a indicação dos itens de sinalização de bombeiros/emergência conforme projeto 
compatibilizado indicados no PSCIP aprovado pela CONTRATADA; 
• Compatibilizar projeto de comunicação visual com projeto de layout e demais projetos 
complementares necessários e essenciais para correta execução durante a obra; 
• Fornecimento de ART ou RRT em nome do profissional responsável;  
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• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão DWG, Word (relatórios), Excel 
(planilhas) – quando necessário - e pranchas em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum 
acordo entre as partes) e uma cópia impressa em escala compatível e legível, em duas etapas 
sendo elas: 
1ª – Implantação, plantas completas, elevações e detalhes; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados, atualizados, compatibilizados e aprovados pela 
CONTRATANTE, quantitativos, memorial descritivo assim como demais documentos que se façam 
necessários. 

 
1.7  COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS 

Na compatibilização de projetos deverão ser analisados todos os projetos técnicos 
complementares na sua última versão aprovada e verificadas as adequações, compatibilizações e 
não conformidades entre eles, para que, caso haja modificações e adaptações, estas sejam feitas 
com a maior qualidade possível, de acordo com as melhores práticas. Para isto, deverão ser feitos 
relatórios indicando todas as interferências existentes entre os diversos sistemas e projetos, e as 
soluções propostas a torná-los compatíveis.  
O processo de compatibilização e revisão dos projetos deverá preceder a finalização das planilhas 
orçamentárias, bem como do memorial descritivo e listagem de materiais, evitando retrabalhos e 
conflito entre as diversas disciplinas, evitando possíveis problemas ao longo da execução da obra. 
Caberá a CONTRATADA realizar tal compatibilização. 

  
1.8  MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS E SISTEMAS PREDIAIS 

O Memorial Descritivo deverá expor textualmente as propostas de intervenção e soluções a serem 
apresentadas nos projetos e suas justificativas, integrando todos os elementos que compõem a 
obra (arquitetura, instalações, mobiliário, paisagismo, sinalização, etc.).  
Deverá relatar todos os materiais e os serviços utilizados nos projetos, especificando-os quanto às 
técnicas para uso e suas aplicações, de forma detalhada, contendo todas as informações 
necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra.  
O memorial descritivo deverá ser composto pela relação completa dos desenhos integrantes dos 
projetos, justificativa das soluções adotadas, considerações fundamentais sobre os serviços a 
serem executados, características gerais dos projetos, descrição resumida dos acabamentos de 
cada peça dos projetos. 
• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão Word (relatórios) e em PDF (CD, 
Pen drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa e encadernada, 
em duas etapas sendo elas: 
1ª – Deverá ser apresentado um caderno com o memorial descritivo de todos os projetos 
contratados; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados, atualizados, compatibilizados e aprovados pela 
CONTRATANTE, assim como demais documentos que se façam necessários. 

 
1.9  ELABORAÇÃO DE PLANILHA QUANTITATIVA  

A planilha quantitativa detalhada por itens deverá observar na sua montagem a indicação de todos 
os itens e subitens que compõem as etapas e serviços do objeto orçado com suas respectivas 
metragens.  
A constituição da planilha deverá ser sempre detalhada e precisa, devendo a descrição dos itens e 
subitens manter correlação com os projetos e memorial de serviços, quando for o caso, e permitir 
sua perfeita identificação podendo ainda ser citadas marcas de referência, mediante a colocação 
obrigatória da expressão “de qualidade equivalente ou superior”, ou “conforme padrão já utilizado 
no prédio”. 
Poderão ser constituídos agrupamentos de planilhas por especialidade de projeto ou serviço, 
desde que o valor totalizado de cada uma seja espelhado em uma planilha geral que apresente o 
somatório final do orçamento.  
Cada item da planilha deverá ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir fácil visualização dos 
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custos desagregados.  
• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão Excel (planilhas) e em PDF (CD, 
Pen drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa e encadernada, 
em duas etapas sendo elas: 
1ª – Planilha contendo todos os itens descritos no projeto, com quantitativos e informações 
necessárias para cotação; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados, atualizados, compatibilizados e aprovados pela 
CONTRATANTE, assim como demais documentos que se façam necessários. 

 
1.10  ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA: 

Deverá ser desenvolvido termo de referência para o novo Edital de requalificação – obra, assim 
como sugestão de cronograma para execução da obra de acordo com o projeto aprovado.  
Emissão do Termo de Referência do edital de obras para execução de Requalificação do Espaço 
indicando documentação técnica para a habilitação dos participantes, certificados, licenças, NR’s, 
especificação dos equipamentos, quantitativos, obrigatoriedades, SLA’s de atendimento, e demais 
itens que compõe o documento, com o apoio e suporte da CONTRATANTE. 
Utilizar como diretrizes o regulamento de licitações do Sistema Fiep, promovendo assim a 
imparcialidade na indicação das soluções de forma a não beneficiar nenhum interessado em 
atender o edital em questão. 
Dar apoio e suporte na emissão do parecer técnico sobre a proposta da empresa licitante 
arrematante. Informando se esta possui capacidade técnica compatível para a prestação dos 
serviços a serem contratados. Ou ainda desabilitando a empresa para situações que se comprove 
incapacidade técnica em conjunto com a Comissão de Licitações do Sistema Fiep. 
Participar da reunião inicial com a empresa contratada, para dirimir as dúvidas quanto as 
particularidades do projeto sendo que o repasse do Projeto Executivo em arquivo digital, em mídia 
de comum acordo entre as partes, será de responsabilidade da CONTRATANTE. 
Disponibilizar um canal de contato para que a empresa licitada para a execução da obra e a 
CONTRATANTE possam contata-los para sanar dúvidas, durante o prazo de vigência do contrato. 
• ENTREGA: deverá ser feita em arquivos digitais em extensão Excel (planilhas) e em PDF (CD, 
Pen drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) e uma cópia impressa e encadernada, 
em duas etapas sendo elas: 
1ª – Planilha contendo todos os itens necessários para cotação do termo de referência baseado no 
projeto final aprovado; 
2ª – Itens da primeira entrega revisados, atualizados, compatibilizados e aprovados pela 
CONTRATANTE, assim como demais documentos que se façam necessários. 

 
1.11  ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA (ATO)  

A CONTRATADA deverá disponibilizar uma equipe ou preposto, que tenha participado do 
desenvolvimento dos projetos, para auxiliar a CONTRATANTE no atendimento técnico durante a 
obra que será realizada futuramente.   
Deverão ser realizadas visitas periódicas, no mínimo duas vezes por semana à obra para o 
acompanhamento do andamento de implantação do projeto aprovado. Estima-se um período de 
180 dias para a conclusão da obra, caso ultrapasse esse período as visitas serão ajustadas em 
comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 
O principal objetivo é de assegurar que a obra seja executada de acordo com os requisitos 
contratados, estabelecidos nos projetos executivos, memoriais descritivos, especificações e 
normas técnicas vigentes, buscando garantir a qualidade e os padrões exigidos pelo cliente e 
também caso haja alguma intervenção não prevista, revisar o projeto sem custo adicional. 
Após cada visita técnica in loco (no mesmo dia da visita técnica ou no seguinte dia útil a visita), a 
CONTRATADA deverá realizar reunião presencial na Sede do Sistema FIEP entre a 
CONTRATANTE, e a equipe técnica ou preposto indicado da construtora, para apresentar 
relatórios de acompanhamento em relação a execução da obra. Este documento/relatório deverá 
conter informações gerais da obra, avaliação do desempenho dos serviços, registros de eventos e 
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ocorrências na obra e relatório fotográfico. O objetivo da reunião será validar os pontos executados 
e providenciar tratativas de pontos em discordância em relação ao projeto aprovado.  
• ENTREGA 1 (em cada reunião presencial a ser realizada): deverá ser feita em arquivos digitais 
em extensão Excel (planilhas) e em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum acordo entre as 
partes) e uma cópia impressa, em uma etapa sendo ela: 
1ª – Planilha contendo relatório de visita técnica, relatório fotográfico e ata da reunião, assim como 
demais documentos que se façam necessários. 
• ENTREGA 2 (em até 10 (dez) dias corridos após o término da obra): deverá ser feita em arquivos 
digitais em extensão Word (documentos) e em PDF (CD, Pen drive ou outra mídia de comum 
acordo entre as partes) e uma cópia impressa, em uma etapa sendo ela: 
• 1ª - Emissão do Termo de Conformidade / Aceite de obra no qual deverá ser informado se as 
instalações e obra foram realizadas conforme a indicação no projeto; e, sendo o caso, relatório 
com indicação da necessidade de alteração na infraestrutura realizada. 

 

2. APRESENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO GRÁFICA 

Os projetos contratados apresentam basicamente os seguintes tipos de produtos, sendo as entregas em 
arquivos digitais (CD, pen drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes) em arquivos MS-Word, 
MS-Excel, AutoCad 2012 - em extensão DWG (para plantas, cortes, elevações, detalhes e similares), Revit 
2013 ou Sketchup (para maquetes eletrônicas 3D), pranchas em PDF e uma cópia impressa, em escala 
compatível e legível, sendo elas a saber: 
• Textos, na forma de relatórios, memoriais, especificações e outros; 
• Planilhas de quantitativos; 
• Representações gráficas. 

 

2.1 Textos 
Deverão ser apresentados em papel sulfite no formato A4 (210 x 297mm), encadernados, com folha 
de rosto contendo: 
• Identificação do projeto/intervenção; 
• Identificação da etapa do projeto; 
• Local e endereço da intervenção; 
• Nome do autor / equipe do projeto; 
• Assinatura dos autores; e, 
• Data da elaboração do projeto, número da revisão / documentos. 

 

2.2 Planilhas de quantitativos 
As planilhas deverão ser elaboradas no Excel e apresentadas em papel sulfite no formato A4 (210 x 
297mm), encadernados, com folha de rosto contendo: 
• Identificação do projeto/intervenção; 
• Identificação da etapa do projeto; 
• Local e endereço da intervenção; 
• Nome do autor / equipe do projeto; 
• Assinatura dos autores; e, 
• Data da elaboração do projeto / documentos. 

