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ANEXO A

MODELOS DE DECLARAÇÕES
E DE QUADROS
PADRONIZADOS
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RELAÇÃO DE QUADROS E TEXTOS PADRONIZADOS

Modelo 1-

Carta de Credenciamento de Representante Legal

Modelo 2-

Carta de Apresentação da Empresa / do Consórcio

Modelo 3-

Carta de Apresentação da Proposta de Preços

Modelo 4-

Termo de Declaração de Conhecimento do Problema e das
Condições para a Realização dos Serviços

Modelo 5Edital

Termo de Declaração de Responsabilidade e de Atendimento ao

Modelo6-

Termo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de
Habilitação

Modelo 7 -

Termo de Declaração de que não emprega menores

Modelo 8 -

Termo de Declaração

Modelo 9 -

Termo de Declaração de disponibilidade de instalações, máquinas,
equipamentos e pessoal técnico

Modelo 10 - Quadro I - Capacitação Técnica da Empresa
Modelo 11 - Quadro II - Experiência da Equipe Técnica
Modelo 12 - Quadro III - Relação da Equipe Técnica da Licitante
Modelo 13 - Quadro IV - Currículo da Equipe Técnica da Licitante
Modelo 14-

Termo de Responsabilidade pelos Serviços

Modelo 15-

Detalhamento dos Encargos Sociais

Modelo 16-

Composição dos Fatores K1 e K4

Modelo 17-

Termo de Encerramento do Volume
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Modelo 1 - Carta de Credenciamento de Representante Legal

CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Ao
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Comissão Especial de Licitação

Referência: Concorrência Pública nº 004/2021– IPPUC

Assunto: Credenciamento de Representante Legal

Prezados Senhores,

Na
qualidade
de
responsável
legal
da(o)
empresa
/
consórcio
....................................... venho pela presente, informar a V.Sas., que o senhor
............................................., portador da Carteira de Identidade RG n.º
..................................... é a pessoa designada para representar nossa empresa
/ consórcio na licitação acima referida, podendo assinar atas e demais
documentos, apresentar impugnações, recursos, inclusive renúncia expressa a
recurso, em cumprimento à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nas fases
de habilitação e classificação, se for o caso, e praticar todos os atos necessários
ao desempenho da representação no presente processo licitatório.
Local e data
Nome:
RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consórcio.
Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido pela empresa líder.

Esta carta credencial tem por objetivo único dar poderes para representação nas
fases de abertura dos envelopes de PROPOSTA TÉCNICA,PROPOSTA DE
PREÇO e de HABILITAÇÃO.
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Modelo 2 - Carta de Apresentação da Empresa

CARTA DE APRESENTAÇÃO (DA EMPRESA / DO CONSÓRCIO)

Ao
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Comissão Especial de Licitação

Referência: Concorrência Pública n° 004/2021– IPPUC
Assunto: Apresentação da Empresa

Prezados Senhores,

A / O.............................................. (empresa / consórcio), (formado pelas
empresas .......................................), vem manifestar seu maior interesse em
poder colaborar na execução dos serviços objeto da licitação em pauta,
colocando-se a seu inteiro dispor para quaisquer informações e esclarecimentos
que V. Sas. julgarem necessários.
Na oportunidade, encaminhamos a Proposta de Preço, de acordo com os termos
do Edital em referência, em uma via original, numerada e assinada pelo seu
representante legal.
Local e data

Nome:
RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consórcio.
Obs.: No caso de consórcio a Carta de Apresentação deverá ser emitida pela
empresa líder.
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/CONSÓRCIO (modelo)
EDITAL DE CONCORRÊNCIA No 004/2021– IPPUC
RAZÃO SOCIAL

CAPITAL REGISTRADO

ÓRGÃO DE REGISTRO DA EMPRESA

CNPJ

N.º REGISTRO

DATA

ÓRGÃO DE REGISTRO DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

DIRETORES OU SÓCIOS GERENTES
NOME

CARGO

PROFISSÃO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (QUANDO CONSTAREM)
NOME

QUALIF. PROF.

