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CONSULTA DE PREÇOS Nº 002/2014 “B”  
CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE BENS IMÓVEIS 

 PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) – COMPONENTE INDÍGE NA – UHE MAUÁ 
 
 

A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POSTO INDÍGENA  BARÃO DE 
ANTONINA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.429.464/0001-67, End. Reserva indígena 
Barão de Antonina, Bairro Barão de Antonina s/nº, CEP 86.270-000, município de São 
Jeronimo da Serra, Estado do Paraná, torna pública a realização de Consulta de Preços para 
a contratação de construções de bens imóveis, conforme abaixo especificados, para a 
Comunidade Indígena de Barão de Antonina a qual foi incluída no PBA - Componente 
Indígena do empreendimento Usina Hidrelétrica Mauá. 
 
A contratação para realização dos serviços será realizada pela Associação retro mencionada 
com Assessoria do Consorcio Energético Cruzeiro do Sul – CECS e suas Consorciadas. 

 
A presente Consulta de Preços será regida pelas normas de direito privado (Código Civil 
Brasileiro e Código do Consumidor) e não se subordinam à Lei nº. 8.666/93 e Lei Estadual do 
Paraná nº. 15.608/07. 
 
Critério de Seleção: Menor Preço. 

 
No endereço abaixo indicado, será realizada a sessão pública de recebimento e abertura das 
PROPOSTAS da CONSULTA DE PREÇOS, por lote, a qual será promovida por uma 
Comissão de Profissionais do CECS, ocasião na qual os PROPONENTES (por seus 
representantes legais ou procuradores constituídos para tal fim) deverão comparecer 
pessoalmente, sob pena de não participação do processo aquisitivo, no que tange à disputa 
de preços.  
 
LOCAL  
 
CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL – CECS 
 Rua Comendador Araújo, 143 – 19º andar 
CEP: 80420-000 – Curitiba – PR 
Telefone (41) 3028 4300 
 
Data de Recebimento das Propostas e Doc. de Habilitação: 
 
Dia 17 de julho de 2.014.  
 
Horário: 
 
14:00 h. 
 

Fazem parte desta CONSULTA os seguintes Anexos 

I. Minuta do CONTRATO; 

II. Formulário PROPOSTA;  

III. Modelo de Procuração;  

IV. Modelo de Atendimento as Condições de Habilitação e Declaração de Idoneidade 

V. Lista de Quantidades e Preços – LQP; 

VI. Memorial descritivo; 
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VII. Descrição das obras; 

VIII. Cronograma das obras 

IX. Coordenadas das obras. 

X. Projeto 

 

INSTRUÇÕES AOS PROPONENTES 
 
IP-1 OBJETO 

 
1. A Consulta de Preços tem por objeto a contratação de construções de bens imóveis, nas 

quantidades previstas, constantes no Anexo V – Lista de Quantidades e Preços – LQP e 
em conformidade com os Anexos VI, VII, VIII, IX e X, da Consulta Pública de Preços, para 
a Comunidade Indígena de Barão de Antonina a qual foi incluída no PBA - Componente 
Indígena do empreendimento Usina Hidrelétrica Mauá. 

 
.    
2. Os elementos necessários à preparação e apresentação da PROPOSTA figuram nesta 

Consulta. 
 
IP-2 GERAL 

1. O objetivo destas Instruções é determinar os procedimentos que orientarão o presente 
processo aquisitivo até a assinatura do respectivo CONTRATO.  Alegações de 
desconhecimento destas Instruções, bem como das disposições legais acima 
especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou 
divergências encontradas em seus documentos de PROPOSTAS e/ou habilitação. 

 
2.  O PROPONENTE deve seguir as presentes Instruções, pois a não observância de 

quaisquer de suas disposições poderá levar à rejeição da PROPOSTA, 
independentemente dos motivos que possam ser alegados. 

 
3. A Consulta de Preços será realizada em sessão pública, por lote, na data e horários 

mencionados no preâmbulo desta Consulta. 

 
4. Os PROPONENTES deverão observar para elaboração de suas PROPOSTAS os 

PREÇOS MÁXIMOS GLOBAL de R$ 256.934,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, 
novecentos e trinta e quatro reais) fixados, pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
RURAIS DO POSTO INDÍGENA BARÃO DE ANTONINA para a presente contratação 
que são os seguintes: 

 
• Lote 02:  01 (uma) sede dos programas - 30 m², 02 (dois) bar racões de armazenagem e 

produção - 60 m², 01 (uma) garagem de máquinas e im plementos - pré moldado 
200m²,  conforme Memorial Descritivo, Descrição das  Obras e Projeto (ANEXO VI, VII 
e X), para as construções a serem edificadas, com r ecolhimento de ART.  Preço 
Máximo:  R$ 256.934,00; 

   
                4.1. Caso o(s) PROPONENTE(S) cote(m) seu (s) preço(s) acima dos preços máximos 

fixado, sua(s) PROPOSTA(S) será(ao) desclassificada(s) sumariamente pela 
Comissão Julgadora na Sessão de Abertura das Propostas, com o devido registro 
em ata. 

 
IP-3 PARTICIPAÇÃO 
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1. Poderão participar desta Consulta de Preços somente os interessados que atenderem a 

todas às exigências constantes desta CONSULTA e seus Anexos. 
 
2. A participação do PROPONENTE na presente Consulta de Preços implicará 

automaticamente na assunção da integral responsabilidade pela execução do seu objeto 
e na aceitação e observância das condições estipuladas nesta Consulta de Preços, 
especialmente a prevista na Cláusula Multa da minuta do CONTRATO – Anexo I, desta 
CONSULTA.     

 
3. Não poderão participar os interessados que não tenham atendido aos requisitos previstos 

na IP-3. 
 
4. Quando da formulação da PROPOSTA, o PROPONENTE deverá estar ciente que o 

CNPJ a ser utilizado para participação deverá ser o mesmo constante na PROPOSTA e 
nos demais documentos de habilitação e, no caso de adjudicação, o CONTRATO será 
firmado com este mesmo CNPJ. 

 
 
IP-4 ESCLARECIMENTOS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO 
 
1. Se o PROPONENTE julgar necessária quaisquer informações adicionais, deve dirigir-se 

por escrito, através de carta, e-mail ou fax, ao endereço abaixo mencionado, fazendo 
referência sempre a esta CONSULTA. 

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

 A/C. CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL – CECS 
 Rua Comendador Araújo, 143 – 19º andar 

 CEP: 80420-000 – Curitiba - PR 
E-mail: Carlos@usinamaua.com.br 
Fone: (43) 3345-1967  
Celular (42) 9149 9064 
A/C  Carlos Alberto Gimenez Costa 

 
Ref.: Consulta de Preços nº 002/2014 “B” 
Solicitação de Esclarecimento. 

 
 2. Tais esclarecimentos deverão ser solicitados antes de apresentar sua PROPOSTA. 
 

3. Ao fazer tal solicitação, o PROPONENTE deverá definir e indicar claramente a parte a ser 
esclarecida e assegurar-se a Entidade a receba com pelo menos 2 (dois) dias úteis de 
antecedência, em relação à data de entrega dos envelopes, sob pena de ficarem 
eventuais pontos duvidosos sujeitos a interpretação exclusiva da Comissão de Julgadora. 
As respostas serão enviadas a todos os PROPONENTES na forma de esclarecimentos 
ou aditamentos, se for necessária alguma correção, por carta, e-mail ou fax. 

  
4. Não deverão ser considerados pelos PROPONENTES, na elaboração de suas 

PROPOSTAS, quaisquer esclarecimentos e informações obtidos de forma diferente à 
citada no item 1, desta IP. 

 
IP-5 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO PARA CADA LOTE 
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1. O PROPONENTE deverá assumir todos os custos de elaboração e apresentação da 
PROPOSTA e dos documentos de habilitação 

 
2. O PROPONENTE deverá organizar a documentação em 02 (dois) envelopes para cada 

lote. Os envelopes deverão ser distintos, fechados, não podendo ser transparentes, 
devendo estar denominados conforme abaixo: 

 
• Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
• Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
3. Os envelopes deverão estar identificados da seguinte forma: 
    
         Envelope 1: "PROPOSTA DE PREÇOS - LOTE  2”   
        Consulta de Preços nº 004/2014 “B” 
        Objeto:  Contratação de construção de bens imóveis, ASSOCIAÇÃO DOS    

PRODUTORES RURAIS DO POSTO INDÍGENA BARÃO DE ANTONI NA. 
        Nome do PROPONENTE:  

       
Envelope 2: "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” –LOTE 2” 

        Consulta de Preços nº 004/2014 “B” 
        Objeto:  Contratação de construção de bens imóveis, ASSOCIAÇÃO DOS     

PRODUTORES RURAIS DO POSTO INDÍGENA BARÃO DE ANTONI NA. 
  Nome do PROPONENTE: 
 
 
4. ENVELOPE 1 – “PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II” 
 
4.1 A PROPOSTA contém os documentos a serem preenchidos pelos PROPONENTES. 

 
4.2 As PROPOSTAS devem ser redigidas em língua portuguesa e as dimensões e unidades 

expressas no sistema métrico. 
 