 

2.3 Representações Gráficas 
Os desenhos serão elaborados observando as disposições nas etapas dos projetos, inclusive as 
escalas especificadas e os seguintes requisitos: 

2.3.1 Especificações e Formato 
Os Projetos deverão ser apresentados em papel sulfite, de acordo com o processo de reprodução, 
preferencialmente, em folhas de mesmas dimensões, nos seguintes formatos: 
A4 = 210 x 297mm 
A3 = 297 x 420mm 
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A2 = 420 x 594mm 
A1 = 594 x 841mm 
A0 = 841 x 1189mm 
Na impossibilidade de utilização destes formatos, quando o A1 for insuficiente, poderá ser utilizado 
formato A0 ou A1 alongado. 
O fornecimento de cópias e plotagens deve estar incluso no escopo da CONTRATADA. 

 

2.3.2 Carimbo 
Todas as pranchas serão identificadas por meio de carimbos, no canto inferior direito, contendo no 
mínimo as seguintes informações: 
• Identificação do projeto/intervenção; 
• Local e endereço da intervenção; 
• Nomes e Assinaturas do autor / equipe do projeto; 
• Número dos registros profissionais dos autores; 
• Data da elaboração do projeto; 
• Identificação da etapa do projeto; 
• Número da ordem e total dos desenhos; 
• Escalas utilizadas; 
• Título da folha; 
• Nome do contratante/proprietário; e 
• Número da revisão. 
O carimbo deve ser desenvolvido a partir do modelo padrão utilizado pela CONTRATANTE. 

 

3. PROPOSTA COMERCIAL 
A proposta comercial deverá atendar as exigências contidas neste edital. 
Junto ao preço apresentado deverá estar contemplado: 
- Custos referentes a impostos, taxas e serviços, licenças e aprovações de projeto em órgãos públicos, 
registros e autenticações de Contrato e dos documentos a ele relativos; 
- Custo de deslocamento, combustível, pedágios, locação de veículos, hospedagem e alimentação para 
tratativa deste termo; 
- Custos com pagamentos, benefícios, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, alimentação, horas 
extras, hospedagem e alimentação decorrente da mão-de-obra e demais incidências que façam parte da 
folha de pagamento dos colaboradores designados para atender a este contrato, são de responsabilidade 
da empresa CONTRATADA; 
- Custos relacionados a licenças de softwares; 
- Não serão pagos valores adicionais para a execução deste projeto. 
 

4. PRAZOS 
Apresentar plano de trabalho no qual estejam previstas as etapas e o cronograma detalhado de todos os 
serviços a serem executados durante o desenvolvimento do projeto e seus respectivos valores. Todas as 
entregas finais de cada fase devem ser feitas em reuniões presenciais na sede da contratante, para 
apresentação e considerações do projeto entre contratada e contratante. Tendo os seguintes prazos de 
referência: 

 

ETAPAS ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS ENTREGA PRAZOS  

Fase 01 

Levantamentos (visitas, reuniões 
iniciais e estratégicas, entrevistas 

e levantamentos) e layout 
Preliminar com setorização 

Mapa consolidado de dados do programa 
de necessidades, relatório com dados 

obtidos nos levantamentos e layout 
preliminar com setorização. 

Até 10 dias corridos 

Fase 02 

Estudo preliminar com definição 
de layout atendendo as normas, 

definição de acabamentos, 
orçamento preliminar de obra e 

maquete eletrônica 3D e de 
realidade virtual. 

Projeto conceitual com plantas, 
elevações, cortes e demais desenhos 

que se fizerem necessários para o bom 
entendimento do projeto, amostras de 
materiais de acabamento, maquetes 
eletrônicas e orçamento preliminar. 

Até 10 dias corridos – a 
contar do fim da Fase 1. 
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Fase 03 
Entrega do Anteprojeto revisado 

e projeto para Corpo de 
Bombeiros 

Anteprojeto definido detalhado, revisado 
e aprovado pela CONTRATANTE, 

entrega de comprovante de entrada de 
projeto no Corpo de Bombeiros e entrega 

dos relatórios das análises realizadas 
pelo Corpo de Bombeiros. 

Até 20 dias corridos – a 
contar do fim da Fase 2. 
A entrega dos relatórios 

das análises do Corpo de 
Bombeiros deverá 

acontecer em até 5 dias 
corridos após o 
recebimento da 

notificação enviada pelo 
Corpo de Bombeiros de 

que o projeto foi 
analisado. 

Fase 04 Projeto Arquitetônico executivo 

Projeto executivo e detalhado com 
plantas, elevações, cortes e demais 

desenhos necessários para o perfeito 
entendimento durante a realização da 

obra. 

Até 25 dias corridos – a 
contar do fim da Fase 3. 

Fase 05 Projetos Técnicos 
Complementares 

Entrega de projeto executivo, detalhado e 
aprovado pela CONTRATANTE com 

base no layout aprovado previamente de: 
Paisagismo interno, Plano de Segurança 

contra incêndio e pânico aprovado no 
órgão regulador local, projeto de 

climatização compatibilizado, projeto 
elétrico, telecomunicações, CFTV, 

Multimídia, alarme de incêndio, projeto 
luminotécnico, projeto de forro, projeto de 
comunicação visual. Sendo que todos os 

projetos devem estar compatibilizados 
entre si. 

Até 30 dias corridos – a 
contar do fim da Fase 3. 

Fase 06 

Elaboração de memorial 
descritivo de acabamentos, de 

sistemas prediais e planilha 
quantitativa 

Entrega revisada e aprovada pela 
CONTRATANTE de relatórios, memoriais 

e planilhas. 

Até 5 dias corridos – a 
contar do fim da Fases 4 

e 5. 

Fase   07 Elaboração do termo de 
referencia 

Entrega de memorial – relatório, planilha 
e memorial descritivo, referente ao termo 
de referência para abertura de edital para 

contratação de obra. 

Até 10 dias corridos – a 
contar do fim da Fases 4 

e 5. 

Fase 08 Acompanhamento Técnico de 
obra 

Relatórios das visitas técnicas semanais; 
Emissão do Termo de Conformidade/ 

Aceite de obra no qual deverá ser 
informado se as instalações e obra foram 

realizadas conforme a indicação no 
projeto; e, sendo o caso, Relatório com a 
indicação da necessidade de alteração 

na infraestrutura realizada. 

Acompanhamento no 
prazo estimado no item 

1.11 do ANEXO I. 
 

Demais serviços até 10 
dias corridos a contar do 
termino e entrega final da 

obra. 
 
- As atividades objeto deste edital deverão ser iniciadas após a assinatura do contrato. Prestando os 
serviços de acordo com as especificações e nas condições previstas neste edital e seus anexos; 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES 
Demais obrigações descritas na minuta contratual parte integrante deste edital. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  
 

Sessão de abertura: dia 26 de fevereiro de 2019 – 09:00 horas 
Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Espaço de Licitações - Térreo  
 

2. Requisitos complementares para proposta comercial 
a) Planilha orçamentária*, devidamente preenchidos, conforme modelo fornecido pelo SISTEMA 
FIEP, com quantidades e preços dos materiais a serem fornecidos e dos serviços a serem prestados, 
conforme previsto nos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES disponíveis no site do SISTEMA FIEP. 
b) Fornecimento de arquivo digital nas extensões .xls ou .xlsx (CD – contendo planilha orçamentária).  
c) O não fornecimento do arquivo digital, solicitado no item b, ou a entrega deste sem o conteúdo 
gravado, não desclassificará a proponente. Será concedido o prazo de 24 horas, da publicação da ata 
no Site do SISTEMA FIEP, para a entrega do solicitado no item b, após este prazo, caso não tenha 
sido efetuada a entrega, a proponente será desclassificada.  

 

* A planilha orçamentária será analisada nos termos do disposto no item 5.7 e 5.8 do Edital, 
devendo ser apresentada conforme formato fornecido, sem alteração nas quantidades e 
descritivos dos itens. 
 

3. Prazo de validade da proposta  
No mínimo, de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua apresentação. 

 
4. Requisitos complementares para habilitação 

4.1 Declaração de aceitação do resultado do julgamento de habilitação a ser proferido pela Comissão 
de Licitação, conforme o contido no ANEXO IX.  A falta da apresentação da Declaração de Aceitação 
descrita no ANEXO IX não acarretará a inabilitação da empresa proponente, tal recurso visa somente 
a celeridade processual. 
 

4.2 Documentos complementares técnicos da pessoa JURÍDICA: 
a) Declaração de Responsabilidade por Acidentes Pessoais e do Trabalho que porventura ocorram no 
decorrer da prestação dos serviços contratados conforme modelo – ANEXO V; 
b) Certidão de Registro da Pessoa Jurídica no CONSELHO DE CLASSE da licitante, com jurisdição 
sobre o estado em que for sediada a empresa, válida na data de entrega da documentação, contendo: 
nome comercial, número e data do registro e responsáveis técnicos registrados; 

b.1) No caso da licitante ter sede em outro estado e, consequentemente, ser inscrita no CREA de 
origem (e a licitante vier a ser declarada vencedora do certame), deverá apresentar, 
obrigatoriamente (até a data da assinatura do respectivo instrumento de contrato), visto junto ao 
CREA – PR, por força do disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em consonância 
com a Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 

c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a empresa: 

1. Elaborou projeto de layout interno corporativo com no mínimo 4.150,00m² em um único 
contrato/projeto, sem somatório de áreas; 

2. Acompanhou a execução/fiscalização e gerenciamento de projeto corporativo em obra de no 
mínimo 4.150,00m² de um único contrato/projeto, sem somatório de áreas; 

 
* Será permitida a apresentação de atestados para fins de somatório, se, e somente se, as 
realizações dos serviços foram distintas, ou seja, apresentar um atestado para o item 01 e outro para o 
item 02 sem somatório de áreas. 

 
d) Atestado de visita técnica OU Atestado de conhecimento dos serviços, conforme informações 
contidas nos itens abaixo e 15 deste ANEXO II.  
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d-1) Caso a licitante opte por realizar a visita técnica ao local da obra, deverá apresentar 
Atestado de visita técnica, conforme modelo constante do ANEXO VII, a ser realizada por 
profissional qualificado (não necessariamente o responsável técnico). Cabe ressaltar que a 
pessoa indicada para a visita deverá ter capacidade técnica suficiente para levantar todos os 
dados necessários para a execução do objeto dessa licitação, comprovando a sua designação 
pela empresa para realizar a visita. 