ÓRGÃO REG PROF.

REGIÃO

N.º REGISTRO

SEDE
ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

FONE

NOME SUPERINTENDENTE

FONE

NOME DO GERENTE

FILIAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS CONVENIENTES

REGISTRO DA EMPRESA EM ENTIDADES PROFISSIONAIS
ÓRGÃO

DATA

REGIÃO

NÚMERO

ÓRGÃO

REGIÃO

NÚMERO

NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL

Obs.: No caso de consórcio a Ficha de Identificação deverá ser emitida por
cada empresa consorciada.
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Modelo 3 - Carta de Apresentação da Proposta de Preços
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
Ao
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Comissão Especial de Licitação
Referência: Concorrência Pública nº 004/2021– IPPUC
Prezados Senhores,
.........................................(Empresa/Consórcio),
com
sede
na
cidade
de
........................, à (rua, avenida, etc)..................................., inscrita no CNPJ/MF sob
nº..........., neste ato representada por ................................., abaixo assinado propõe
ao IPPUC a elaboração de..............., conforme especificações contidas no Anexo B Termo de Referência e no Edital, de acordo com as planilhas de preços e de quantidades
apresentados no Anexo C, e nas seguintes condições:

a) Preço total de R$.......(em valor numérico e por extenso)
b) Preço unitário conforme a planilha anexa, da qual resultou no preço total proposto.
c) A validade da proposta é de ..... (em valor numérico e por extenso) dias corridos
(mínimo de 60 dias);

d) O prazo de execução dos serviços é conforme dias corridos definidos no Edital e Anexo
C, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a ser expedida pelo IPPUC;

e) O preço proposto inclui todos os custos como salários, encargos sociais, taxas
administrativas, lucros, despesas fiscais, transporte e outras que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto da presente licitação;

f) O pagamento deverá ser efetuado conforme estabelecido no edital;
g) A data-base da categoria profissional que representa parcela de custo da mão-de-obra

dos serviços desta licitação é ____ de ____, do sindicato de .....
(RELACIONAR A DATA BASE E O SINDICATO DE TODAS AS CATEGORIAS
PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA
CONTRATAÇÃO);
h) Foram utilizados em nosso orçamento o fator K1 de XX e fator K4 de XX e Taxa de
Encargos Sociais de ...xx%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de Lucro
.....(REAL OU PRESUMIDO). Informar caso a empresa seja cadastrada no Simples
Nacional e optar por este regime de tributação, apresentando a relação de
faturamento dos 12 (doze) meses anteriores emitida pelo contador da empresa.
i) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim
o Sr. ____________, Carteira de Identidade nº. _____ expedida em __/__/__, Órgão
Expedidor ________, e CPF nº ______, como representante desta Empresa.

Local e data
Nome/RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consórcio.
Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido pela empresa líder.
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PLANILHA DE PREÇOS E
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EM EXCEL
(MODELO NO ANEXO C)

FOLHA

____
_
IPPUC

Modelo 4 - Termo de Declaração de Conhecimento do Problema e das Condições
para a Realização dos Serviços

TERMO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROBLEMA E DAS
CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ao
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Comissão Especial de Licitação

Referência: Concorrência Pública nº 004/2021– IPPUC

DECLARAÇÃO

...........................................................(nome da empresa licitante), inscrita no
CNPJ/MF sob o nº.........................., sediada em............................ (endereço
completo), declara sob as penas da lei que conhece a cidade de Curitiba e que
recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais de desenvolvimento e execução dos projetos e demais
peculiaridades inerentes a natureza dos serviços ora licitados.