4.3 Os preços deverão ser cotados em Reais (R$), com 02 (duas) casas decimais. As 

PROPOSTAS cotadas em outra moeda serão desclassificadas. 
 

4.4 A validade da PROPOSTA será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data 
fixada para a sessão pública de abertura das PROPOSTAS. 

 
4.5 Cada PROPONENTE deve preencher em sua totalidade as seções da PROPOSTA, 

conforme modelo contido no Anexo II, desta CONSULTA, fornecer todas as informações 
e os dados exigidos. 

 
4.6 Não serão aceitas PROPOSTAS sem assinaturas. 
 
4.7 Ocorrendo a hipótese prevista no item 4.6 desta IP, estando o representante legal na 

sala onde estão sendo abertas as PROPOSTAS, esta falha poderá ser sanada no ato da 
constatação de tal fato. 

 
4.8 Todas as páginas da PROPOSTA e seus Anexos deverão ser rubricadas pelo 

Representante do PROPONENTE. 
 
4.9 O PROPONENTE, para elaboração da PROPOSTA, deverá considerar todos os 

documentos que compõem esta CONSULTA. 
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4.10 Os preços ofertados deverão contemplar todos os custos, tributos e encargos incorridos 
pelo PROPONENTE para a completa prestação de serviços, bem como: pagamentos 
das obrigações legais, fiscais, seguros, impostos, despesas administrativas, e lucro.  

 
4.11 Serão desclassificadas as PROPOSTAS que não atenderem às exigências da presente 

CONSULTA e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento. 

 
4.12 A apresentação da PROPOSTA implicará na plena aceitação, por parte do 

PROPONENTE, das condições estabelecidas nesta CONSULTA e seus Anexos. 
 
4.13  PROPOSTA 
 
4.13.1 Deverá ser elaborada conforme modelo constante do Anexo II, desta CONSULTA, a 

qual deverá ser datada para o dia da sua entrega e assinada, por Representante Legal 
do PROPONENTE ou pelo Procurador designado para participar do Certame. O nome do 
signatário deverá constar com clareza sob sua assinatura. 

 
4.13.2 Havendo omissão ou divergência no preenchimento da data, será considerada, para 

todos os efeitos desta Consulta de Preços, a data estabelecida para sessão de abertura 
das PROPOSTAS. 

 
4.13.3 Os PROPONENTES deverão observar, para elaboração de sua PROPOSTA, os 

preços máximos fixados pela CONTRATANTE para cada lote da Consulta de Preços, 
definido em IP-2 item 4, bem como as  Especificações dos Anexos VI e VII  e os demais  
requisitos exigidos nesta CONSULTA. Caso o(s) PROPONENTE(S) cote(m) seu(s) 
preço(s) acima do(s) preço(s) máximo(s) fixado(s) pela CONTRATANTE, sua(s) 
proposta(s) será (ao) desclassificada(s) sumariamente pela Comissão Julgadora n na 
Sessão de Abertura das Propostas, com o devido registro em ata. 

 
5. Envelope 2: "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”  

 
 No envelope nº 2, o PROPONENTE deverá apresentar para sua habilitação os documentos 

mencionados a seguir relacionados nos itens 5.1, 5.2. As certidões negativas emitidas por 
sistema eletrônico – rede de comunicação internet, deverão ter suas validades igual ou 
superior a data de apresentação das propostas, prevista no preâmbulo desta CONSULTA. 
 
5.1 Habilitação Jurídica 

 
5.1.1 Empresas Individuais: Cópia do registro comercial registrado no cartório de títulos e 
documentos; 
 
5.1.2  Sociedades Anônimas: Cópia do ato constitutivo e suas alterações registradas e ata da 
assembleia que elegeu seus atuais administradores;  
 
5.1.3  Demais Sociedades Comerciais: Cópia do Contrato Social e suas alterações ou última 
alteração contratual consolidada, devidamente registradas que se encontram em vigor.    
 
5.2 Regularidade Fiscal 
 
5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 
 
5.2.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal, - SRF); 
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5.2.3 Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual;  
 
5.2.4 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal. Quando o fornecimento envolver 
prestação de serviços deverá constar o número da Inscrição Municipal. 
 
5.2.5 Prova de regularidade perante o INSS (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos 
às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal - SRF); 
 
5.2.6 Prova de regularidade perante o FGTS – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 
emitido pela Caixa Econômica Federal. 
 
5.2.7 Prova de Regularidade Trabalhista (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, 
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST) 
 

 
IP-6 RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
1.  A sessão para recebimento e abertura dos envelopes, contendo as PROPOSTAS de 

preços dos PROPONENTES e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida 
por uma Comissão de Profissionais do o CECS e realizada no local, data e horário 
estabelecidos no preâmbulo desta CONSULTA. 

 
2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecido, desde que não haja 
comunicação. 

 
3. No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados devem estar 

presente para a formulação de ofertas e lances verbais, para a prática dos demais atos 
do certame. 

 
4. As PROPOSTAS DE PREÇOS que excederem os PREÇOS MÁXIMOS fixados para 

cada lote pela CONTRTANTE serão desclassificadas sumariamente para os respectivos 
lotes, na sessão de Abertura das Propostas, com o devido registro em ata, pela 
Comissão. 

 
IP-7 JULGAMENTO 
 
1. O critério de julgamento desta licitação é o de menor preço global para o lote, objeto 

desta Consulta de Preços. 
  
2. Serão classificados pela Comissão, o PROPONENTE autor da PROPOSTA de menor 

preço global do lote e aqueles que tenham apresentado PROPOSTAS em valores 
sucessivos e superiores em até o limite do preço máximo fixado para cada lote, 
relativamente ao de menor preço global proposto para o lote.  

 
3. Após definida a classificação dos PROPONENTES, conforme mencionado nos itens 2 

acima, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais 
destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de ser, 
obrigatoriamente, inferiores a este. 
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4. Será convidado individualmente os PROPONENTES classificados, pelo valor da(s) 
PROPOSTA (S), de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 
PROPOSTA classificada de maior valor para o lote e os demais, em ordem decrescente 
de valor, para o lote. 

 
5. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado, implicará na exclusão do 

PROPONENTE da etapa de lances verbais e na manutenção do último valor 
apresentado pelo PROPONENTE, para efeito de ordenação das PROPOSTAS. 

 
6. Casos não se realizem lances verbais serão verificados a conformidade entre a 

PROPOSTA escrita de menor preço global para o lote e as Especificações Técnicas 
Anexo VI, VII e X, desta CONSULTA. 

7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o PROPONENTE 
desistente às penalidades prevista nesta CONSULTA. 

  
 8.  Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as PROPOSTAS exclusivamente 

pelo critério de menor preço global por lote conforme previsto nesta CONSULTA, a 
Comissão examinará a aceitabilidade da primeira classificada.  

 
9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a(s) PROPOSTA(s) de menor 

preço global, por lote  será declarada vencedora da Consulta de Preços para aquele 
Lote. 

 
10. Se a(s) oferta(s) não for(em) aceitável(is) ou se o(s) PROPONENTE(S) não atender(em) 

às exigências editalícias, a(s) PROPOSTA(s) será(o) desclassificada(s), e a Comissão 
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
PROPOSTA válida, sendo o respectivo PROPONENTE declarado vencedor para a 
contratação. 

 
11. Na situação prevista no item 10, desta IP, a Comissão poderá: 

• retomar a fase de lances caso nenhum lance tenha ocorrido; e 

• negociar diretamente com o(s) PROPONENTE(S) com o objetivo de reduzir o valor 
proposto. 

 
12. Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão e os PROPONENTES 
presentes. 

 
13. O percentual de desconto obtido por ocasião da competição e/ou negociação realizada, 

será aplicado nos preços de cada item que compõe o preço global do lote. 
 

IP-8 CONTRATAÇÃO 
 

1. Após a declaração feita pela Comissão da(s) proposta(s) vencedora(s) para cada lote 
objeto da Consulta de Preços, o processo será encaminhado, devidamente instruído, 
para a CONTRATANTE, para as providências cabíveis.  

 
2. O PROPONENTE vencedor será convocado, se for o caso, por escrito, no menor prazo 

possível dentro do período de validade da sua PROPOSTA, para retirar, assinar e 
devolver o Instrumento Contratual, na forma apresentada na minuta do CONTRATO, 
Anexo I, desta CONSULTA, adaptado à PROPOSTA vencedora. 
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3. A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de Instrumento Contratual, de 
conformidade com a minuta constante no Anexo I, desta CONSULTA. 

 
4. Na assinatura do Instrumento Contratual, o PROPONENTE selecionado ficará 

responsável: 

• pela substituição dos documentos citados nos subitens 5.2.2 a 5.2.7 da IP-6, desta 
CONSULTA, caso a validade de qualquer um destes documentos tenha expirado. 

 
5. O PROPONENTE selecionado deverá assinar o CONTRATO em até 05 (cinco) dias da 

data de recebimento do documento. 
 