 
IMPORTANTE: Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, 
preenchido, assinado por seu REPRESENTANTE LEGAL ou PROCURADOR constituído por 
instrumento de mandato para tal função e APRESENTADO ao RESPONSÁVEL LEGAL DO 
SISTEMA FIEP para assinatura no momento da visita técnica. 

 
d-2) Caso a licitante opte por não realizar a visita técnica ao local da obra, a mesma deverá 
apresentar Atestado de conhecimento dos serviços, conforme modelo constante do ANEXO 
VII, se responsabilizando pelos eventuais riscos que possam ocorrer. 
 

IMPORTANTE: Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, 
preenchido e devidamente assinado por seu representante legal. 
 
e) TERMO DE ACEITAÇÃO DOS REQUISITOS SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 
OCUPACIONAL, conforme modelo constante do ANEXO VI; 

 
4.3 Documentos complementares técnicos dos profissionais indicados: 
a) Declaração, apresentada conforme modelo constante do ANEXO XI de que os profissionais 
responsáveis técnicos, no mínimo Arquiteto, Engenheiro e profissional responsável pela elaboração 
dos desenhos técnicos (Projetista/ Arquiteto/ Técnico em edificações), perante o conselho de classe 
atuarão efetivamente na execução do objeto. Serão admitidas substituições do corpo técnico apenas 
por profissionais de experiência equivalente ou superior e responsáveis técnicos da proponente 
perante o Conselho de Classe de forma justificada e mediante prévia aprovação da Coordenação de 
Engenharia do SISTEMA FIEP; 

a.1) Não será permitida a indicação de um mesmo profissional técnico entre as licitantes. 
b) Certidão de Registro de Pessoa Física no CONSELHO DE CLASSE dos responsáveis técnicos que 

constam na declaração do ANEXO XIII; 
b.1) No caso do responsável técnico ter registro profissional em outro estado e, 
consequentemente, ser inscrito no CREA de origem (e a licitante vier a ser declarada vencedora do 
certame), deverá apresentar, obrigatoriamente (até a data da assinatura do respectivo instrumento 
de contrato), visto junto ao CREA – PR, por força do disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966, em consonância com a Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 

c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente chancelado pelo CONSELHO DE CLASSE, comprovando que o(s) profissional(is) 
indicados e responsáveis técnicos da proponente (s) perante o Conselho de Classe: 

1. Elaborou projeto de layout interno corporativo com no mínimo 4.150,00m² em um único 
contrato/projeto, sem somatório de áreas; 

2. Acompanhou a execução/fiscalização e gerenciamento de projeto corporativo em obra de no 
mínimo 4.150,00m² de um único contrato/projeto, sem somatório de áreas; 

 

* Será permitida a apresentação de atestados para fins de somatório, se, e somente se, as 
realizações dos serviços foram distintas, ou seja, apresentar um atestado para o item 01 e outro para o 
item 02 sem somatório de áreas. 
 

d) Certidão de Acervo Técnico, COM ATESTADO, emitida pelo CONSELHO DE CLASSE, referente 
ao(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s), que indique que o referido profissional 
executou ou acompanhou os serviços com as características especificadas no atestado de capacidade 
técnica; 
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e) Comprovação de vínculo empregatício (CLT), contrato de prestação de serviços ou Certidão de 
Registro de Pessoa Jurídica contendo(os) profissional(is) responsável(is) técnico(s) que 
apresentou(ram) Atestado de Capacidade Técnica . No caso do(s) responsável(is) técnico(s) 
indicado(s) ser(em) sócio(s) da proponente, o vínculo será aferido mediante o Contrato Social.  
4.3.1 A documentação indicada nos itens 4.3 “a” a “e” só será válida se os profissionais ali indicados 
possuam atribuição legal para execução do objeto do edital, conforme Lei Federal n.º 5.194/66 e 
Resoluções  CONFEA/CAU correspondentes.  

 
4.4 Documentos complementares econômico-financeiros: 
a) A empresa licitante deverá contemplar patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor global máximo, o qual será analisado dentro dos documentos apresentados para os 
itens 4.4 b) e/ou 4.4 c):  

VALOR MÍNIMO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
R$ 53.856,69 

 
b) Balanço patrimonial e demonstração do resultado (DRE) do exercício de 2017 ou 2018 devidamente 
registrado, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a situação 
financeira da empresa, devidamente assinado pelo responsável legal da empresa e por contador 
habilitado. As respectivas demonstrações financeiras deverão estar acompanhadas do Termo de 
Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício correspondente, devidamente registrado no 
órgão competente. Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesão voluntária de entrega do 
SPED, será aceito o Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Termo de Abertura e 
Encerramento e das Demonstrações Financeiras do último exercício social geradas a partir do próprio 
SPED, devidamente assinadas digitalmente pelo represente legal da empresa e contador. 
 
c) Apresentar Balancete, acumulado do ano de 2018, devendo ser apresentado na data base de 
30/09/2018 ou 31/12/2018, devidamente assinado pelo representante legal e contador responsável, 
devidamente habilitado junto ao CRC. Estarão dispensados da entrega de balancete caso a empresa 
apresente o item acima relacionado ao de 2018. 
 
d) – Demonstrativo, em folha isolada, dos cálculos dos indicadores combinados pelo método Kanitz 
- Fator de Insolvência, abrangendo os índices de liquidez corrente, liquidez geral, liquidez seca, 
endividamento e rentabilidade do capital próprio médio, sendo habilitada a empresa que for de 
insolvência igual ou superior a 1,0 (um). O demonstrativo deverá ser assinado por contabilista 
responsável devidamente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade: 
 Índice de liquidez corrente – ILC: Indica a capacidade de a empresa saldar seus compromissos 
de curto prazo (menos de 365 dias). 

ILC = ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE 

 

 Índice de liquidez geral – ILG: Indica a capacidade financeira de a empresa liquidar suas 
obrigações de curto e longo prazo: 

ILG = ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 Índice de liquidez seca – ILS: traduz a capacidade de solvência dos compromissos assumidos pela 
empresa, com recursos financeiros (valores em caixa e bancos), disponível imediatamente, acrescido 
do montante dos créditos com terceiros (duplicatas ou contas a receber). 

ILS = ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUE 
PASSIVO CIRCULANTE 

 

 Grau de endividamento – GE: Representa garantia de credores, pois indica a segurança que eles 
podem ter de que seu capital não será afetado por possíveis prejuízos da empresa, já que estes são 
absolvidos primeiramente pelo capital dos proprietários. 
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GE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

 Rentabilidade do Patrimônio Líquido – RPL: Indica a taxa do rendimento do capital próprio. Tendo 
em vista que o lucro líquido se acha expurgado da inflação, a taxa de rentabilidade do patrimônio 
líquido é real: 

RPL = LUCRO LÍQUIDO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

 Fator de Insolvência – FI: Com base nestes indicadores, é calculado o fator de insolvência, de 
acordo com a seguinte fórmula: 
                FI = 0,05 (RPL) + 1,65 (ILG) + 3,55 (ILS) – 1,06 (ILC) – 0,33 (GE) 
 

IMPORTANTE: Os índices serão calculados com base nas informações contidas no Balanço 
Patrimonial solicitado no item 4.4 “b”. 
Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do original para conferência pela Comissão. 

 
5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SISTEMA FIEP 
Título da correspondência/e-mail: Edital (modalidade) nº. XXX/0X 
Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, Cep: 80530-902 Curitiba-PR. 
E-mail: fabricio.nichele@sistemafiep.org.br 
Respostas para questionamentos: disponibilizadas no site www.fiepr.org.br/licitacao/html  
Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 22/02/19 (às 18:00 horas e as 
respostas poderão ser fornecidas até o dia 25/02/19 às 18:00 horas. 
 

6. Critério de julgamento  
MENOR PREÇO POR LOTE 
 

a) Caso a proposta apresentada seja cotada em valor superior ao preço global máximo fixado no 
ANEXO I, a proponente será desclassificada automaticamente, por estar em desacordo com o edital; 
b) Também serão analisados, item por item, a planilha incluída em DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARES, nos termos descritos no item 5.7 e 5.8 do Edital. 
c) Não poderá ser cotado VALOR SUPERIOR UNITÁRIO ao estipulado para cada item da planilha 
orçamentária fornecida pelo SISTEMA FIEP.  

 

7. Forma de pagamento 
a) Os pagamentos serão realizados de acordo com a conclusão total de cada fase nos valores 
apresentados em planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Caso exista alguma pendência 
da fase não será realizado pagamento parcial e o pagamento total somente acontecerá após a entrega 
total da fase. Os pagamentos também estão condicionados a entrega dos serviços relativos a cada 
Fase conforme informações dos itens 1, 3 e 4 do Anexo I, mediante documentação comprobatória e 
atesto do Gestor do Contrato. 
 

Etapa do contrato Descrição 
Prazo de 
Execução 

Prazo de 
Pagamento 

Fase 01 
Levantamentos (visitas, reuniões iniciais e 

estratégicas, entrevistas e levantamentos) e layout 
Preliminar com setorização 

Até 10 dias 
posterior a 

conclusão da Fase 
01 

Fase 02 

Estudo preliminar com definição de layout 
atendendo as normas, definição de acabamentos, 

orçamento preliminar de obra e maquete 
eletrônica 3D e de realidade virtual. 