Local e data

Nome:
RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consórcio.
Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido pela empresa líder.
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Modelo 5 - Termo de Declaração de Responsabilidade e de Atendimento ao Edital

TERMO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE ATENDIMENTO AO
EDITAL

Ao
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Comissão Especial de Licitação

Referência: Concorrência Pública n° 004/2021– IPPUC

DECLARAÇÃO

......................................................(Empresa
/
Consórcio),
neste
ato
representada
por
(nome
do
responsável
ou
representante
legal)
....................................., abaixo assinado, declara:
Que, se vencedora da licitação, atenderá a todas as exigências e
especificações estabelecidas no edital e no Contrato;
- Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados.

-

Local e data

Nome:
RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consórcio.
Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido pela empresa líder.
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Modelo 6 - Termo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de
Habilitação
TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO
Ao
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Comissão Especial de Licitação

Referência: Concorrência Pública n° 004/2021– IPPUC

DECLARAÇÃO

............................................. (nome da empresa licitante), inscrita no
CNPJ/MF
sob
o
n°
............................,
sediada
em
....................................................... (endereço completo), declara sob as
penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° xxx/2021– IPPUC, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e que não está suspensa do
direito de licitar pela Administração Pública do Município de Curitiba e que nem foi
declarada inidônea por nenhum órgão da Administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 87,
incisos III e IV da Lei Federal nº 8.666/93.
Local e data

Nome:
RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa.
Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido por cada uma das
empresas participantes.
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Modelo 7 – Termo de Declaração de que não emprega menores
TERMO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
Ao
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Comissão Especial de Licitação

Referência: Concorrência Pública N° 004/2021– IPPUC

DECLARAÇÃO

...........................................................(nome da empresa licitante), inscrita
no CNPJ/MF sob o nº.........................., sediada em.......................................
(endereço completo), neste ato representada por (nome do responsável ou
representante legal) ....................................., abaixo assinado, declara para
fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, nas
condições de aprendiz (...).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
Local e data:

Nome:
RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa.
Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido por cada uma das
empresas participantes.
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Modelo 8 - Termo de Declaração

TERMO DE DECLARAÇÃO

Ao
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Comissão Especial de Licitação
Referência: Concorrência Pública N° 004/2021– IPPUC

DECLARAÇÃO

......................................................(Empresa
/
Consórcio),
neste
ato
representada
por
(nome
do
responsável
ou
representante
legal)
....................................., abaixo assinado, declara:
- Que entre seus dirigentes, sócios, responsáveis técnicos ou legais não
figura:
1) servidor público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo
comissionado na Administração Pública Direta ou Indireta do Município
de Curitiba, ou
2) cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta
ou colateral até 3º grau, de servidor público, funcionário, empregado ou
ocupante de cargo comissionado no IPPUC.
- Que se compromete a comprovar, quando da assinatura do Contrato, os
vínculos, empregatícios ou contratual, da equipe técnica, definida no subitem
8.2.4 letra “d” do edital, no caso de ser a vencedora da presente licitação.
Local e data

Nome:
RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consórcio.
Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido pela empresa líder.
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Modelo 9 - Termo de Declaração de que possui pessoal, equipe técnica e instalações
TERMO DE DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI PESSOAL, EQUIPE TÉCNICA E
INSTALAÇÕES

Ao
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Comissão Especial de Licitação
Referência: Concorrência Pública n° 004/2021– IPPUC

DECLARAÇÂO

......................................................(Empresa
/
Consórcio),
neste
ato
representada
por
(nome
do
responsável
ou
representante
legal)
....................................., abaixo assinado, declara:
-

Que possui pessoal, equipe técnica e instalações necessárias à realização
do objeto da licitação, sob as penas cabíveis;
Local e data

Nome:
RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consórcio.

Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido pela empresa líder.

FOLHA

____
_
IPPUC

Modelo 10 - Quadro I – Capacitação Técnica da Empresa

Referência: Concorrência Pública n° 004/2021– IPPUC
RELAÇÃO DOS ATESTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO
TÉCNICA DA EMPRESA

PROJETO

CONTRATANTE (*)

LOCALIZAÇÃO
Município / UF

EXECUÇÃO
INÍCIO-FIM (**)

QUADRO II

(**) Mês/Ano - Mês/Ano.