6.    A declaração pela Comissão elegendo a(s) melhor(es) proposta(s) para cada lote, não 

implica a obrigatoriedade da contratação a qual poderá ainda ser revista até o momento 
da assinatura do(s) Contrato(s). 

 
 

IP-9 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
O PROPONENTE que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
PROPOSTA, deixar de entregar documentação exigida no EDITAL, apresentar 
documentação falsa, falhar ou fraudar a execução do CONTRATO, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará sujeito  a aplicação de multas 
previstas na minuta do CONTRATO e das demais cominações legais. 

 
 
IP-10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. A presente CONSULTA e seus Anexos, bem como a PROPOSTA do PROPONENTE 

vencedor, serão partes integrantes do CONTRATO, independentemente de transcrição. 
 
2. Os PROPONENTES são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados. 
 
3. Após apresentação da PROPOSTA não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora. 
 
4. A falta de atendimento às exigências formais não  essenciais não importará no 

afastamento do PROPONENTE, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua PROPOSTA, durante a realização da sessão pública da 
Consulta de Preços. 

 
 
 
 

      São Jeronimo da Serra, 01 de julho de 2.014. 

 
 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POSTO INDÍGENA 
 BARÃO DE ANTONINA 

CNPJ/MF sob o n° 07.429.464/0001-67 
Claudio Yfati de Lima Daka  
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A N E X O  I  
  M I N U T A  D O  C O N T R A T O  

 
 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POSTO INDÍGENA BARÃO DE ANTONINA , 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.429.464/0001-67, En d. Reserva indígena Barão de Antonina, 
Bairro Barão de Antonina s/nº, CEP 86.270-000, município de São Jeronimo da Serra, Estado do 
Paraná, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Claudio Yfati de Lima Daka,  portador da 
Cédula de Identidade nº 7.950.757-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.369.189-61, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE;  
 
e do outro lado, 
 
................................................com sede à Rua .................................., nº. ..........., na cidade 
de...................., Estado ...............................,  inscrita no CNPJ sob o nº. 
...................................../.................-....., neste ato legalmente representada em conformidade com 
seu Contrato Social, por seu ................... Sr..........................., portador da Cédula de Identidade nº. 
...................... SSP/......., inscrito no CPF/MF sob o nº. ..........................., doravante denominada  
simplesmente CONTRATADA; 
 
 
Celebram o presente CONTRATO, o qual se regerá pelas normas do direito privado (Código Civil 
Brasileiro e Código do Consumidor) e não se subordinam à Lei nº. 8.666/93 e Lei Estadual do 
Paraná nº. 15.608/07, legislações complementares e seguintes Cláusulas: 
 
 
Cláusula I – OBJETO 
 
Constitui objeto de deste CONTRATO contratação de construção de 01 (uma) sede dos 
programas - 30 m², 02 (dois) barracões de armazenag em e produção - 60 m², 01 (uma) 
garagem de máquinas e implementos - pré moldado 200 m², na Terra Indígena Barão de 
Antonina, em conformidade com os requisitos contidos nos Anexos I e II, deste Contrato e Anexos 
VI, VII, VIII, IX e X da Consulta Pública de Preços. As construções e demais serviços serão 
realizados no município de São Jeronimo da Serra/PR. 
 
 
Cláusula II – DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
Faz parte integrante do presente CONTRATO, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
documentos 
 

•  Consulta de Preços nº 002/2014 “B” e seus Anexos; 
 

• PROPOSTA da CONTRATADA , apresentada em 17/ 07/ 2.014; 
 
§ Único: Em caso de dúvida ou divergência entre os documentos integrantes e este CONTRATO, 

prevalecerá este último. 
 
CLÁUSULA III - PRAZO DE VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA  
 
1.  O prazo de vigência do CONTRATO será de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data de 

sua assinatura.  
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2.  O prazo de execução dos serviços, objeto do presente Contrato, será de até 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data de assinatura do CONTRATO.   

 
3. A execução dos serviços deverá ser concluída, em conformidade com o prazo máximo, 

estipulado para cada etapa do cronograma em ANEXO VIII: 
 

 
Cláusula IV – PREÇOS  
 
1.  Pelos bens objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE  pagará à CONTRATADA  o valor 

global de R$ ______ (_____________), correspondente ao(s) lote 02, conforme definido na 
CLÁUSULA V - FATURAMENTO, deste CONTRATO; 

 
2.  Quaisquer tributos criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste instrumento, cuja 

base de cálculo seja o preço contratado, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, 
para mais ou para menos, conforme o caso. 

 
3.  Nos preços já estão inclusos todos os impostos, seguros de quaisquer naturezas, perdas 

eventuais, despesas administrativas, lucros, tributos e demais encargos diretos e indiretos, 
necessários a perfeita execução dos serviços. 

 
4.   É vedado à CONTRATADA  pleitear qualquer adicional de preço por faltas ou omissões que 

porventura venham a ser constatadas em sua PROPOSTA. 
 
Cláusula V – FATURAMENTO 
 
A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POSTO INDÍGENA BARÃO DE ANTONINA, 
emitirá o Boletim de Medição, contendo os quantitativos dos serviços executados para cada etapa 
definida abaixo e poderá ser paga após a execução total ou parcial da etapa da obra. No caso de 
medição onde a etapa da obra seja parcial o pagamento será proporcional ao realizado. 
 
1. Os faturamentos serão efetuados através de mediç ões da seguinte forma: 
 

1.1 Os faturamentos referentes à Sede do PBA representam 17,0 % (dezessete por cento) do 
valor do contrato e serão feitos da seguinte forma: 

 
• 5% (cinco por cento) do valor da construção da sede serão faturados e pagos após 

aprovação da medição de conclusão da terraplanagem, sempre com a aprovação da 
CONTRATANTE; 

• 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor da construção da sede serão faturados e 
pagos após aprovação da medição de conclusão das fundações, sempre com a 
aprovação da CONTRATANTE; 

• 15% (quinze por cento) do valor da construção da sede serão faturados e pagos após 
aprovação da medição de conclusão da estrutura, sempre com a aprovação da 
CONTRATANTE; 

• 15% (quinze por cento) do valor da construção da sede serão faturados e pagos após 
aprovação da medição de conclusão da cobertura, sempre com a aprovação da 
CONTRATANTE; 

• 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do valor da construção da sede serão faturados e 
pagos após aprovação da medição de conclusão da alvenaria, sempre com a aprovação 
da CONTRATANTE; 

• 10,0% (dez por cento) do valor da construção da sede serão faturados e pagos após 
aprovação da medição de conclusão das instalações hidráulicas e elétricas, sempre 
com a aprovação da CONTRATANTE; 
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• 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor da construção da sede serão faturados e 
pagos após aprovação da medição de conclusão das esquadrias, sempre com a 
aprovação da CONTRATANTE; 

• 10,0% (dez por cento) do valor da construção da sede serão faturados e pagos após 
aprovação da medição de conclusão dos revestimentos das paredes, sempre com a 
aprovação da CONTRATANTE; 

• 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor da construção da sede serão faturados e 
pagos após aprovação da medição de conclusão da pavimentação, sempre com a 
aprovação da CONTRATANTE; 

• 10,0% (dez por cento) do valor da construção da sede serão faturados e pagos após 
aprovação da medição de conclusão da pintura, sempre com a aprovação da 
CONTRATANTE; 

 
1.2. Os faturamentos referentes ao Barracão de Armazenagem e produção (Sede) representam 

18,0% (dezoito por cento) e serão feitos da seguinte forma: 
 

• 5% (cinco por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e produção 
(Sede) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
terraplanagem, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor da construção do Barracão de 
Armazenagem e produção (Sede) serão faturados e pagos após aprovação da medição 
de conclusão das fundações, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 15% (quinze por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e 
produção (Sede) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
estrutura, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 15% (quinze por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e 
produção (Sede) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
cobertura, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do valor da construção do Barracão de 
Armazenagem e produção (Sede) serão faturados e pagos após aprovação da medição 
de conclusão das vedações, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 10,0% (dez por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e 
produção (Sede) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão 
das instalações hidráulicas e elétricas, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 7,5% (sete virgula cinco por cento) do valor da construção do Barracão de 
Armazenagem e produção (Sede) serão faturados e pagos após aprovação da medição 
de conclusão das  esquadrias, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 10,0% (dez por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e 
produção (Sede) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão 
dos revestimentos das paredes, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 7,5% (sete virgula cinco por cento) do valor da construção do Barracão de 
Armazenagem e produção (Sede) serão faturados e pagos após aprovação da medição 
de conclusão da pavimentação, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 10,0% (dez por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e 
produção (Sede) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
pintura, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

 
1.3. Os faturamentos referentes ao Barracão de Armazenagem e produção (Cedro) 

representam 18,0% (dezoito por cento) e serão feitos da seguinte forma: 
 

• 5% (cinco por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e produção 
(Cedro) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
terraplanagem, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 



 CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS N°002/2014 “B” - CONTRA TAÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE BENS IMOVEIS PARA A 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POSTO INDÍGENA BARÃO DE ANTONINA  