Até 10 dias 
posterior a 

conclusão da Fase 
02 

Fase 03 
Entrega do Anteprojeto revisado e projeto para 

Corpo de  Bombeiros 
Até 20 dias 

posterior a 
conclusão da Fase 

03 
Fase 04 e 05 Projeto Arquitetonico executivo e Projetos Até 30 dias a posterior a 
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Técnicos Complementares contar do fim da 
Fase 03 

conclusão das 
Fases 04 e 05 

Fase 05 - parcial 
Vinculado a aprovação de projeto no Corpo de 

Bombeiros 
Prazo legal de 

aprovação 

posterior a entrega 
do projeto 
aprovado 

Fase 06 e 07 
Elaboração de memorial descritivo de 

acabamentos, de sistemas prediais e planilha 
quantitativa 

Até 10 dias a 
contar do fim 

das Fases 04 e 
05 

posterior a 
conclusão das 
Fases 06 e 07 

Fase 08 Acompanhamento Técnico de obra 
Prazo da obra 
(estimado em 

180 dias) 

posterior a 
conclusão da Fase 

08. 
 

b) Não havendo o cumprimento dos prazos e fases determinados no item 4, os pagamentos só serão 
realizados após a entrega dos documentos que comprovem a conclusão da etapa. 
c) É da responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no 
Sistema de Compras do Sistema FIEP - http://compras.fiepr.org.br, pois o pagamento ocorrerá 
somente na conta cadastrada).  
d) A empresa contratada deverá encaminhar, juntamente com a nota fiscal / fatura, as Certidões 
Negativas Federal, Estadual e Municipal e comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com 
validade no momento de sua apresentação, além da planilha de composição de custos, sob pena de 
notificação e atribuição de prazo para a efetiva regularização, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas em edital.  
e) Além da apresentação do FGTS da empresa, terá a CONTRATADA que apresentar o comprovante 
do FGTS dos trabalhadores envolvidos na obra com validade, sob pena de notificação e atribuição de 
prazo para a efetiva regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em edital.  
f) Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer 

motivo atestada a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à 

CONTRATADA e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, 

sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE.  
g) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 
123/2006 e suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, 
declaração devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, 
conforme modelos dos Anexos II, III ou IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB 
nº 1540, de 05 de janeiro de 2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa 
Contratada deverá informar na Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 
1540/2015.  

 
 

*EMISSÃO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE CADA MÊS. 
 
 

8. Dados para o faturamento 
FEDERACAO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANA - FIEP 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
CNPJ: 76.709.898/0001-33 - IE Isento.           
    

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
CNPJ: 03.802.018/0001-03 - IE Isento.               
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
CNPJ: 03.776.284/0001-09 - IE Isento.              
 

INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - IEL 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
CNPJ: 75.047.399/0001-65 - IE Isento.           
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9. Local de entrega/execução  
a) O serviço será prestado/entregue no seguinte endereço:  
 

LOCAL: SISTEMA FIEP 
ENDEREÇO: AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200 
BAIRRO: CENTRO CIVICO 
CEP: 80.530-902 
CIDADE: Curitiba-PR 
 

10. Formalização da Contratação 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS), conforme MINUTA (ANEXO VIII). 
 

10.1 Antes da assinatura do Contrato, APÓS NOTIFICAÇÃO (e-mail ou telefonema), em até 05 
(cinco) dias úteis a empresa vencedora, deverá apresentar os seguintes documentos:  
a) DOCUMENTAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPREITEIRA: 

 Comprovante de endereço dos sócios; 
 Cópia da carteira de identidade dos sócios; 

b) COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DO(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) MEDIANTE CREA-
PJ/CAU-PJ: 

 Certidão de Registro da Pessoa Jurídica da proponente contendo todos os profissionais 
indicados no ANEXO XIII como responsáveis técnicos da pessoa jurídica junto ao Conselho de 
Classe. Para o caso de registro recente, será aceito o protocolo de pedido de registro junto ao 
Conselho de Classe devidamente deferido pelo respectivo. 

c) No caso da licitante ter sede em outro estado e do responsável técnico ter registro profissional em 
outro estado e, consequentemente, ser inscrita(o) no CREA de origem, deverá apresentar, 
obrigatoriamente, visto junto ao CREA – PR, por força do disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, em consonância com a Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 

 

Até 05 (cinco) dias úteis APÓS ASSINATURA DO CONTRATO a empresa vencedora deverá 
apresentar os documentos mencionados abaixo: 
10.2 DOS DOCUMENTOS INICIAIS: 
a) Apresentar Plano de Trabalho conforme consta no ANEXO I item 4 deste edital. 

 

10.3 GARANTIA CONTRATUAL: 
A contratada deverá realizar garantia, que corresponde a 10% do valor total do contrato podendo 

optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
• Caução em dinheiro; 
• Seguro garantia; 
• Fiança bancária, conforme modelo do ANEXO X. 
 A devolução da Caução do contrato será feita mediante a apresentação de: 
I. Termo de Recebimento de Obras Definitivo - TROD, emitido pela área responsável pela obra, ou 
declaração da própria área responsável de que a obra foi executada nos padrões técnicos exigidos, 
quando não for possível, por fatores fora da responsabilidade da Contratada, colocar a mesma em 
funcionamento. 
II. Acerto de materiais quando fornecidos pela Contratante. 
III. Certidão Negativa de Débito – CND junto ao INSS e cadastro de matrícula do CEI – cadastro 
específico da Receita Federal. 
 

10.3.1 GARANTIA ADICIONAL 
Realizada a classificação na forma do item 5.8 do preâmbulo do edital, onde o valor global da 
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e 
"b" do respectivo item, será exigida, além da garantia contratual, prestação de garantia adicional, 
nas modalidades descritas no item 10.3 deste anexo, igual a diferença entre o valor resultante do 
item 5.8 do preâmbulo do edital e o valor da correspondente proposta. 
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10.4  DA EMISSÃO DE ART/RRT: 
A CONTRATADA deverá apresentar ART´s ou RRT’s referentes à execução do objeto principal. 
Deverá ser emitida pelo responsável técnico da empresa contratada para realizar cada serviço, com a 
respectiva taxa recolhida. As ART’s/RRT’s referentes aos demais serviços deverão ser apresentadas 
com 10(dez) dias de antecedência ao início das respectivas atividades, conforme Cronograma Físico-
Financeiro. Para emissão das ART’s, observar o disposto nas Leis 5.194/66 e 6.496/77 e resoluções 
do CONFEA. Para emissão das RRT’s, observar o disposto na Lei 12.378/10 e resolução nº 91/15 do 
CAU/BR. Antes do pagamento, este documento deverá ser entregue para validação da Coordenação 
de Engenharia do SISTEMA FIEP; 
 

a) Será OBRIGATÓRIO, para fins de contratação e IMPRESCINDÍVEL para fins de pagamento, por 
parte do(s) licitante(s) vencedor(es): 

• Cadastro no link http://compras.fiepr.org.br, que deverá ser realizado no prazo de até 02 
(dois) dias úteis após a data de abertura da sessão, citada no Item 01 deste Anexo.  
• Inclusão dos dados da(s) nota(s) fiscal(is) no link http://compras.fiepr.org.br,  

b) Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalece o 
Edital. 

 
11. Incidências fiscais e demais ônus  

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 
b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes 
pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 
c) Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura 
respectiva. 
d) Com relação ao INSS, a CONTRATADA deverá apresentar uma planilha, a cada medição, onde 
conste a composição do custo, com discriminação do valor do material, devidamente comprovado 
mediante Notas Fiscais de aquisição de mercadorias, a qual deverá estar mencionando no corpo da 
Nota Fiscal à qual obra é destinada. Serão retidos 11% de INSS sobre a mão de obra utilizada. Caso 
não haja qualquer tipo de abertura do Custo de Material e mão de obra, a retenção será efetuada com 
base no total da NF. (É obrigatório o destaque do INSS no corpo da NF – Base Legal: IN RFB 
971/2009, artigos 122, 123, 115, 116, 117 (inc. III), 121, 122, 126, 142). Para aquelas empresas 
abrangidas pela MP 601, de 28 de dezembro de 2012, e suas respectivas alterações, a retenção do 
INSS será de 3,5% sobre o valor bruto da NF. Eventuais divergências de recolhimentos apontadas em 
processos de fiscalização do órgão competente serão de responsabilidade do prestador de serviço. 
 

12. Recursos orçamentários  
Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste certame estão previstos em dotação 
orçamentária do SISTEMA FIEP, para o ano em curso, previsto no processo LIC.2.0010/2019. 

 
13. Prazo de entrega e vigência da contratação 

a) Fica estabelecido o prazo de execução das fases 01 a 07 em até 80 (oitenta) dias corridos, sem 
interrupção e prorrogação, contado a partir da data de assinatura do instrumento contratual, conforme 
descrito no item 4 do ANEXO I. 
b) Fica estabelecido o prazo de execução da fase 08 de estimados 180 (cento e oitenta) dias, 
conforme item 1.11 do ANEXO I do edital, contado a partir do início da obra e até 10 (dez) dias 
corridos, sem interrupção e prorrogação, contado a partir do término e entrega final da obra para os 
demais serviços conforme descritos no item 4 do ANEXO I. 
c) O prazo de vigência da contratação será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos a 
partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante comum acordo entre as partes. 
 

14. Reajuste contratual 
a) Na hipótese remota de eventual extrapolação da execução dos serviços por prazo superior a 12 
(doze) meses, poderá incidir o reajuste mediante aplicação de índices do INCC – M (Índice Nacional 
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de Custo da Construção) utilizando a seguinte fórmula: 
 
R = V * (I – Io) / Io  
 
Sendo: 
R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos serviços a ser reajustado; 
Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da 
proposta, pro rata dia; 
I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 
  
b) A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão 
de abertura do presente certame. 
c) O reajuste incidirá apenas sobre os serviços não executados, seguindo rigorosamente as etapas 
mensais do cronograma físico financeiro e, não incidirá sobre os serviços em atrasos. 