(*) Juntar Copia Autenticada dos Atestados fornecidos pelos Contratantes e respectivas Certidões emitidas pelo CREA e entidades profissionais competentes.

DESCRIÇÃO DO ITEM
ATENDIDO

CARGO PROPOSTO

NOME DO TÉCNICO

NOME DA EMPRESA / CONSÓRCIO

(MODEL O)

EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE
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Modelo 11 - Quadro II - Experiência da Equipe Técnica
Referência: Concorrência Pública n° 004/2021– IPPUC
EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA
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Modelo 12 - Quadro III - Relação da Equipe Técnica da Licitante
Referência: Concorrência Pública n° 004/2021– IPPUC
RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE
NOME DA EMPRESA:
ESPECIALIDADE

NOME/FORMAÇÃO
PROFISSIONAL/NÚMERO E CONSELHO

Coordenação e Compatibilização dos
projetos
Estudo Topográfico
Estudo Geotécnico
Estudos Hidrológicos
Projeto Geométrico
Projeto de Drenagem (inclusive OAC e
bacia de detenção)
Projeto de Terraplenagem
Projeto de Pavimentação
Projeto de Contenções
Projeto de Sinalização Viária (horizontal,
vertical, semafórica, pontos de parada de
transporte coletivo e dispositivos de
fiscalização eletrônica de velocidade)
Projeto de Paisagismo
Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial
e Projetos Complementares da OAE
Projeto Eletromecânico de Rede de
Distribuição Urbana - RDU
Projeto de Iluminação Pública
Projeto de Infraestrutura de Rede de Fibra
Ótica
Plano de Execução da Obra
Demonstrativo de Quantidades dos Serviços
Orçamento, Composições de Custos Unitários
Unitárias e Relatório de Cotações
Cronograma Físico- Financeiro
Relatório e Memória Justificativa
Projeto de Subdivisão
PROFISSIONAIS COM ATESTADO E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Por ocasião da emissão do atestado relativo a essa contratação, serão
relacionados somente os profissionais apresentados no quadro acima, em seus
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respectivos cargo/função e projetos/estudos, considerando as substituições
solicitadas pela Contratada e aprovadas pela Administração.
Obs. 1: Poderá ser relacionado mais de um profissional para cada disciplina de
projeto, devendo ser atendidas as condições estabelecidas no Edital, em 6.6.2 e
6.6.2.1.
Obs. 2: Nas disciplinas de projeto marcadas em negrito deverão constar os
responsáveis técnicos indicados na Proposta Técnica, 6.6.1.

Local e data

Nome:
RG:
Cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consórcio
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Modelo 13 - Quadro IV – Currículo da Equipe Técnica da Licitante
Referência: Concorrência Pública n° 004/2021 – IPPUC
CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE
)
QUADRO IV
NOME DA EMPRESA:
NOME DO TÉCNICO:
DATA DE NASCIMENTO:

NACIONALIDADE:

PROFISSÃO:

REGISTRO PROFISSIONAL:

CARGO PROPOSTO:

ÁREA DE ATUAÇÃO:

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

SERVIÇOS ATRIBUÍDOS:
(Descrever, de forma sucinta, as atividades atribuídas no âmbito do Projeto)

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

(Descrever, de forma sucinta, as qualificações chaves do profissional)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
(Listar as principais experiências profissionais que o qualificam para participar do
Projeto)
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CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE
(MODELO)
QUADRO IV (Cont.)
NOME DO TÉCNICO:
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Cont.):

(Obs.: Utilizar, no máximo, 4 páginas para a apresentação de cada
currículo, não sendo considerados com vista à avaliação da Equipe Técnica
as páginas que ultrapassarem a esse limite)
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Modelo 14 – Termo de Responsabilidade de Serviços