Página 12 de 34 

• 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor da construção do Barracão de 
Armazenagem e produção (Cedro) serão faturados e pagos após aprovação da medição 
de conclusão das fundações, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 15% (quinze por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e 
produção (Cedro) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
estrutura, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 15% (quinze por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e 
produção (Cedro) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
cobertura, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do valor da construção do Barracão de 
Armazenagem e produção (Cedro) serão faturados e pagos após aprovação da medição 
de conclusão das vedações, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 10,0% (dez por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e 
produção (Cedro) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão 
das instalações hidráulicas e elétricas, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor da construção do Barracão de 
Armazenagem e produção (Cedro) serão faturados e pagos após aprovação da medição 
de conclusão das esquadrias, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 10,0% (dez por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e 
produção (Cedro) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão 
dos revestimentos das paredes, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor da construção do Barracão de 
Armazenagem e produção (Cedro) serão faturados e pagos após aprovação da medição 
de conclusão da pavimentação, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 10,0% (dez por cento) do valor da construção do Barracão de Armazenagem e 
produção (Cedro) serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
pintura, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

 
1.4. O faturamento referente à Garagem de máquinas e implementos em Pré-Moldado 

representam 47,0% (quarenta e sete por cento) e serão feitos da seguinte forma: 
 

• 5% (cinco por cento) do valor da construção da Garagem de máquinas e implementos 
em Pré-Moldado serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
terraplanagem, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 10% (dez por cento) do valor da construção da Garagem de máquinas e implementos 
em Pré-Moldado serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão das 
fundações, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 15% (quinze por cento) do valor da construção da Garagem de máquinas e implementos 
em Pré-Moldado serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
estrutura, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 20% (vinte por cento) do valor da construção da Garagem de máquinas e implementos 
em Pré-Moldado serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
cobertura, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 20% (vinte por cento) do valor da construção da Garagem de máquinas e implementos 
em Pré-Moldado serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
alvenaria chapiscada, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 10% (dez por cento) do valor da construção da Garagem de máquinas e implementos 
em Pré-Moldado serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão das 
esquadrias e portão de correr, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

• 10,0% (dez por cento) do valor da construção da Garagem de máquinas e implementos 
em Pré-Moldado serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão da 
pavimentação – lastro de brita 3 cm, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 
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• 10,0% (dez por cento) do valor da construção da Garagem de máquinas e implementos 
em Pré-Moldado serão faturados e pagos após aprovação da medição de conclusão de 
acabamentos, sempre com a aprovação da CONTRATANTE; 

 
2.  A  CONTRATADA   apresentará  a  CONTRATANTE   a  Nota Fiscal de Prestação de Serviços, 

adequada e corretamente emitida em nome da CONTRATANTE  , conforme abaixo indicado: 
 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POSTO INDÍGENA BARÃO DE 
ANTONINA. 
Inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.429.464/0001-67, En d. Reserva indígena Barão de 
Antonina, Bairro Barão de Antonina s/nº, CEP 86.270-000, município de São Jeronimo da 
Serra, Estado do Paraná. 
 

  Observação: Não serão aceitos e não serão efetuados pagamentos contra apresentação de 
Notas Fiscais de Produtos/Mercadorias. 

 
3.  A CONTRATADA  deverá informar até o 5º (quinto) dia útil após a execução de cada etapa, as 

quantidades dos serviços executados, mediante apresentação de um Relatório detalhado dos 
serviços executados. A CONTRATANTE avaliará estas informações e emitirá o correspondente 
Boletim de Medição, o qual será encaminhado à CONTRATADA , para emissão do faturamento. 

 
 
4.  A emissão do Boletim de Medição está condicionada à apresentação, pela CONTRATADA , do 

Relatório dos Serviços Executados, para aprovação da CONTRATANTE. A CONTRATANTE, 
após conferência e aprovação, efetuará a autorização de faturamento para a CONTRATADA . 

 
5.  Os documentos de cobrança (nota fiscal de prestação de serviços) relativos à execução de 

serviços deverão ser emitidos pela CONTRATADA  para a CONTRATANTE e serão pagos até 
15 dias contados da entrega da Nota Fiscal de Prestação de Serviços e envio de uma cópia da 
mesma e cópia do boletim de medição, juntamente com uma cópia do Relatório dos Serviços 
Executados, para o e-mail carlos@usinamaua.com.br 

 
6. Não serão aceitos documentos de cobrança emitidos por subcontratadas ou terceiros, contra a 

CONTRATANTE, CECS ou às Consorciadas COPEL e ELETRO SUL. 
 
7.  A Nota Fiscal de Prestação de Serviços deverá ser emitida de acordo com o Boletim de Medição 

respectivo, devendo discriminar os seguintes dados: 
 

I) Os serviços executados; 
II)        Número e data do Boletim de Medição; 
 

8.  Os  serviços  serão faturados  de  acordo  com  a  medição  da CONTRATANTE , não  cabendo 
à CONTRATADA qualquer reivindicação por variações entre as quantidades informadas e as 
quantidades aprovadas pela CONTRATANTE .  

 
9. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar do faturamento mensal os débitos da 

CONTRATADA , as multas previstas na CLÁUSULA XIII – PENALIDADES, deste CONTRATO 
e outras despesas devidas, de sua responsabilidade, que eventualmente vier a ocorrer. 
 

10. Na hipótese de não concordar com os dados constantes no Boletim de Medição, a 
CONTRATADA  deverá apresentar por escrito, em até 05 (cinco) dias contados do recebimento 
deste, os motivos de sua contestação para análise e decisão por parte da CONTRATANTE . 
Esta contestação, porém, não impedirá a emissão do documento de cobrança respectivo, que 
deverá estar totalmente de acordo com o estabelecido nesta CLÁUSULA e que será 
processado e pago normalmente. Havendo concordância por parte da CONTRATANTE  quanto 
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às objeções levantadas, os ajustes decorrentes serão efetuados no Boletim de Medição 
seguinte. 
 

11. A ausência de qualquer contestação por parte da CONTRATADA , no prazo previsto no item 
anterior desta CLÁUSULA, será considerada pela CONTRATANTE  como concordância tácita 
da mesma no sentido de que todos os serviços executados foram incluídos no Boletim de 
Medição da etapa, de acordo com as normas para pagamento, bem como seus preços 
contratuais ou então aceitos como tais, invalidando qualquer reivindicação posterior. 
 
 

Cláusula VI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
1 Os pagamentos serão efetuados, desde que atendidas as obrigações contidas na Cláusula V, 

deste Contrato, conforme segue: 
 

1.1 Os documentos emitidos pela CONTRATADA para cob rança/pagamento, em nome 
da CONTRATANTE, serão pagos através de créditos no Banco            , conta corrente nº         
, Agência nº               , em nome da CONTRATADA, 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de protocolo do documento de cobranç a no Escritório CECS, Av. 
Juscelino Kubitschek, 3460 – Sobre loja, CEP 86.010-480 – LONDRINA – PR, de acordo 
com a aprovação de cada medição, através do Consórc io Energético Cruzeiro do Sul – 
CECS ou pelas empresas Copel Geração e Transmissão S/A e/ou Eletrosul Centrais 
Elétricas S/A,  empresas essas que compõem o Consór cio Energético Cruzeiro do Sul, 
ente promotor da CHAMADA PÚBLICA 02/2014 “B”. 

 
1.2  A CONTRATANTE  efetuará a emissão e envio ao Consórcio Energético Cruzeiro do Sul 

– CECS, do respectivo Termo de Quitação correspondente à Medição paga. 
 
2.  Com relação  ao ISS,  Imposto  sobre  Serviços, a  CONTRATANTE, CECS   ou  as  

CONSORCIADAS , adotarão o determinado pela legislação municipal vigente no(s) 
Município(s) onde os serviços serão executados. 

 
3.   A CONTRATANTE, CECS ou as CONSORCIADAS não pagarão compensação monetária pelo 

prazo de pagamento. 
 
4.  A CONTRATANTE, CECS ou as CONSORCIADAS não se responsabilizam pelo ressarcimento 

de quaisquer multas, correção monetária, penalidades, juros e outras despesas resultantes da 
não observância de obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias de responsabilidade da 
CONTRATADA . 

 
5.   A Nota Fiscal de Prestação de Serviços, deverá vir acompanhada dos documentos de 

Regularidade Fiscal, dentro do seu prazo de validade, conforme segue:  
 

• Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 
• Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
• Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, na forma da lei. 
• Prova de Regularidade Trabalhista (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, 
emitida pelo Tribunal  Superior do Trabalho – TST). 
 

6.   A CONTRATADA  deverá detalhar o(s) tributo(s) incidente(s) e respectiva(s) alíquota(s). 
 
7.    A CONTRATADA  deverá discriminar na nota fiscal, quando aplicável , a alíquota para o 

Imposto sobre Serviços – ISS, de acordo com o item 2, desta Cláusula. 
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8.    Caso seja constatada alguma irregularidade na fatura emitida pela CONTRATADA  ou nos 
documentos que a integram, esta será devolvida para as devidas correções. 

 
9.   A Nota Fiscal/Fatura deverá obedecer  rigorosamente o discriminado nos itens desta Cláusula, 

sob pena de ser devolvida para as devidas correções. 

10. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida para correção, considerar-se-á a data do último 
protocolo para efeito de prazo para pagamento. 

 
11. A CONTRATADA  deverá constar na Nota Fiscal/Fatura o endereço da CONTRATANTE . 
 

Cláusula VII – REAJUSTE DE PREÇOS  
 
O(s) preço(s) firmado(s) no presente CONTRATO é(são) firme(s) e irreajustável(is). 
 
Cláusula VIII – VALOR GLOBAL DO CONTRATO 
 
O Valor Global do presente CONTRATO é de R$ ............... (...................), 

Cláusula  IX – LOCAL DE ENTREGA 
 
Os serviços serão executados na Terra indígena Barão de Antonina, Reserva indígena Barão de 
Antonina, Bairro Barão de Antonina s/nº, CEP 86.270-000, Município de São Jeronimo da Serra, 
Estado do Paraná, conforme especificado na coordenadas no anexo IX da presente consulta de 
preços. 
 
Cláusula X – CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO 
 
A CONTRATADA  não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente este CONTRATO, ou ainda 
subcontratar, no todo ou em parte, o seu objeto, nem comprometer a título de garantia a terceiros, 
seus créditos junto a CONTRATANTE , sob pena de rescisão e aplicação das sanções cabíveis. 
 
 
Cláusula XI – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Além das demais obrigações assumidas sob este contrato, caberão também à CONTRATADA : 
 
1. Responsabilizar-se pelo integral fornecimento dos serviços, bem como pelas obrigações 

decorrentes do descumprimento da legislação em vigor; 
 
2. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, encargos incidentes sobre o 

fornecimento objeto deste contrato; 
 
3. Entregar os bens em plena conformidade com os Memoriais Descritivo e descrição das obras 

(Anexos VI e VII), fornecidas pela CONTRATANTE  e mais normas aplicáveis aos produtos a 
serem  fornecidos/aplicados e documentos integrantes deste contrato;  

 
4. Designar e manter uma pessoa como responsável e representante da CONTRATADA  durante o 

prazo de vigência deste CONTRATO, com o fim especial de tratar de assuntos referentes ao 
cumprimento do mesmo.  

5. Não se estabelece por força deste CONTRATO qualquer vínculo empregatício ou 
responsabilidade nesse sentido, entre a CONTRATANTE  e a CONTRATADA  e vice e versa.  

 
Cláusula XII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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Além das demais obrigações assumidas sob este CONTRATO, caberão também a 
CONTRATANTE : 
 
§ 1º Fornecer, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 

CONTRATADA , informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos os casos 
omissos. 

 
§ 2º Manter, sempre por escrito, entendimentos sobre serviços com a CONTRATADA , ressalvados 

os casos determinados pela urgência, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados 
por escrito, dentro do prazo máximo de três dias úteis. 

 
§  3º   Efetuar os pagamentos conforme definido neste CONTRATO.  
 
§  4º   Emitir a liberação do pagamento conforme previsto neste CONTRATO. 
 
§ 5º  Fiscalizar o prazo e andamento da obra, em conformidade com o Memorial Descritivo. 
 
 
Cláusula XIII – PENALIDADES  
 
O não cumprimento das obrigações assumidas neste contrato, garantida a previa defesa, sujeitará 
a CONTRATADA  às seguintes penalidades: 
 

§ 1º Em caso de rescisão por inexecução total do CONTRATO por parte da CONTRATADA , a 
CONTRATANTE aplicará multa de 15% sobre o valor total do CONTRATO. 

§ 2º Em caso de rescisão por inexecução parcial do CONTRATO por parte da CONTRATADA , 
em decorrência da entrega incompleta dos bens e serviços, a CONTRATANTE  aplicará multa 
de 10% sobre o valor total dos serviços não realizados. 

§ 3º Em caso de atraso no fornecimento será  aplicará multa de 0,2% ao dia, limitada a 12%, 
sobre o valor dos bens e serviços em atraso. Atingido este limite a CONTRATANTE  poderá 
rescindir o presente Contrato, aplicando-se, também, o contido no § 2º, desta Cláusula. 

 
Cláusula XIV – NOVAÇÃO 

 
A não utilização por parte da CONTRATANTE  de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
CONTRATO ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas, não 
importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia 
ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos à disposição da 
CONTRATANTE  neste CONTRATO serão considerados como cumulativos, e não alternativos, 
inclusive em relação a dispositivos legais. 
 
Cláusula XV – RESCISÃO DO CONTRATO 
 
Este CONTRATO poderá ser rescindido caso a CONTRATADA não cumprir as condições 
pactuadas neste CONTRATO; 
 
§ Único: Caso ocorra a rescisão do CONTRATO, a CONTRATANTE  pagará à CONTRATADA  

apenas os valores dos bens efetivamente fornecidos e aceitos até a data da rescisão, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO. 

 
Cláusula XVI - FORO 
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Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja, para qualquer ação relacionada com o presente instrumento. 
 
E, por estarem de pleno acordo, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente  
CONTRATO, em quatro vias de igual teor na presença de duas testemunhas. 
 
Curitiba,     de                         de 2014. 
 
 
Pela  CONTRATANTE: 
 
    
Pela CONTRATADA: 
 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome:      Nome: 
RG:      RG: 
CPF/MF:     CPF/MF 
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ANEXO II 
 

PROPOSTA 
 

  Modelo da CARTA-PROPOSTA PARA CADA LOTE 
(OBS: apresentar em papel timbrado do PROPONENTE) 
 
(Cidade-Estado), (dia)  de       (mês)             de 2014. 
 

 A/C CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL - CECS. 
Rua Comendador Araújo, 143 – 19º andar 
80420-000 – Curitiba – PR 
FAX (41)3028-4310 - Telefone: (41) 3028-4300 

 
   Ref.: Consulta de Preços Nº 002/2014 “B” 

 
   Prezados Senhores, 
 

De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da licitação em epígrafe, 
apresentamos PROPOSTA de preços para cada LOTE de nosso interesse, conforme  abaixo: 

 
1. Nosso preço total para cada LOTE é:       
   

• LOTE  2 -  R$.............................(............................); 
 

2.  Nos preços já se encontram inclusos todos os impostos, seguros, custo de transporte até o 
local de entrega, taxas e demais encargos incidentes sobre o(s) fornecimento(s);      

 
  3. A razão social, endereço, o CNPJ da nossa empresa são:  
 
  4.  No caso de adjudicação do CONTRATO, o (a) representante da nossa empresa que     

assinará o CONTRATO será o (a) Senhor (a) ........ – qualificação .................     
(Gerente/Sócio/Proprietário) RG e CPF/MF: 

 
   5.   A presente PROPOSTA é válida por um período de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data fixada para a sessão pública de abertura das PROPOSTAS. 
 

   6.  Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o Instrumento Contratual oriundo do certame 
licitatório em referência, a substituir qualquer um dos documentos citados na IP-6 – 
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, subitens 5.1.2.2 a 5.1.2.7 – Regularidade Fiscal, que esteja com o prazo de 
validade vencido nesta oportunidade, bem como assiná-lo dentro do prazo estabelecido pela  
CONTRATADA  e atender todas as condições prévias à sua celebração. 

 
   7.  Obrigamo-nos, ainda, a aceitar a decisão que for tomada pelo Comissão Julgadora 

relativamente à escolha da PROPOSTA vencedora, e reconhecemos que não nos caberá 
nenhum direito de indenização ou compensação caso venha a ser rejeitada nossa 
PROPOSTA, ou anulada ou revogada esta licitação.  

     
      Atenciosamente, 

 
(Assinatura do representante legal) 
Nome (por extenso e legível): 
Cargo: 
Empresa: 
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ANEXO III 
 

                            

 
MODELO DE PROCURAÇÃO  

 

PROCURAÇÃO 

 

                   ......  (empresa)......, com sede ......(endereço)......, inscrita no CNPJ sob nº. 
..........., neste ato representado por seu(s) representante(s) legal(is), ao final assinado(s), 
nomeia e constitui seu bastante procurador, .......(fulano)......, ......(qualificação)......, 
portador da Carteira de Identidade sob RG nº. ..........., inscrito no CPF sob nº. ..........., 
residente e domiciliado à Rua ......(endereço)....., ao qual outorga(m) poderes específicos 
para representar a outorgante na Consulta de Preços nº 002/2014 ”B”, especialmente para 
formular lances, manifestar intenção de interpor recurso ou declinar do direito de fazer uso 
do mesmo, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes a referida Consulta de Preços, 
podendo ainda requerer, desistir, assinar qualquer tipo de documento ou instrumento, que 
for necessário ao fiel cumprimento deste mandato. 

 

............ Local,  Dia / Mês / Ano 

 

...(assinatura do representante legal)... 

Nome: ....................................... 