 
15. Visita Técnica 

a) O SISTEMA FIEP entende ser imprescindível a visita aos locais em que serão executados os 
serviços, onde serão efetuados levantamentos para constatar as condições para sua execução, bem 
como conhecer todas as condições operacionais e ambientais pertinentes ao objeto da licitação para 
bem elaborar e orçar a sua proposta.  
 As visitas deverão ser agendadas pelo e-mail fabricio.nichele@sistemafiep.org.br, e serão 
realizadas em até 02 (dois) dias antes da data de abertura do edital. 
b) A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário 
apresentar em substituição ao atestado de visita técnica, atestado de conhecimento dos serviços 
(ANEXO VII) assinado pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação, tal qual a execução total de fornecimento de materiais e serviços para atendimento 
integral ao edital, assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaração, ficando impedida, no 
futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza 
técnica e/ou financeira. 
 

* A visita técnica embora seja facultativa, deverá a empresa licitante apresentar atestado de 
conhecimento dos serviços conforme ANEXO VII, pois este é necessário para habilitação do 
proponente. 

 

16. Documentos complementares (anexos – site) 
 

• Planilha Orçamentária  01 folha 
• Arquivo .DWG 01 arquivo 
• Pranchas em .PDF 03 pranchas 
• Cronograma  01 folha 

  
 

17. Foro  
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

 
                                                    

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SISTEMA FIEP 

 

 

 

 

A ______________ com sede e foro na ______________ (rua,etc) da cidade de _________________ Estado ___ 

por seu ______________ (cargo) Sr(a). _______________________, que a esta subscreve, vem solicitar a sua 

participação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. XXX/201X. 

         

Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Edital da referida Licitação. 

 

Outrossim, informamos o e-mail (informar e-mail da empresa) e o telefone (informar telefone da empresa) que 

poderá ser utilizado como canal oficial de comunicação entre o SISTEMA FIEP e nossa empresa, para as questões 

decorrentes deste certame. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

(Nome da empresa), (CNPJ nº), por intermédio do seu representante abaixo assinado, DECLARA sob as 

penalidades legais, para fins de participação no Edital de Concorrência Pública nº ......., que: 

 

a) Aceita participar da presente Licitação nas condições estipuladas neste Edital e, caso vencedora, assume 

integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;  

b) Nos preços contidos na proposta escrita estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa 

de administração, materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, transportes em 

geral e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

c) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto; 

d) Caso a nossa proposta seja vencedora, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os itens no 

prazo previsto no Edital, contado a partir da data de recebimento do instrumento contratual; 

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias corridos; 

f) Inexistem fatos impeditivos para habilitação desta empresa na presente licitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ao SISTEMA FIEP a ocorrência de fatos supervenientes; 

g) Não foi declarada inidônea e/ou nem está suspensa do direito de licitar ou contratar com nenhuma das entidades 

do SISTEMA FIEP. 

 

Até que o instrumento contratual seja recebido, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do Edital e seus Anexos, bem, como o Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SISTEMA FIEP. 

 

 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

 
 
                                     

                

 

Declaramos que, cumpriremos a contratação de Seguro de Acidentes Pessoais e que, para todos os efeitos, 

assumimos total e irrestrita responsabilidade com eventuais acidentes do trabalho que venham ocorrer com nossos 

empregados ou prepostos que trabalharem na obra/serviços, a serem contratados no caso de sermos vencedores da 

Concorrência Pública XXX/201X. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VI – TERMO DE ACEITAÇÃO DOS REQUISITOS SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E 
SAÚDE OCUPACIONAL 

 
 
 

 
Eu ____________________________, representante da empresa______________________________, no qual 

exerço a função ______________________________, declaro que na data de _____/_____/________, efetuei a 

leitura e tomei conhecimento do Manual de Procedimentos e Requisitos de Segurança Meio Ambiente e Saúde (Anexo 

deste edital) bem como Tenho Conhecimento das Normas regulamentadoras lei N°6.514 de 22-12-1977 Portaria 

N°3.214 de 8-6-1977   sendo que a consulta é publica a gratuita através do site  http://www.mte.gov.br/. 

 

Por meio deste, declaro para todos os fins, que a empresa acima mencionada e todos os seus empregados e 

prepostos estão cientes e concordam com o conteúdo previsto no presente anexo, arcando a empresa exclusivamente 

com os danos e prejuízos causados pelo eventual descumprimento de tais exigências.  

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  

OU 
ATESTADO DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  

 

Atesto para os devidos fins, que a empresa..................................... por intermédio de seu profissional qualificado, 

Sr. ........................., vistoriou as instalações do SISTEMA FIEP, em data de ...............  as ...........horas, onde serão 

prestados os serviços tendo conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação, tal qual a execução total de fornecimento de materiais e execução dos serviços para 

atendimento integral ao edital de licitação Concorrência nº.  _______/____, cujo objeto trata de ........................ de 

acordo com o previsto no ANEXO II. 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

Atenciosamente 

_________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL LEGAL ou PROCURADOR DA 

LICITANTE 
 

_________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL LEGAL DO SESI 

 

IMPORTANTE: Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido, 
assinado por seu REPRESENTANTE LEGAL ou PROCURADOR constituído por instrumento de mandato para tal 
função e APRESENTADO ao RESPONSÁVEL LEGAL DO SISTEMA FIEP para assinatura no momento da visita 
técnica. 

 

OU 
ATESTADO DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

Declaro para os devidos fins, que a empresa ..............................., por intermédio de seu responsável técnico Sr. 

......................., tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação, tal qual a execução total de fornecimento de materiais e serviços para atendimento 

integral ao edital de licitação Concorrência nº.  _______/____ do SISTEMA FIEP, cujo objeto trata de ........................ 

Ainda, assumo total RESPONSABILIDADE por eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação do local 

da obra, estando ciente de que não será possível eximir-se das obrigações assumidas, sejam de natureza técnica 

e/ou financeira, alegando desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente no local. 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE 
 
IMPORTANTE: Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido e 
devidamente assinado por seu representante legal.
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ANEXO VIII – MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
 
CPS Nº. XXX/2019 

PROCESSO XXX/2019 

EDITAL XXX2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

CELEBRADO ENTRE A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO 

PARANÁ – FIEP, SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI - PR, SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI - PR E INSTITUTO 

EUVALDO LODI DO PARANÁ – IEL - PR E A EMPRESA (NOME DA 

CONTRATADA). 

 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o SISTEMA FIEP, representado pela FEDERAÇÃO 

DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ – FIEP, inscrita no CNPJ 76.709.898/0001-33, SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA – SESI-PR, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL – SENAI-PR, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09 e o INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ – 

IEL-PR, inscrito no CNPJ 75.047.399/0001-65, com sede nesta Capital, na Avenida Cândido de Abreu n° 200, e, de 

outro, como CONTRATADA, a empresa (nome da empresa), registrada no CONSELHO DE CLASSE sob nº ___, de 

CNPJ nº ____, com sede na (cidade, estado, endereço e CEP), por seus representantes legais ao final assinados, 

têm justo e acordado o adiante exposto em cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Por força do presente ajuste a CONTRATADA se obriga a prestar serviços técnicos especializados, para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONCEITO E PROJETO ARQUITETÔNICO, SEUS 

COMPLEMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO SEDE.  

A CONTRATADA deverá executar os serviços com rigorosa observância às recomendações contidas no Edital nº 

XXXX/2019, nos termos da proposta apresentada e demais documentos que integram este contrato. 

Parágrafo Primeiro: O responsável técnico geral da CONTRATADA, para a execução da obra objeto do presente 

contrato, é o profissional .................................................................., inscrito no CREA/CAU sob o n.º 

......................................... e/ou visto do CREA sob o n.º ......................................., com RG n.º 

........................................ e CPF n.º ................................, o qual deverá dirigir, supervisionar, coordenar e acompanhar 

a execução da obra, até seu final, a quem a fiscalização do SISTEMA FIEP se reportará. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA 

Correm por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas com a aquisição de materiais, pagamentos de 

salários, recolhimentos de encargos sociais, impostos e taxas incidentes sobre o faturamento, assim como as de: 

a) Licenciamento da obra perante os órgãos públicos Municipais, Estaduais ou Federais (inclusive ART de execução 

do CONSELHO DE CLASSE); 

b) Isolamento da área para a segurança dos serviços, quando necessário; 

c) Multas provenientes do não cumprimento de dispositivos legais; 
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d) Seguro de acidentes pessoais e contra terceiros; 

e) Prejuízos em decorrência de erros cometidos na execução dos serviços; 

f) Prejuízos pelo uso de material de especificação diversa aquela que se fazem exigida; 

g) Todos os Projetos deverão atender as prescrições e especificações das Normas Brasileiras e Legislações diversas 

vigentes no país no momento da execução e aprovação dos projetos; 

h) A CONTRATADA deve estar ciente de que como os projetos serão desenvolvidos ao mesmo tempo que as 

aprovações nos órgãos reguladores estarão acontecendo, poderá ocorrer solicitações de alterações dos projetos já 

entregues visto as mudanças solicitadas pelos órgãos reguladores durante as aprovações. As alterações solicitadas 

não serão consideradas aumento de escopo, não darão direito à CONTRATADA de solicitar aditivos de valor e 

deverão ser entregues pela CONTRATADA em no máximo 5 dias corridos; 

i) Todos os projetos e memoriais descritivos deverão ser executados por profissionais habilitados perante o CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) com as respectivas ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

e / ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) com os respectivos RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica) 

conforme descrito no item 10.4 do ANEXO II. 

j) Todas as taxas referentes à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade 

Técnica) deverão ser recolhidas pelo projetista, sendo que antes do pagamento elas deverão ser conferidas pela 

CONTRATANTE, conforme descrito no item 10.4 do ANEXO II;  

k) Deverá ser entregue uma via do projeto (em cada etapa), memorial descritivo dos serviços (nas etapas 

solicitadas), devidamente impressos e dobrados conforme ABNT e uma cópia em meio eletrônico – CD / DVD / pen 

drive ou outra mídia de comum acordo entre as partes (Projetos em DWG (versão máxima 2012) e PDF / Memoriais 

em Word e PDF / Planilhas em Excel e PDF). Todos os projetos, documentos e planilhas devem ser entregues em 

versões editáveis e desbloqueados; 

l) Deverá ser fornecido pela CONTRATADA os arquivos das configurações das penas de impressão dos projetos; 

m) Os serviços serão executados sob ampla e direta fiscalização do gestor do contrato da CONTRATANTE sem que 

com isso fiquem diminuídas as responsabilidades da CONTRATADA; 

n) A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer momento e, por qualquer razão alterar e/ou encerrar esse 

processo de cotação. Este direito será exercido através de um comunicado feito por escrito aos PROPONENTES. 

