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ESCLARECIMENTO N.º 002/2020-012/2020 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ (CREA-

PR), Autarquia Federal instituída nos termos da Lei n.º 5.194/66, dotado de personalidade 

jurídica de direito público, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.º 35, Alto da Glória, Curitiba - 

PR, tendo em vista os questionamentos recebidos no curso do certame originado no Edital de 

Licitação n.º 012/2020 – Concorrência n.º 001/2020, que tem por objeto prestação de 

serviços de engenharia e de execução de obras para a reforma e ampliação de edificação 

localizada no município de Cascavel-PR, esclarece que: 

1) O objeto da presente licitação será regido de forma indireta, por empreitada por 

preço global, “cujo principal efeito é a transferência dos riscos do valor total do 

empreendimento à empresa contratada, que é obrigada a incluir em sua proposta 

todos os valores e itens necessários à execução global do ajuste.”1, respeitadas as 

condições do Edital (original sem grifos). 

Dessa forma, tendo todos os componentes da obra/serviço sido precisamente 

definidos no projeto básico, com margem mínima de incerteza para a formulação 

das propostas pelas interessadas, uma vez considerados e contemplados todos os 

elementos para a execução do objeto, a licitante contratada deverá cumprir 

integralmente as condições previstas no contrato de prestação de serviços, nos 

termos da Minuta do Anexo VIII, do Edital. 

 

2) O orçamento adotado para a composição do preço referente aos serviços de 

ensaio de integridade por perfilagem térmica (TIP) para estacas, previstos no 

subitem 1.19 da planilha orçamentária (Anexo A), foi fornecido pela empresa 

                                                           
1 Página 12 do Caderno 6 da Consultoria-Geral da União (Manual de Obras e Serviços de Engenharia, 
Fundamentos da Licitação e Contratação, disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/arquivos/ManualdeObraseservicosdeengenharia.pdf/view. 
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Solugeot Soluções em Análises Técnicas LTDA, e considerado correto pelo 

engenheiro orçamentista. 

3) O orçamento adotado para a composição do preço referente aos serviços de 

fornecimento e instalação de divisórias pisto teto em vidro incolor temperado 

laminado, com persianas embutidas espessura 85mm, previstos no subitem 11.10 da 

planilha orçamentária (Anexo A), foi fornecido pela empresa Marelli Móveis para 

Escritório S/A, e considerado correto pelo engenheiro orçamentista. 

 

Curitiba, 19 de agosto de 2020. 

 
ORIGINAL ASSINADO 
Sandro Luís Marangoni 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 