Cargo: ............................. 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇ ÃO  

E DE IDONEIDADE 

 

 

 ............................................................, CNPJ nº. ..............................................., por intermédio 
do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades legais, para fins de 
participação na Consulta de Preços  nº. 002/2014 “B”, que:  

• reúne todas as condições de habilitação exigidas para esta Consulta de Preços;     

• os documentos que compõem a CONSULTA foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade do 
cumprimento do objeto;  

• aceita participar da presente licitação nas condições estipuladas nesta CONSULTA e, caso 
vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo cumprimento de seu objeto; 

• cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta Consulta de Preços e 
inexiste fato impeditivo para tal. 

 

Local,  Dia / Mês / Ano 

 

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

Assinatura e nome do (representante legal) 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE QUANTIDADES E PREÇOS  
 
 
 
 
 
 

LOTE QT TIPO DO BEM VALOR 
MÁXIMO R$ 

 
 
2 

01 
01 
01 
01 

Sede dos programas - 30 m² 
Barracão de armazenagem e produção - 60 m² (Sede) 
Barracão de armazenagem e produção - 60 m² (Cedro) 
Garagem de máquinas e implementos - pré moldado 200m² 
 

 
 

256.934,00 
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Anexo VI 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Obra: Chamada Pública Nº 002/2014 B – Lote 2  
 
Empreendimento:  1 Escritório da Sede do PBA – 2 Barracão de Armazenage m – 1 Garagem de Implementos 
 

Endereço:  COMUNIDADE INDÍGENA BARÃO DE ANTONINA 

Município:   SÃO JERONIMO DA SERRA 

Estado: PARANÁ 
 
 

 
 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
 

 
1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 

  

 Todo o concreto utilizado para fins estruturais deverá ser devidamente controlado em 
conformidade com as Normas Brasileiras. 

 Ficará a cargo da empresa responsável pela execução da obra, a responsabilidade pelo 
fornecimento de ART de serviços técnicos realizados por terceiros na execução da obra 
(Fornecimento de Estrutura Pré-moldadas, Lajes Pré-moldadas, Estrutura Metálica da cobertura, 
etc...) e a emissão de ART de execução da obra, a saber: 

• ART de Execução de Fundações; 
• ART de Projeto e Execução de Estruturas (Sede do PBA); 
• ART de Projeto e Execução da estrutura metálica; 
• Etc...   

 
1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  

  

 Será implantado no canteiro de obras, dimensionado de acordo com o porte e necessidades da 
obra. Paredes de fechamento com resistência a intempéries, de forma a dar mais proteção aos 
materiais, piso cimentado, cobertura com telhas de fibrocimento onduladas 4 mm.  

                       

1.3 MÁQUINAS E FERRAMENTAS  

 
Todos os equipamentos e ferramentas deverão ser fornecidas para garantir o bom desempenho 
da obra. 

 

1.4 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA  

  

 A obra será mantida permanentemente limpa. 
 

1.5 SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS    
 

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança 
e higiene dos operários. 

 
 
2 INFRA ESTRUTURA 
 

2.1 TRABALHOS EM TERRA 
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A locação geral a ser feita na obra será executado com equipamentos topográficos que permitirão 
a localização perfeita do terreno e dos conjuntos do empreendimento. Cada conjunto do 
empreendimento será locado com a utilização de gabaritos em madeira externos aos mesmos 
perfeitamente nivelados e esquadrejados. 
A terraplenagem constará da remoção de camada superficial de terra vegetal na espessura 
aproximada de 15 cm; a área a ser nivelada, deve abranger em no mínimo em 3,00 mts de 
distância em torno da projeção da edificação; cortes e aterros mecânicos para conformação do 
terreno ao projeto de implantação arquitetônico. Os aterros serão controlados com a observação 
de utilização de terra limpa e com grau de umidade adequado ao grau de compactação mínimo de 
95 % do Proctor normal, sendo que as camadas terão espessura máxima de 20 cm. 

 

 

2.2 FUNDAÇÕES 

  

As fundações profundas serão executadas por meio de estacas escavadas, moldadas “in loco”, 
mediante escavação e concretagem. O concreto para as estacas será com fck>= 20,0 mPa, e o 
aço CA 50 ou CA 60, de acordo com o especificado no projeto estrutural. 

 As fundações superficiais (blocos e vigas baldrame) serão executadas em concreto armado, com 
a utilização de formas de madeira branca, concreto com fck>= 20,0 mPa e aço CA 50 ou CA 60. 

 Os baldrames receberão impermeabilização com asfalto diluído tipo Neutrol, ou similar. 
 A escolha de um outro tipo de fundação, a ser sugerido pela empresa executora da obra, deverá 

estar acompanhado do projeto específico e ART do profissional responsável; 
Será executado contrapiso para assentamento e execução do piso especificado pelo projeto 
arquitetônico. 

 
 
3 SUPRA ESTRUTURA 
  

A supra estrutura será em concreto armado Pré-moldado nas obras do Barracão de 
Armazenagem e Garagem; a empresa executora deverá possuir responsável técnico pela 
execução dos serviços; 
Na Sede do PBA, a estrutura (pilares, vigas e lajes), será moldada “in loco”, com fck>=20,0 mPa, 
formas de madeira branca e aço CA 50 ou CA 60, de acordo com orientação e projeto do 
responsável técnico. 

 
 
4 PAREDES E PAINEIS 
 

4.1 ALVENARIA 
   

 As paredes de fechamento serão executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos furados com 
dimensões 10 x 15 x 20 ou 10 x 20 x 20cm, com argamassa de assentamento mista de cimento, 
cal virgem moído e areia média no traço 1:2:8, obedecendo as espessuras, alturas e peitoris 
estabelecidos no projeto arquitetônico. As vergas serão de concreto armado aplicadas em todos 
os vãos (portas e janelas) com transpasse mínimo de 25cm de cada lado. 

 A alvenaria obedecerá o projeto arquitetônico, no que se refere a altura de pé direito e localização 
de vãos para instalação de esquadrias, especificadas em projeto arquitetônico; Observar como 
altura mínima de 4,00 mts no barracão de armazenagem; 2,80 mts na Sede do PBA e 2,50 mts na 
Garagem. 

 As alvenarias aparentes, deverão ser frisadas e limpas, de modo a proporcionar, um perfeito 
acabamento, nas áreas externas do barracão de armazenagem de insumos. 
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 4.2 ESQUADRIAS  

 
Observar o material, o tipo e modelo e dimensões no projeto arquitetônico: 

 
 

PORTAS 
 

 

AMBIENTE 

 

 

MATERIAL 
 

TIPO E MODELO 
 

QUANTIDADE 

DIMENSÃO 

(largura x altura) 

Sede do PBA 

 

Metálica – Aço 1  folha de abrir com veneziana sem ventilação, 

estrutura em chapa metálica 

2,00 0.80 x 2,10 

Sede do PBA Metálica – Aço 1 folha de abrir, com veneziana sem ventilação, estrutura em 

chapa metálica 

1,00 0,70 x 2,10 

Barracão de 

Armazenagem 

Metálica - Aço 1  folha de abrir com veneziana sem ventilação, 
estrutura em chapa metálica 

2,00 0,80 x 2,10 

Barracão de 

Armazenagem 

Metálica - Aço 1  folha de abrir com veneziana sem ventilação, 
estrutura em chapa metálica 

1,00 0,70 x 2,10 

 
 

JANELAS E BASCULANTES 
 

 

AMBIENTE 

 

 

MATERIAL 

 

TIPO E MODELO 

 

QUANTIDADE 

DIMENSÃO 

(largura x altura) 

Sede do PBA 

 

Metálico - Aço  2 folhas fixas e 2 folhas de correr para vidro, em chapa 

metálica, com grade e trinco acoplados. 

2,00 1,50 x 1,20 

Sede do PBA Metálico - Aço Basculante c/2 básculas móveis, caixilho, alavanca, 

grade e vidro acoplados  

1,00 0,60 x 0,60 

Barracão de 

Armazenagem 

Metálico - Aço Basculante c/4 básculas móveis, caixilho, alavanca, 

grade e vidro acoplados  

3,00 

 

1,50 x 1,00 

Barracão de 

Armazenagem 

Metálico - Aço Basculante c/2 básculas móveis, caixilho, alavanca, 

grade e vidro acoplados  

1,00 0,60 x 0,60 

OBS.: TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS SERÃO FORNECIDAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO PELO 

FABRICANTE 

 

4.2.1 PORTÕES 

 
 

PORTÕES 
 

 

AMBIENTE 

 

 

MATERIAL 

 

TIPO E MODELO 

 

QUANTIDAD

E 

DIMENSÃO 

(largura x 

alt

ura

) 

Barracão de 

Armazenagem 

Metálico - Aço Portão de correr com 2 folhas fechadas, com tira 

raiada, roldanas blindadas e trilho em perfil redondo 

maciço, estrutura em metalon. 

1,00 3,00 X 3,00 

Garagem de 

Implementos 

Metálico - Aço Portão de correr com 2 folhas fechadas, com tira 

raiada, roldanas blindadas e trilho em perfil redondo 

maciço, estrutura em metalon. 