Nenhuma compensação será devida pela CONTRATANTE a qualquer PROPONENTE no caso de alteração e/ou 

encerramento deste processo; 

o) O fato de o PROPONENTE apresentar proposta em razão desta CONCORRÊNCIA, não implica que a 

CONTRATANTE irá garantir a concessão do contrato para qualquer PROPONENTE ou qualquer tipo de 

compensação ao mesmo; 

p) A CONTRATANTE não se compromete à concessão de nenhum tipo de exclusividade a nenhum PROPONENTE e 

se reserva o direito de negociar e contratar outras companhias para a execução do serviço ou parte, conforme a 

CONTRATANTE julgar mais conveniente; 

q) A CONTRATANTE não se obriga a aceitar qualquer tipo de reclamação futura dos PROPONENTES com respeito 

à documentação desta CONCORRÊNCIA quanto a erros, discrepâncias ou ambiguidades; 

r) Os PROPONENTES devem analisar cuidadosamente os documentos do processo de cotação e seus Anexos, 

bem como todo documento adicional que venha a ser fornecido pela CONTRATANTE no período de esclarecimentos 

e devendo o PROPONENTE notificar a CONTRATANTE de qualquer erro, discrepância e ambiguidade que venha a 

constatar referente às obrigações, responsabilidades e condições impostas nesta CONCORRÊNCIA; 



 

 

 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC.2.0010/2019 

 

 

FDN 
CPL 

 

 

50 / 62

s) Executar os serviços de acordo com as especificações constantes na proposta apresentada, em consonância com 

as normas estabelecidas e edital; 

t) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto à execução dos 

serviços contratados 

u) Demais obrigações contidas no Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXXX/2019. 

Parágrafo Primeiro – A empresa deverá apresentar os documentos relacionados nos itens 10.2, 10.3 e 10.4 do 

ANEXO II do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXXX/2019, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após 

assinatura do contrato. Deverá ainda cumprir com as demais exigências contidas no respectivos edital e neste 

contrato. 

Parágrafo Segundo – A empresa se obriga a cumprir rigorosamente as normas, portarias e instruções, no que 

concerne à Segurança e Higiene do Trabalho, fornecendo aos seus empregados todo o material e equipamento de 

segurança, seja coletivo ou individual, bem como, assumir a responsabilidade civil e criminal por Acidentes Pessoais e 

do Trabalho para empregados ou prepostos colocados para a realização dos serviços. 

Parágrafo Terceiro – A empresa deverá retirar da prestação dos serviços qualquer empregado que for julgado 

inconveniente pelo SISTEMA FIEP. 

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos pessoais ou materiais que 

causar ao SISTEMA FIEP ou a terceiros por si, ou sucessores, representantes, sub-empreiteiros e terceiros 

envolvidos na execução dos serviços contratados, isentando o SISTEMA FIEP de toda e qualquer reclamação que 

possa surgir em decorrência dos mesmos. 

Parágrafo Quinto – É de responsabilidade da CONTRATADA assumir todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 

que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

Parágrafo Sexto – Na hipótese de a CONTRATANTE ser compelida a efetuar o pagamento de qualquer débito fiscal, 

trabalhista, previdenciário, civil ou de outra natureza, referentes às atividades necessárias ao cumprimento deste 

contrato, deverá a CONTRATADA ressarcir a CONTRANTE dos valores pagos a este título; 

Parágrafo Sétimo – A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos, não transfere ao 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

Parágrafo Oitavo – A CONTRATADA deverá instruir seus prepostos quanto a necessidade de acatar orientações, 

inclusive ao cumprimento das Normas internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

Parágrafo Nono – A CONTRATADA não poderá repassar a seus empregados, os custos de qualquer um dos 

equipamentos fornecidos, salvo quando comprovadamente houver uso inadequado, devidamente comprovado; 

Parágrafo Décimo – A CONTRATADA responderá ainda, civilmente pelos atos praticados por seus empregados e 

prepostos, quando da execução do objeto deste instrumento, suportando os ônus decorrentes de quaisquer danos 

materiais e morais, por eles causados a bens e pessoas, sem prejuízo do direito de regresso; 

Parágrafo Décimo Primeiro – Caberá a CONTRATADA ressarcir qualquer prejuízo que ela ou seus prepostos vierem 

a causar para a CONTRATANTE. A CONTRATANTE fica autorizada a deduzir da(s) fatura(s), os valores que vier a 

pagar a terceiros por danos causados pela Contratada; 

Parágrafo Décimo Segundo – Em situações que for comprovado negligencia, imprudência ou imperícia por parte da 

CONTRATADA, e vier a causar prejuízos a CONTRATANTE ou a terceiros, caberá a CONTRATADA o ressarcimento 

dos valores pagos. Estes serão descontados da parcela referente; 

Parágrafo Décimo Terceiro – As partes não manterão qualquer vínculo empregatício com funcionários, gerentes e/ou 

representantes uma das outras ou entre si, nem tampouco se estabelecerá entre elas qualquer forma de vínculo 
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societário, competindo, portanto, a cada uma delas, particularmente e com exclusividade, o cumprimento de suas 

respectivas obrigações trabalhistas sociais e previdenciárias, na forma de legislação em vigor; 

Parágrafo Décimo Quarto – Poderá vir a ser realizada pela Coordenação de Serviços de Engenharia a contratação 

de Análise Técnica do Projeto – ATP dos projetos elaborados e entregues nessa contratação. A CONTRATADA 

deverá estar ciente e de acordo com a realização da (s) ATP, caso seja solicitado pela Coordenação de Serviços de 

Engenharia; 

Parágrafo Décimo Quinto – À CONTRATADA deverá garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os 

serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 

do Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo Décimo Sexto – A CONTRATADA declara ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção 

existentes no Brasil, em especial a Lei nº 12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se comprometem a cumpri-las por seus 

sócios ou dirigentes, bem como exigir o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por elas contratados.  

a) A CONTRATADA declara que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação 

Anticorrupção, devendo disponibilizar tais políticas e procedimentos à CONTRATANTE, sempre que solicitado. 

Parágrafo Décimo Sétimo – A CONTRATADA declara que observa as seguintes condutas: i) não explora mão de 

obra infantil; ii) não explora qualquer forma de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolera 

quaisquer práticas que importem em discriminação de raça ou gênero. 

Parágrafo Décimo Oitavo – A CONTRATADA declara, neste ato, ciência e compromisso de adesão às diretrizes e 

recomendações estabelecidas no Código de Conduta do Sistema Fiep, disponível no endereço eletrônico 

http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento do referido código por seus sócios ou dirigentes, bem 

como exigir a sua observância por seus colaboradores e terceiros contratados. 

 

DA CONTRATANTE 

Cabe ao SISTEMA FIEP: 

a) Fornecer, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação da Contratada, informações 

adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos os casos omissos; 

b) Apresentar a CONTRATADA todas as informações necessárias para que possam realizar o projeto. Fornecer 

documentos para auxiliá-lo como plantas em AutoCad, acesso as salas e demais informações técnicas que venham a 

ser solicitadas; 

c) Manter, sempre por escrito, entendimentos sobre serviços com a CONTRATADA, ressalvados os casos 

determinados pela urgência, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito; 

d) Disponibilizar à CONTRATADA as normas e procedimentos, padrão de conduta e demais informações pertinentes 

ao desempenho das atividades a serem realizadas; 

e) Designar um Gestor de Contrato para que este atenda as demandas inerentes ao contrato firmado entre as partes. 

f) Manter um canal de comunicação (e-mail e telefone) junto à CONTRATADA para esclarecimentos de dúvidas; 

g) Fiscalizar a execução do contrato, emitindo relatórios de ocorrência quando o serviço prestado não corresponder 

aos níveis de serviço contratado; 

h) Documentar as ocorrências notificando a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

i) Permitir o acesso do representante ou empregado da contratada ao local da execução do serviço, desde que 

devidamente identificado; 

j) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas no contrato 
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a ser avençado;  

k) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execução do Contrato, em especial quanto à aplicação de 

sanções e alterações do mesmo; e 

l) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Conforme disposto no artigo 618 do Código Civil, a CONTRATADA assume total e exclusiva responsabilidade pela 

estabilidade e segurança dos serviços que executar, quer em razão dos materiais utilizados, quer da técnica e mão-

de-obra empregadas, mesmo após o SISTEMA FIEP ter homologado e recebido a obra, estabelecendo-se, de 

antemão, que nenhuma das especificações aprovadas podem ser modificadas sem o prévio entendimento entre as 

partes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

Serão cumpridas, com rigor, todas as normas e instruções descritas na Lei 6514 de 22/12/1977 e na Portaria 3214 de 

08/06/1978 que disciplinam a Segurança e Saúde no trabalho, assim como, assumir total responsabilidade, civil e 

criminal, por Acidentes Pessoais ou do Trabalho, que porventura ocorram durante a prestação dos serviços ora 

contratados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA assumirá total e exclusiva responsabilidade por qualquer dano pessoal e/ou material sofrido pelo 

SISTEMA FIEP e/ou terceiros, causados por si, por seus prepostos, subempreiteiros e/ou outros que, a seu mando, 

estejam envolvidos na execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS PATRIMONIAIS 

Os Direitos Autorais e a Capacidade Intelectual dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA deverão ser cedidos 

integralmente à CONTRATANTE e sem nenhum ônus a esta. 

Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE todos os documentos técnicos e material gráfico objetos desta 

consultoria. 