Referência: Concorrência Pública n° 004/2021 – IPPUC

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS

O Engº/Arq. ___________, CREA/CAU nº_______, responsável
técnico pelo(s) estudo(s)/projeto(s) de ______________, a empresa/consórcio......,
inscrito no CNPJ sob no ..............., com sede na Rua ..........., no .............., Município
....../........., aqui representada pelo seu representante legal ........, CPF......, e o
coordenador e responsável pela compatibilização entre as disciplinas de projeto, o
Engº/Arq.______, CREA/CAU nº ______, declaram que:
- se comprometem a apresentar o vínculo contratual entre o responsável técnico
e a empresa/consórcio na ocasião da assinatura do contrato;
- calcularão e verificarão as quantidades dos serviços relativos ao(s) projeto(s)
acima informado(s), pelos quais assumem total responsabilidade;
- se colocam a inteira disposição para esclarecimentos que se façam necessários
durante a elaboração do projeto, bem como prestarão assistência técnica durante a
execução da obra caso seja necessário.

Local e data

Representante Legal
(Nome e RG e cargo)

da

Contratada

Coordenador Técnico da Contratada
Nome e N° de registro perante
entidade de classe

a

Responsável
Técnico
pelo
projeto/estudo/serviço
Nome e N° de registro perante a
entidade de classe (se for o caso)
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Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido pela empresa líder.
Modelo 15 – Detalhamento dos Encargos Sociais
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021– IPPUC
REGIME TRIBUTÁRIO DA EMPRESA: ( ) LUCRO PRESUMIDO ( ) LUCRO REAL
TIPO DE JORNADA DE TRABALHO: ( ) HORISTA ( ) MENSALISTA
SE A EMPRESA FOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ANEXAR A ESTE MODELO A RELAÇÃO
DE FATURAMENTO DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES, EMITIDA PELO CONTADOR DA
EMPRESA.

ATENÇÃO: A tabela apresentada pelo proponente deverá contemplar os itens que constam na
sugestão do Município de acordo com o seu regime tributário.
A - Encargos Sociais Básicos
> A1 Previdência Social...............................................................................
> A2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (F.G.T.S)................................
> A3 Salário Educação.................................................................................
> A4 Serviço Social da Indústria (SESI)........................................................
> A5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)............................
> A6 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE).........................
> A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)..................
> A8 Seguro contra Acidente de trabalho.(INSS)............................................
> A9 Serviço Social da Indústria da Construção (Seconci)...............................

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

> TOTAL ( A )............................................................................................

XX%

>B - Encargos Sociais que recebem as incidências de "A"
> B1 Repouso semanal e feriados .................................................................
> B2 Auxilio enfermidade ............................................................................
> B3 Licença paternidade ............................................................................
> B4 13º Salário ........................................................................................
> B5 Diárias de chuvas/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou
atraso na entrega de materiais de serviço.............................................

XX%
XX%
XX%
XX%
XX%

>TOTAL ( B )............................................................................................

XX%

>C - Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A
> C1 Depósito por despedida injusta 50% s/ [ A2 + ( A2 x B )]......................
> C2 Férias indenizadas...............................................................................
> C3 Aviso prévio........................................................................................
>TOTAL ( C ).............................................................................................

XX%
XX%
XX%
XX%

>D - Taxas de reincidências
> D1 Reincidência de "A" sobre "B"...............................................................
> D2 Reincidência de (A – A9) sobre "C3".......................................................
>TOTAL ( D )............................................................................................

XX%
XX%
XX%

TOTAL GERAL.............................................................................................
Notas:

XX%

1 – Deverão ser obedecidas as legislações trabalhista e tributária vigentes, inclusive acordos
de classes, sob pena de desclassificação da proposta de preços;
2 – Poderão ser acrescidos outros itens, a critério das licitantes.
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3- As licitantes que tiverem dúvidas ou necessitarem de esclarecimentos na interpretação
deste Modelo deverão solicitá-los à esta Comissão Especial de Licitação conforme descrito
Edital.