1,00 6,00 x 2,50 

 

 

 

 



 CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS N°002/2014 “B” - CONTRA TAÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE BENS IMOVEIS PARA A 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POSTO INDÍGENA BARÃO DE ANTONINA  

Página 25 de 34 

4.3 FERRAGENS 
 

 

ESQUADRIA 

 

 

DESCRIÇÃO 

Porta de Entrada e Banheiros Em aço cromado, com maçaneta tipo alavanca, chave em cilindro, espelho , 

de 1a linha. 

 
 

4.4 VIDROS 
 

 
VIDROS 

 

 

ESQUADRIA 

 

 

ESPESSURA, MODELO E ASSENTAMENTO 

Janelas Basculantes 

 

Vidro tipo fantasia (martelado, canelado ou mini-boreal), assentado de 

acordo com o modelo de esquadria.  

Janelas de Correr Vidro tipo fantasia (martelado, canelado ou mini-boreal), assentado de 

acordo com o modelo de esquadria.  
 
 
 
5 COBERTURA 
 

 

5.1 SEDE DO PBA  
 

 A cobertura da obra será executada em estrutura de madeira de lei com tratamento anti-cupim, 
executada em 4 águas, obedecendo a inclinação mínima de 30%, indicada para telhas cerâmicas. 

 O telhamento será em telhas cerâmicas vermelhas de primeira qualidade no modelo romana com 
cumeeiras no mesmo material. Os beirais serão em laje, rebocadas e as telhas do beiral, deverão 
ser fixadas com argamassa, não deixando vãos entre a laje e a telha, a argamassa de 
embolsamento das cumeeiras deverão ser da cor da telha. 

  
5.2 BARRACÃO DE ARMAZENAGEM E GARAGEM  
 

 A cobertura da obra será executada em estrutura metálica, com pintura anti-corrosão e 
ancoradas, na estrutura pré-moldada de concreto, será executada em 2 águas, obedecendo a 
inclinação mínima 18%, e quantidade de apoio (terças) indicada para telhas metálicas 
trapezoidais. 

 O telhamento será em telhas metálicas de zinco ou galvalume, trapezoidais de 25 mm, com 0,50 
mm de espessura, o comprimento será único em cada caimento, e deverão ser medidos in loco, 
observando no comprimento o beiral, conforme projeto arquitetônico. Observar os pontos de 
fixação nos beirais, de forma a garantir a resistência das coberturas, na eventualidade de ventos 
acima da média. 

 No Barracão de Armazenagem, deverá ser instalado 2 exaustores eólicos, com capacidade de 
renovação do ar de 4.000 m3/hora. 

 
 
 
6      IMPERMEABILIZAÇÕES 
 Serão impermeabilizados os baldrames da obra com aplicação de emulsão asfáltica tipo Neutrol. 
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7 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA 

 

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA 

 

 

 

AMBIENTE 

  

PISO 

 

PAREDE 

 

TETO 

 

 

Sede do PBA – 

Escritório 

Contrapiso em concreto, 5 cm; 

Cimentado desempenado, 3 cm, no 

traço 1:3, revestido com cerâmica 

com dimensão mínima de lados de 

30 cm, PEI 4 e rodapé do mesmo 

material. 

Chapisco no traço 1:3. 

Emboço no traço 1:2:8, espessura 

mínima de 2,5 cm, e pintura latex 

acrílico sobre emboço, em 2 

demãos.  

Chapisco no traço 1:3. 

Emboço no traço 1:2:8, 

espessura mínima de 2,5 cm, e 

pintura latex acrílico sobre 

emboço, em 2 demãos. 

 

 

Sede do PBA – 

Banheiro 

Contrapiso em concreto, 5 cm; 

Cimentado desempenado, 3 cm, no 

traço 1:3, revestido com cerâmica 

com dimensão mínima de lados de 

30 cm, PEI 4; 

Chapisco no traço 1:3. 

Emboço no traço 1:2:8, espessura 

mínima de 2,5 cm, revestimento 

cerâmico de lado mínimo de 20 cm 

assentados  até o teto. 

Chapisco no traço 1:3. 

Emboço no traço 1:2:8, 

espessura mínima de 2,5 cm, e 

pintura latex acrílico sobre 

emboço, em 2 demãos. 

 

Barracão de 

Armazenagem - 

Armazenagem 

Contrapiso em concreto, com 

espessura de 10 cm; Cimentado 

desempenado, 3 cm, no traço 1:3. 

Chapisco no traço 1:3. 

Emboço no traço 1:2:8, espessura 

mínima de 2,5 cm, e pintura latex 

acrílico sobre emboço, em 2 

demãos.  

Não se aplica 

 

Barracão de 

Armazenagem – 

Banheiro 

Contrapiso em concreto, 5 cm; 

Cimentado desempenado, 3 cm, no 

traço 1:3, revestido com cerâmica 

com dimensão mínima de lados de 

30 cm, PEI 4; 

Chapisco no traço 1:3. 

Emboço no traço 1:2:8, espessura 

mínima de 2,5 cm, revestimento 

cerâmico de lado mínimo de 20 cm 

assentados  até o teto. 

PVC 

Á
R

E
A

S
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T
E

R
N

A
S

 

Garagem Nivelamento do terreno e lastro de 

brita de 5 cm de espessura; 

Contrapiso em concreto de 10 cm 

em 50 cm de cada lado do portão 

de entrada, de modo a proteger o 

trilho; 

Tijolo aparente e pintura com resina 

acrílica sobre alvenaria e estrutura 

de concreto, em 2 demãos. 

Não se aplica. 

 

 

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA 

 

 

 

AMBIENTE 

  

PISO 

 

PAREDE 

 

TETO 

 

 

Sede do PBA 

Calçada ao redor da edificação 

com 60 cm; Contrapiso em 

concreto, 5 cm   Cimentado 

desempenado, 3 cm, no traço 

1:3. 

Chapisco no traço 1:3. 

Emboço no traço 1:2:8, espessura 

mínima de 2,5 cm, e pintura latex 

acrílico sobre emboço, em 2 demãos.  

Beiral de Laje revestido com 

chapisco no traço 1:3; Emboço 

no traço 1:2:8, espessura 

mínima de 2,5 cm, e pintura 

latex acrílico sobre emboço, em 

2 demãos. 

 

Barracão de 

Armazenagem 

Calçada ao redor da edificação 

com 60 cm; Contrapiso em 

concreto, 5 cm   Cimentado 

desempenado, 3 cm, no traço 

1:3. 

Tijolo aparente e pintura com resina 

acrílica sobre alvenaria e estrutura de 

concreto, em 2 demãos.  

 

Não se aplica 

Á
R

E
A

 E
X

T
E

R
N

A
 

 

Garagem 

Nivelamento do terreno, e lastro 

de brita de 5 cm, na parte frontal 

da garagem, com 3 mts de 

comprimento 

Tijolo aparente e pintura com resina 

acrílica sobre alvenaria e estrutura 

de concreto, em 2 demãos. 

Não se aplica 
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8 SOLEIRAS E PEITORIS 
 As portas de entrada da Sede do PBA, terão soleira em granito (2 pç). Os peitoris serão 

requadrados com argamassa e terão um caimento para o lado externo, de forma a não acumular 
água de chuva.  

 

 
9 INSTALAÇÕES E APARELHOS 
 

9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 
Eletrodutos flexíveis corrugados, para alimentação dos pontos de iluminação e interruptores e 
tomadas. Fios e cabos flexíveis, devidamente normatizados. Interruptores e tomadas, de acordo 
com tabela abaixo. 
Quadros de distribuição de PVC, com quantidade de disjuntores de acordo com a tabela abaixo. 
Será deixada tubulação seca para antena de TV com ponto no escritório e tubulação até laje. 
Será deixada fiação simples para telefone no escritório do PBA. 
É de responsabilidade da empresa executora da obra, o fornecimento do Padrão de Entrada de 
Energia; e a alimentação do quadro de luz e do telefone, que será feita de modo subterrâneo; 
O poste do Padrão de Entrada de Energia, deve ser locado de modo a facilitar a ligação do 
Padrão por parte da concessionária (COPEL), havendo a possibilidade de se colocar o poste do 
padrão de entrada na distância máxima de 30 mts da rede elétrica; caso isto não seja possível, o 
padrão deverá estar distante da edificação no mínimo em 5,00 mts da projeção da edificação.   
Luminárias para áreas internas, com ponto de luz e lâmpadas fluorescentes tipo PL. Luminária 
externa de poste tipo iluminação pública, fechada com corpo aro e suporte de fixação de no 
mínimo 1,50 mts de comprimento, instalada com Lâmpada de Vapor de Mercúrio, ou Metálico ou 
Sódio de 250 watts, acionamento através de rele fotoelétrico. 

 

 
Ambiente 

 

Luz 

Teto 

 

Interruptor 

 

Tomada 

 

Antena 

Quadro de 
Luz 

Padrão de 
Entrada 

Sede do PBA 04 04 05 01 01 Bifásico 50 A  

(2 x 50A) 

Barracão de 

Armazenagem 

07 02 01 00 01 Bifásico 50 A 

(2 x 50A) 

Á
R

E
A

S
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E

R
N

A
S

 

Garagem 

 

09 01 01 00 01 Bifásico 50 A 

 (2 x 50A) 

                     
 
8.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ESGOTO  

 Tubulações e conexões para água fria, esgoto e águas pluviais em PVC. 
  