Todos os projetos de arquitetura brasileiros são criações asseguradas pela lei de direitos autorais e somente serão de 

propriedade da CONTRATANTE após sua completa conclusão, incluindo o pagamento.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONFIDENCIABILIDADE 

Para propósito deste Contrato será considerada informação confidencial toda e qualquer informação escrita ou verbal 

ou por qualquer outro meio disponibilizada pelas PARTES que tenha como objeto quaisquer estudos, projetos, 

projeções, análises, projetos, materiais, relatórios, bem como toda e qualquer conclusão ou proposta a respeito desse 

contrato. Caso uma informação Confidencial seja incorporada ou refletida em outros documentos, tanto separada ou 

conjuntamente gerada pelas partes, estes outros documentos deverão ser considerados como Informação 

Confidencial sujeita aos termos deste Acordo; 

- Não divulgar ou compartilhar informações da CONTRATANTE sem que haja a autorização formal do Gestor do 

contrato; 

- Não veicular, sem autorização da CONTRATANTE, publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

e programas da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

Os serviços serão executados sob ampla e direta Fiscalização do SISTEMA FIEP, sem que com isso fiquem 

diminuídas as responsabilidades da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA proporcionará, sempre que solicitado, o franco acesso da Fiscalização do 

SISTEMA FIEP aos setores de trabalho, para que possa desempenhar sua missão a contento. 

Parágrafo Segundo – Havendo dúvidas na interpretação correta das especificações aprovadas, deverá a 

CONTRATADA solicitar, por escrito, à Fiscalização do SISTEMA FIEP, os esclarecimentos que necessite, evitando 

com que se faça necessária e exigida a reexecução dos serviços. 

Parágrafo Terceiro – O SISTEMA FIEP poderá, a qualquer momento da execução dos serviços, realizar auditoria 

interna sobre os itens apontados sobre sua fiscalização, visando a comprovação das medições registradas em relação 

aos serviços executados. No caso de caso de desvio considerado excessivo, no arbítrio da auditoria, o responsável 

pela fiscalização responderá na forma da lei, bem como a CONTRATADA responderá pelo desvio, oportunizado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS MODIFICAÇÕES OU ACRÉSCIMOS 

A CONTRATADA tomou amplo conhecimento dos projetos, memoriais descritivos, quantitativos de matérias, logística, 

condições ambientais, entre outras especificações e com base nessas ações planejou e orçou a execução da obra, de 

forma que não serão concedidos aditivos contratuais. 

Parágrafo Único – Ficam excepcionados do disposto no caput da presente cláusula os fatos novos, 

comprovadamente não conhecidos pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE no momento da publicação do Edital, 

desde de que devidamente fundamentado e aceito pela Coordenação de Engenharia e Obras do SISTEMA FIEP, em 

parecer fundamentado, atendendo, obrigatoriamente, o preço de mercado e os limites estabelecidos no Regulamento 

de Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

Na hipótese remota de eventual extrapolação da execução dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá 

incidir o reajuste mediante aplicação de índices do INCC – M  (Índice Nacional de Custo da Construção).  

R = V * (I – Io) / Io  

Sendo: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual dos serviços a ser reajustado; 

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da 

proposta, pro rata dia; 

I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 

A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de abertura do 

presente certame. 

O reajuste incidirá apenas sobre os serviços não executados, seguindo rigorosamente as etapas mensais do 

cronograma físico financeiro e, não incidirá sobre os serviços em atrasos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS E DAS MULTAS 

Fica estabelecido o prazo de execução das fases 01 a 07 em até 80 (oitenta) dias corridos, sem interrupção e 

prorrogação, contado a partir da data de assinatura do instrumento contratual. 

Fica estabelecido o prazo de execução da fase 08 de estimados 180 (cento e oitenta) dias, conforme item 1.11 do 
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ANEXO I do edital, contado a partir do início da obra e até 10 (dez) dias corridos, sem interrupção e prorrogação, 

contado a partir do término e entrega final da obra para os demais serviços conforme descritos no item 4 do ANEXO I. 

Parágrafo Primeiro – A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, 

às seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

SISTEMA FIEP por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas: 

a) Advertência para os casos de serviços executados de maneira não conforme, não atendimento as solicitações da 

fiscalização do SISTEMA FIEP, não preenchimento do diário de obras (livro de ordem) e nos casos de infrações de 

menor gravidade; 

b) Nos casos de descumprimento do prazo de execução e do cronograma, aplicação de multa de 2% (dois por cento) 

e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços e ensejando, a critério do CONTRATANTE, a rescisão 

contratual; 

c) Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5%, sobre a porção inadimplida e ensejando, a critério 

da CONTRATANTE, a rescisão contratual; 

d) Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% do valor do contrato e ensejando, a critério da 

CONTRATANTE, a rescisão contratual; 

e) Ao CONTRATADO que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, retardar ou fraudar a 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, multa até o percentual de 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado do contrato e/ou a suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e 

ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual. 

Parágrafo Segundo – Para as ocorrências de não cumprimento das normas de segurança do trabalho, cuja 

responsabilidade consta da Cláusula Segunda, parágrafo segundo deste instrumento, será imputada à CONTRATADA 

multa de R$ 2.000,00 (dois mil) reais por SITUAÇÃO OU AÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA constatada pela 

Fiscalização da CONTRATANTE.  

Parágrafo Terceiro – A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções; 

Parágrafo Quarto – Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, 

contados a partir de sua aplicação e a perda da caução em dinheiro ou execução da garantia de contrato oferecida, 

sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório, nos casos de inexecução total ou parcial 

de que decorra rescisão contratual, a critério do SISTEMA FIEP; 

Parágrafo Quinto – Fica facultada a defesa prévia da proponente, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos conforme ANEXO II do edital, 

contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo.  

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Além das hipóteses previstas no Regulamento, este contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 

a) Não iniciar ou concluir os serviços nos prazos estabelecidos; 

b) Criar dificuldades à Fiscalização do SISTEMA FIEP; 

c) Entrar em falência, recuperação da empresa ou liquidação; 

d) Ceder, transferir ou caucionar os serviços, sem prévia autorização; 
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e) Não observar o recomendado nos Projetos, Memorial Descritivo e especificações fornecidas. 

Parágrafo Primeiro – Rescindido o contrato, a CONTRATADA será paga proporcionalmente pelos serviços até então 

prestados, devendo o SISTEMA FIEP ser indenizado em razão dos prejuízos sofridos, além das multas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo – Em havendo rescisão de contrato, o SISTEMA FIEP imitir-se-á, de imediato, na posse da obra, 

independentemente de mandato, interpelação, notificação ou protesto. 

Parágrafo Terceiro – Se, por motivos imperiosos e justos, o SISTEMA FIEP ordenar a paralisação dos serviços, este 

contrato será rescindido, de pleno direito, mediante denúncia formulada por escrito com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias corridos, cabendo à CONTRATADA o reembolso do custo de material posto em obra e ainda não utilizado, 

até mesmo aquele que comprovadamente adquirido. 

Parágrafo Quarto – Na hipótese prevista pelo parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá ser paga, 

proporcionalmente, pelos serviços até então realmente prestados, não tendo direito à indenização por lucros 

cessantes. 

 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

O valor global deste contrato é de R$ ________ (___________), fixos e irreajustáveis.  

Parágrafo Primeiro – A importância será paga à CONTRATADA conforme estabelece o item 7 do Anexo II do Edital e 

estão condicionados a entrega dos serviços relativos a cada Fase conforme item 4 do Anexo I, mediante 

documentação comprobatória e atesto do Gestor do Contrato. 

Parágrafo Segundo – No pagamento da 1º parcela, a CONTRATADA deverá apresentar o seguinte documento: 

a) ART/RRT do CONSELHO DE CLASSE da execução do objeto em questão; 

IMPORTANTE: A liberação do primeiro pagamento fica vinculada à entrega de todos os documentos constantes no 

subitem acima e na CLÁUSULA SEGUNDA, Parágrafo Primeiro. 

Parágrafo Terceiro – O último pagamento somente será efetuado após a conclusão definitiva dos serviços, mediante 

a aprovação sem restrições aceita pela Fiscalização do SISTEMA FIEP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

Parágrafo Primeiro – Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura 

respectiva. 

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, taxas, 

emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura respectiva. 

d) Com relação ao INSS, a CONTRATADA deverá apresentar uma planilha, a cada medição, onde conste a 

composição do custo, com discriminação do valor do material, devidamente comprovado mediante Notas Fiscais de 

aquisição de mercadorias, a qual deverá estar mencionando no corpo da Nota Fiscal à qual obra é destinada. Serão 

retidos 11% de INSS sobre a mão de obra utilizada. Caso não haja qualquer tipo de abertura do Custo de Material e 

mão de obra, a retenção será efetuada com base no total da NF. (É obrigatório o destaque do INSS no corpo da NF – 

Base Legal: IN RFB 971/2009, artigos 122, 123, 115, 116, 117 (inc. III), 121, 122, 126, 142). Para aquelas empresas 

abrangidas pela MP 601, de 28 de dezembro de 2012, e suas respectivas alterações, a retenção do INSS será de 

3,5% sobre o valor bruto da NF. Eventuais divergências de recolhimentos apontadas em processos de fiscalização do 

órgão competente serão de responsabilidade do prestador de serviço. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA ADICIONAL 

A Contratada prestará a título de garantia de execução contratual o correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

total do contrato. 

Realizada a classificação na forma do item 5.8 do preâmbulo do edital, onde valor global da proposta for inferior a 80% 

(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do respectivo item, será exigida, além da 

garantia contratual, prestação de garantia adicional, nas modalidades descritas abaixo, igual a diferença entre o valor 

resultante do item 5.8 do preâmbulo do edital e o valor da correspondente proposta. 

Parágrafo Primeiro: Caberá à Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - Caução em dinheiro; 

II - Seguro garantia; 

III - Fiança bancária, conforme modelo do ANEXO X.  

Parágrafo Segundo: No caso de garantia em dinheiro, a Contratada, depositará na Gerência de Finanças do 

SISTEMA FIEP, a importância correspondente ao percentual indicado o qual será aplicada em Poupança.  

Parágrafo Terceiro: No caso de Garantia em cheque, somente será aceito cheque administrativo pela Gerência de 

Finanças do SISTEMA FIEP. 