Modelo 16 – Composição dos Fatores K1 e K4
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 – IPPUC
FATOR "K1" - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
CÁLCULO DAS DESPESAS INDIRETAS – DI
Não vinculados diretamente à execução. Decorrentes do fornecimento, manutenção e
utilização de recursos e serviços que podem ser compartilhados na realização de
múltiplos trabalhos.
Funcionários administrativos.........................................................................xx%
Assessoria jurídica/contábil...........................................................................xx%
Comunicação..............................................................................................xx%
Água e Luz.................................................................................................xx%
Aluguel da sede..........................................................................................xx%
Atestados, certidões, cartórios......................................................................xx%
Tarifas bancárias.........................................................................................xx%
Segurança..................................................................................................xx%
Manutenção: sede e equipamentos................................................................xx%
Atualização de software e hardware.............................................................. xx%
Seguros: sede e equipamentos......................................................................xx%
Impostos e taxas municipais.........................................................................xx%
Papelaria....................................................................................................xx%
Gráfica.......................................................................................................xx%
Total DI.....................................................................................................xx%
LUCRO BRUTO – L
Lucro Bruto...............................................................................................xx%
CÁLCULO DAS DESPESAS LEGAIS – DL
ISS*..........................................................................................................xx%
COFINS .....................................................................................................xx%
PIS ...........................................................................................................xx%
Total (i) .....................................................................................................xx%
*A isenção de ISS municipal não se aplica a serviços de consultoria.
DL = {[1/(1-i)]-1}x100
Fórmula para cálculo do coeficiente K1: K1 = (1+ES)x(1+DI)x(1+L)x(1+DL)

FOLHA

____
_
IPPUC

FATOR "K4" - DESPESAS INDIRETAS
CÁLCULO DAS DESPESAS INDIRETAS – DI
Manutenção: sede e equipamentos................................................................ xx%
Impostos e taxas municipais......................................................................... xx%
Papelaria.................................................................................................... xx%
Gráfica....................................................................................................... xx%
Combustível................................................................................................ xx%
Total despesas indiretas – DI....................................................................xx%
LUCRO BRUTO – L
Lucro Bruto.............................................................................................. xx%
CÁLCULO DAS DESPESAS LEGAIS – DL
ISS*.......................................................................................................... xx%
COFINS ..................................................................................................... xx%
PIS ........................................................................................................... xx%
Total (i) ......................................................................................................xx%
*A isenção de ISS municipal não se aplica a serviços de consultoria.
DL = {[1/(1-i)]-1}x100
Fórmula para cálculo do coeficiente K4:
K4 = (1+DI)x(1+L)x(1+DL)
Nota:
1. As licitantes que tiverem dúvidas ou necessitarem de esclarecimentos na interpretação
deste Modelo deverão solicitá-los à esta Comissão Especial de Licitação conforme
descrito no Item 4.0 do Edital e seus subitens.
2. As empresas não domiciliadas em Curitiba deverão atender a legislação vigente de ISS
de seu Município, e deverão atender ao Decreto Municipal 1676/2010.
3. As alíquotas do PIS e COFINS deverão atender a legislação vigente e estar de acordo
com o regime tributário informado no modelo 12 - Detalhamento de Encargos Sociais.

FOLHA

____
_
IPPUC

Modelo 17 - Termo de Encerramento do Volume

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME

Ao
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Comissão Especial de Licitação
Referência: Concorrência Pública n° 004/2021 – IPPUC
Assunto: Termo de Encerramento do Volume

Prezados Senhores,

(A Proposta Técnica / A Proposta de Preços / Os Documentos de Habilitação) da
......................................... (nome da empresa licitante), apresentada para os
fins de participação na licitação em referência é de ........(.................)
volume(s).
O presente documento é composto de .........(.........................) folhas, inclusive
esta, numeradas sequencialmente da folha nº.....(.............) à folha nº
......(.............), estando todo o conjunto devidamente rubricado.
Local e data

Nome:
RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consórcio.
Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido pela empresa líder.