    

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS 

 

AMBIENTE 

 Água Fria Água Quente Esgoto 

Sede do PBA - Banheiro  02 00 03 

Sede do PBA – Pia de Cozinha 01 00 01 

Barracão de Armazenagem - 

Banheiro 

02 00 03 

 

8.3 TRATAMENTO DE ESGOTO  

 Será executada para cada edificação onde houver águas proveniente de banheiros, uma Estação 
de Tratamento de Esgoto por Zona de Raízes. Projeto e especificações para execução (ANEXO 
XI). 
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8.4 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  

 As Prevenção de Incêndio será feita através de 1 extintor instalado nas edificações na parte 
interna, sendo: extintor de Gás Carbônico de 6 kg no Barracão de Insumos e Garagem de 
Implementos; e extintor de 4 kg de Gás Carbônico na Sede do PBA. 

 

8.5 APARELHOS SANITÁRIOS  

 Louças sanitárias esmaltadas na cor bege (bone). Os vasos serão com caixas de sobrepor 
plásticas. 

 Metais sanitários metálicos e cromados. 
 Bancada para pia de cozinha, no escritório em mármore sintético. 

     

 
9 COMPLEMENTAÇÃO 
 

9.4 LIMPEZA FINAL  

 A obra será entregue perfeitamente limpa e desinfetada com todas as peças cerâmicas lavadas e 
com os rejuntes calafetados. 

 Os vidros serão limpos e as esquadrias isentas de detritos e poeiras, em perfeitas condições de 
funcionamento.  

 
10 DECLARAÇÕES FINAIS 
 
10.1 A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias 

locais.  
 
10.2 A empresa responsável pela execução da obra, responsabiliza-se pela execução e ônus 

financeiro de eventuais serviços extras, indispensáveis à perfeita habitabilidade das Unidades 
Construtivas, mesmo que não constem no projeto, memorial e orçamento. 

 
10.3 Estará disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos (inclusive 

complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra. 
 
10.4 Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, a utilização de marcas não 

conhecidas no mercado, precisam ser apresentadas com antecedência à fiscalização, devendo os 
produtos apresentarem desempenho técnico comprovados, mediante, ensaios desenvolvidos 
pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.  
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 ANEXO VII 
  
 DESCRIÇÃO DE OBRAS 
  

OBRA: COMUNIDADE INDÍGENA BARÃO DE ANTONINA 
ITEM DESCRIÇÃO LOTE 2 

1 01 ESCRITÓRIO DA SEDE DO PBA 

  

Edificação de 30,00m² de área construída, executada em alvenaria de tijolos 
cerâmicos (10x15x20 ou 10x20x20 cm) com pé direito de 2,80m, com infra e 
supra estrutura de concreto armado; laje pré-moldada com beiral de 0,50m; 
paredes internas e externa chapiscadas e emboçadas, com revestimento de 
azulejo, até o teto no lavabo e até a altura de 1,50m, sobre a pia, as demais 
paredes serão rebocadas, inclusive o teto e o beiral e receberão pintura interna e 
externamente com látex acrílico. As esquadrias (portas e janela) serão metálicas 
e receberão pintura a esmalte. Os vidros serão do tipo fantasia. A cobertura será 
de telhas cerâmicas sobre estrutura de madeira em quatro águas, na inclinação 
mínima de 30%. O piso interno será cerâmico PEI 4 sobre contra-piso de 
concreto magro, inclusive rodapé; o piso da calçada externa de 0,60m ao redor 
da construção será de cimentado desempenado, sobre contra-piso de concreto 
magro. Instalações elétricas e hidráulicas serão conforme projeto específico. 

    

2 e 3 02 BARRACÕES DE ARMAZENAGEM 

  

Edificação de 62,16m² de área construída, executada em alvenaria de tijolos 
cerâmicos (10x15x20 ou 10x20x20 cm) e estrutura de concreto pré-moldado, 
com pé direito de 3,80m, paredes internas chapiscadas, emboçadas e 
rebocadas, com revestimento de azulejo no lavabo, até o teto, as demais 
internas receberão pintura de latex acrílico e externas de resina acrílica. As 
esquadrías (portas e janelas) serão metálicas e receberão pintura a esmalte.  A 
cobertura será de telhas tipo trapezoidal de zinco sobre estrutura de concreto 
pré-moldado e terças metálicas em "U", em duas águas, na inclinação mínima de 
30%. O piso interno será cerâmico PEI 4 sobre contrapiso de concreto magro, 
inclusive rodapé; o piso da calçada externa de 0,60m ao redor da construção 
será de cimentado desempenado, sobre contra-piso de concreto magro. 
Instalações elétricas e hidráulicas serão conforme projeto específico. 

    
4 01 GARAGEM PARA IMPLEMENTOS 

  

Galpão de 200,00m² de área construída, executada em estrutura de concreto 
pré- moldado com altura de 5,00m e vão entre colunas fechados com alvenaria 
de tijolos cerâmicos (10x15x20 ou 10x20x20 cm) com 2,50m de altura que 
ficarão interna e externamente aparentes; estas paredes receberão pintura de 
resina acrílica. As esquadrias (portas e janelas) serão metálicas e receberão 
pintura a esmalte. Os vidros serão do tipo fantasia. A cobertura será de telhas 
tipo trapezoidal de zinco, sobre estrutura de concreto pré-moldado e terças 
metálicas em "U", em duas águas, na inclinação mínima de 18%. O piso será 
composto de um lastro de 5 centímetro de brita sobre solo apiloado e contrapiso 
de concreto magro de 10 centímetro de espessura em 50 centímetro de lado do 
portão; as instalações elétricas e hidráulicas serão conforme projeto específico. 
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ANEXO VIII 

Cronograma das obras  

 
 

 MÊS 
ITEM   DESCRIÇÃO  - LOTE 2 

 1 2 3 4 5 6 

1 SEDE DO PBA  12,50% 30,00% 22,50% 17,50% 7,50% 10,00% 

  TERRAPLENAGEM  100,00%           

  FUNDAÇÕES  100,00%           

  ESTRUTURA    100,00%         

  COBERTURA    100,00%         

  ALVENARIA      100,00%       

  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, ELÉTRICAS      100,00%       

  ESQUADRIAS        100,00%     

  REVESTIMENTOS DE PAREDE        100,00%     

  PAVIMENTAÇÃO          100,00%   

  PINTURA            100,00% 

2 BARRACÃO DE ARMAZENAGEM (Sede)  12,50%  30,00% 22,50% 17,50% 7,50% 10,00% 

  TERRAPLENAGEM  100,00%           

  FUNDAÇÕES  100,00%           

  ESTRUTURA    100,00%         

  COBERTURA    100,00%         

  VEDAÇÕES      100,00%       

  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, ELÉTRICAS      100,00%       

  ESQUADRIAS        100,00%     

  REVESTIMENTOS DE PAREDE        100,00%     

  PAVIMENTAÇÃO          100,00%   

  PINTURA            100,00% 

3 BARRACÃO DE ARMAZENAGEM (Cedro)  12,50%  30,00% 22,50% 17,50% 7,50% 10,00% 

  TERRAPLENAGEM  100,00%           

  FUNDAÇÕES  100,00%           

  ESTRUTURA    100,00%         

  COBERTURA    100,00%         

  VEDAÇÕES      100,00%       

  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, ELÉTRICAS      100,00%       

  ESQUADRIAS        100,00%     

  REVESTIMENTOS DE PAREDE        100,00%     

  PAVIMENTAÇÃO          100,00%   

  PINTURA            100,00% 

4 GARAGEM DE IMPLEMENTOS (Sede)  5,00%  25,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 

  TERRAPLENAGEM  100,00%           

  FUNDAÇÕES    100,00%         

  ESTRUTURA    100,00%         

  COBERTURA      100,00%       

  ALVENARIA – RESINA        100,00%     

  ESQUADRIA - PORTÃO DE CORRER          100,00%   

  PAVIMENTAÇÃO - LASTRO DE BRITA DE 5 CM          100,00%   

  ACABAMENTOS            100,00% 
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ANEXO IX 

Coordenadas  

 
 

SEDE DO PBA 
     Coordenadas: 23º40.197 S  -  50º52.085 WO 

    
 
 
BARRACÃO DE ARMAZENAGEM (Sede) 
Coordenadas: 23º40.220 S  -  50º53.534 WO 
  
 
BARRACÃO DE ARMAZENAGEM (Cedro) 

     Coordenadas: 23º40.200 S  -  50º53.536 WO 
 
 
 
GARAGEM DE IMPLEMENTOS EM PRÉ-MOLDADO (Sede) 
Coordenadas: 23º40.220 S  -  50º53.534 WO 
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ANEXO X 
 

PROJETOS – SEDE PBA 
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ANEXO X 
 

PROJETOS – BARRACÃO DE ARMAZEM E PRODUÇÃO 
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ANEXO X 
 

PROJETOS – GARAGEM DE IMPLEMENTOS 

 