Parágrafo Quarto: No caso de Garantia prestada na modalidade de seguro garantia, esta deverá vir acompanhada, 

obrigatoriamente, dos seguintes documentos: 

I - Respectivo comprovante de quitação do prêmio do seguro; 

II - Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP Superintendência de Seguros Privados, em nome da 

Seguradora que emitir a apólice. 

III - Certidão de Regularidade Operacional junto ao IRB - Instituto de Resseguros do Brasil ou outra resseguradora 

autorizada pela SUSEP, em nome da Seguradora que emitir a apólice. 

a) A garantia prestada em fiança bancária emitida por cooperativa de crédito deverá vir acompanhada da autorização 

de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil. 

b) A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 90 dias além do prazo de execução da obra. Caso 

ocorra prorrogação do Contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada.  

c) A Contratada deverá apresentar ao SISTEMA FIEP a garantia de execução do contrato, em até 10 dias úteis, 

contados a partir da assinatura do termo contratual, na Unidade Gestora do Contrato. 

d) A garantia do contrato acompanhará os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser complementada pela 

Contratada, quando da celebração de Termos Aditivos ao contrato original. 

e) A garantia de contrato será devolvida após a emissão do Laudo de Recebimento de Obra Definitivo - LROD. 

f) A devolução da garantia do contrato será feita mediante a apresentação de: 

f.1) Baixa das ART/RRT de todos os projetos;   

f.2) Aprovação dos projetos nos respectivos órgãos fiscalizador/regulador. 

 

CLAUSUAL DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

Será permitida apenas a subcontratação parcial dos serviços que não constituam o escopo principal do objeto. 

Parágrafo Primeiro: Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnica operacional e profissional, foram exigidas a apresentação de atestados que comprovassem 

execução de serviço com características semelhantes. 
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Parágrafo Segundo: A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE 

quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido expresso 

e motivado de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da 

respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação na licitação. A subcontratação ocorrerá 

somente com pessoas jurídicas devidamente constituídas, com objeto social vinculado ao serviço subcontratado e das 

quais não participem a que título for, dirigente ou empregados do SISTEMA FIEP, que tenha participado do 

procedimento licitatório, que se enquadram em qualquer um dos subitens mencionados no item 3.5 do preâmbulo do 

edital. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da 

fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução dos serviços.  

Parágrafo Quarto: A(s) empresa(s) subcontratada(s), em momento prévio a execução da parcela do objeto, deve(m) 

apresentar os mesmos documentos previstos para a CONTRATADA quanto à habilitação jurídica, regularidade 

trabalhista e com o INSS e FGTS. Quanto às exigências de qualificação técnica da(s) empresa(s) subcontratada(s), 

estas deverão ser pertinentes à sua respectiva parcela, podendo, eventual e motivadamente, ser dispensada a sua 

exigência quando a parcela a ser executada não envolver uma peculiaridade técnica especial, for de vulto reduzido e 

baixo risco. Portanto, quando a CONTRATADA efetivamente deixar subcontratar parcela dos serviços, deve submeter 

o assunto ao CONTRATANTE que apontará o teor da qualificação técnica a ser apresentada. 

Parágrafo Quinto: Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS GESTORES DO CONTRATO 

As partes designam, neste ato, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CPF nº) pelo SISTEMA FIEP e o Sr. (nome do 

responsável da empresa pela obra) para atuarem na condição de gestores do CONTRATANTE e do 

CONTRATADO, respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a execução do objeto deste contrato 

e manterão, entre si, relacionamento direto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

Para dirimência de dúvidas suscitadas durante a aplicação deste contrato e não solucionadas de comum acordo, as 

partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, com expressa renúncia a qualquer 

outro por mais privilegiado que possa vir a ser. 

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam este Contrato em suas 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo assistiram e acharam conforme.                                                        

 

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

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SISTEMA FIEP Representante da CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 
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Nome: 
CPF: 

  
Nome: 
CPF: 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE  
 

 
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO RESULTADO DO 

JULGAMENTO DA PRESENTE LICITAÇÃO 
 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA / EDITAL N° XXX/201X 

(obrigatoriamente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

NOME DA EMPRESA: 

OBJETO:  

 

 

A empresa acima referenciada, caso o seu Representante Legal não se faça presente à reunião de abertura e 

julgamento da presente licitação DECLARA desde já perante a Comissão de Licitação do SISTEMA FIEP, que estará 

de pleno acordo com o julgamento a ser proferido pela Comissão quanto ao resultado da Habilitação e Proposta de 

Preços, renunciando expressamente ao direito de interposição de Recurso Administrativo contra tal ato, conforme 

previsto no Art. 22 do Regulamento de Licitação e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP, nada tendo a opor 

quanto a conclusão do Certame Licitatório nos termos do Art. 14 de ambos os regulamentos. 

 

Declaramos, outrossim, que caso nosso Representante Legal se faça presente à referida reunião, a ele ficará 

transferida a prerrogativa de aceitar ou discordar dos atos de julgamento da Comissão de Licitação ficando, portanto, 

sem efeito o ora declarado. 

 

 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO X – MODELO DE CARTA FIANÇA 
 
A carta fiança a ser apresentada, deverá respeitar os seguintes parâmetros: 

Emitida por Instituição Financeira Idônea autorizada pelo Banco Central. 

Apresentada no documento em original, com firma reconhecida e expressa renúncia aos benefícios dos artigos 827, 

834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil.  

CARTA DE FIANÇA N ° XXXXXXXXXXXX 

CIDADE, XX de XXXXXXX de 20XX 
 

Credor: SISTEMA FIEP 

CNPJ/CPF:  
 

Fiador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

CNPJ/CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Afiançado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

CNPJ/CPF; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Prazo de validade: de XX/XX/XXXX até XX/XX/XXXX 

Valor limite da fiança: R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

Obrigação afiançada: Garantia de Manutenção da Proposta de Preços OU Caução de Contrato. Em garantia da 

dívida pecuniária, até o valor limite acima indicado, decorrente exclusivamente da Garantia de Manutenção da 

Proposta de Preços OU Caução Contratual, referente às obrigações que devem ser cumpridas pelo afiançado, de 

prestar serviços de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, objeto do Edital de Licitação XX n° XXX/XXXX OU do 

Contrato de Prestação de Serviços n° CPS-XXX/XX XX, datado de XX/XX/XXXX, oriundo do Edital de Licitação XX n° 

XXX/XXXX, em poder do fiador.  

O Fiador obriga-se, obedecido ao valor limite acima especificado, a atender dentro de 48 (quarenta e oito) horas a 

notificação do Credor para pagamento do débito do Afiançado, exceto se houver expressa ordem judicial 

determinando a suspensão do pagamento da dívida.  Esta fiança abrange as obrigações assumidas pelo Afiançado, 

até o limite acima indicado, que tenham vencimento final dentro do prazo de validade acima especificado.  O Fiador 

renuncia expressamente aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro. Com a aceitação da presente carta de 

fiança por parte do Credor, fica convencionado que, para fins do disposto no art. 211 do Código Civil, se até 30 (trinta) 

dias contados da data do término do prazo de validade da fiança o Fiador não for notificado pelo Credor, através da 

correspondência entregue sob protocolo no ________________, situado na XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para pagar o 

débito eventualmente existente em nome do Afiançado, ficará o Fiador exonerado da fiança, ficando ainda 

caracterizada a concessão, pelo Credor, de moratória ao Afiançado, nos termos do artigo 838, I do Código Civil 

Brasileiro. O Fiador exonera-se também da fiança se ocorrer prorrogação de prazo ou novação da obrigação 

afiançada, sem seu expresso consentimento. O Fiador tem ainda o direito de exonerar-se da fiança se houver 

tolerância do Credor quanto ao cumprimento de qualquer obrigação afiançada, abrangendo prazo superior a 05 (cinco) 

dias. A presente fiança é firmada em 1 (uma) via original e 2 (duas) cópias. 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PERTENCENTES AO QUADRO 
TÉCNICO DA PROPONENTE DE REALIZAÇÃO DO OBJETO 

 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:______________________________________________________  
 

QUADRO TÉCNICO 

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

Inserir dados do(s) profissional(is) a ser(em) 
indicado(s) no parágrafo primeiro da cláusula 
primeira da minuta do contrato. 

   

    
    
    
    
    
    

Observação: Todos os profissionais indicados deverão compor o quadro de responsáveis técnicos da pessoa 
jurídica junto ao Conselho de Classe conforme destacado no item 10.1 “c” do ANEXO II. 

 
Conforme consta do item 4 do Anexo II do Edital de Licitação de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº xxxx/2019, 
comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência, tendo pleno conhecimento de 
todas as características dos projetos, prazos, especificidades, valores, ou seja, do objeto licitado, para sua perfeita 
execução. 

 

ASSINATURA________________________ 

NOME:_____________________________ 

CARGO:____________________________ 

ASSINATURA________________________ 

NOME:_____________________________ 

CARGO:____________________________ 

ASSINATURA________________________ 

NOME:_____________________________ 

CARGO:____________________________ 

ASSINATURA________________________ 

NOME:_____________________________ 

CARGO:____________________________ 

 
_______________________ 
LICITANTE/CNPJ 
 
______________________________________________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
CARGO: 

 
 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 
 
OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente. 
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ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE CONDUTA DO SISTEMA FIEP 

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SISTEMA FIEP 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________________, por 

meio de seu representante legal Senhor _________________________________, portador da Cédula de Identidade 

n° ____________________, inscrito no CPF sob o n° ____________________, em atendimento ao presente Edital, 

declara: 

a) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 12.846/2013 

e a Lei nº 8.429/1992 e se compromete a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir o seu 

cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

a.1.) Que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

disponibilizar tais políticas e procedimentos ao Sistema Fiep, sempre que solicitado. 

b) Observar as seguintes condutas: i) não exploração de mão de obra infantil; ii) não exploração de qualquer forma de 

trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolerar quaisquer práticas que importem em discriminação 

de raça ou gênero. 

c) Ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do Sistema 

Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento do referido 

código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e terceiros 

contratados. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 

 


