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CONVITE Nº 01/2014 
 

 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE – CAU/RN, através 
do responsável designado, Sra. Rafaela Ribeiro Araujo, conforme portaria nº 02/2014 do CAU/RN, de 20 
de março de 2014, nos termos da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e da Lei 
complementar 123/2006, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na 
modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à contratação de empresa com 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para a execução, sob regime de EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, da reforma na sede do CAU/RN situada na Rua Conselheiro Morton Faria, 1448, 
salas 202, 204, 206 e 208, Ed. Griffe Point, Lagoa Nova, Natal/RN, conforme especificações e condições 
estabelecidas neste Convite e seus anexos. 
 
 
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 
  DIA: 07/04/2014 
 HORÁRIO: 09h (Horário Local) 

LOCAL: Sala do CAU/RN, Localizada na Rua Cons. Morton Faria, 1448, Sala 208 - Lagoa Nova, 
Natal/RN. 

 
OBSERVAÇÃO: Ocorrendo decretação de feriado ou outro superveniente de caráter público, que 
impeça a realização deste evento na data acima marcada, a Licitação ficará automaticamente 
prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova comunicação. O Convite 
encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado ou no site www.caurn.org.br. 
 
 No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Convite, com respeito a: 
 1.1- Recebimentos dos envelopes Documentação e Proposta; 
 1.2- Abertura dos envelopes Documentação; 
 1.3- Devolução dos envelopes Proposta às licitantes inabilitadas; 
 1.4- Abertura dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas. 
 
 Integram o presente edital para todos os efeitos, os anexo abaixo discriminados: 
 
Anexo I: Modelo de Proposta 
Anexo II: Modelo de Declaração de Ciência e Concordância 
Anexo III: Minuta do Contrato Administrativo 
Anexo IV: Pasta Técnica 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente Edital a contratação de empresa com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos, para execução, sob regime de EMPREITADA POR MENOR PREÇO 
GLOBAL, de reforma das salas da sede do CAU/RN sito a Rua Conselheiro Morton Faria, 1448, salas 
202, 204, 206 e 208, Ed. Griffe Point, Lagoa Nova, Natal/RN. 
 
1.2. Estes serviços deverão ser executados de acordo com as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), e demais regras estabelecidas na Pasta Técnica (projetos, memoriais, lista de 
materiais, planilha orçamentária), parte integrante deste Edital. 
 
1.3. Em caso de divergência e/ou duplicidade em relação aos elementos técnicos instrutores 
mencionados no Edital e seus Anexos, especialmente os nominados no item anterior, prevalecerá, para 
a elaboração da Proposta de Preço a seguinte ordem de prioridade: projetos, memoriais e planilha de 
orçamentos, sendo que nos projetos prevalecerão os elementos de maior detalhamento. 
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1.4. A execução da reforma objeto do presente Edital, implica no fornecimento de mão-de obra 
especializada, materiais, equipamentos, ferramentas, equipamentos de segurança, acessórios, com 
todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária, securitária, tributária e civil, 
necessárias à completa e perfeita execução dos serviços, e o cumprimento da Lei nº 6.514 de 
22/12/1977 e Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/1978. 
 
1.5. A Planilha de orçamento fornecida pelo CAU/RN, é meramente orientativa e não prevê revisão de 
quantidades para mais ou para menos, sendo que eventuais divergências de quantidades deverão ser 
consideradas pela(s) proponente(s) como compensadas na solução técnica definida no projeto executivo 
e conseqüentemente no preço global proposto. A planilha deve ser considerada, pela(s) proponente(s) 
juntamente com os detalhamentos constantes dos projetos básicos, observadas a ordem de prioridade 
mencionada no subitem 1.3. Caberá à(s) proponente(s) o fornecimento de sua planilha, 
preferencialmente em papel timbrado da(s) proponente(s), com o preenchimento dos preços, 
procedendo ajustes necessários em função e de acordo com a sua proposta (arredondamento). 
 
1.6. O prazo máximo para execução total dos serviços, objeto da presente licitação, será de 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir da data da Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CAU/RN, ficando 
condicionado este início ao calendário da Instituição. O início dos trabalhos da EMPRESA 
CONTRATADA iniciará imediatamente após a assinatura do contrato com a CONTRATANTE. 
 
1.7. O prazo mínimo de validade das propostas é de 60 (sessenta) dias. 
 
1.8. Os pagamentos pelas etapas concluídas dos serviços ocorrerão após medição e confirmação de 
pelo menos metade, ou seja 50% do cronograma previsto, conforme demonstrado no cronograma físico 
financeiro apresentado pela proponente e no Contrato administrativo. 
 
1.9. É vedada a subcontratação da totalidade dos serviços inerentes ao objetivo deste Certame, e a 
subcontratação de partes do objeto somente será possível mediante aprovação prévia e formal pelo 
CAU/RN, o que não eximirá a Contratada das obrigações contratuais e responsabilidade civil, perante o 
CAU/RN. 
 
1.10. Na hipótese de subcontratação a subcontratada deverá ter acervo compatível para o serviço, com 
as características e tamanho ao objeto contratado. 
 
1.11. Os serviços que demandarão ruidos , desocamento de entulhos e materiais serão executados no 
periodo noturno e durante os finais de semana e feriados. 
 
1.12. A licitante vencedora deverá apresentar o RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) ou ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável pela totalidade dos serviços/reforma, sendo 
que os pagamentos de taxas e registros serão de integral responsabilidade da mesma e deverá manter 
durante a jornada de trabalho um responsável técnico que responderá por todos os procedimentos 
diários. 
 
1.13. Quaisquer danos causados às instalações do prédio ou a terceiros, em decorrência dos serviços, 
serão de responsabilidade da licitante vencedora, que deverá repará-los, sem ônus para o CAU/RN. 
 
1.14. As licitantes poderão realizar visitas ao local onde serão realizados os serviços com antecedência 
de até 01 (um) dia últil antes da data marcada para o recebimento das propostas. 
 
1.15. As visitas destinam-se à vistoria, avaliação e ciência das empresas interessadas acerca das 
condições do local e peculiaridades atinentes à realização dos serviços que compõem o objeto da 
licitação, para fins de elaboração da proposta e demais efeitos decorrentes desse Edital. 

 
a) As visitas somente serão realizadas em dias últeis, das 8 às 14 horas e deverão ser previmante 

agendadas junto à Gerência Geral ou outra pessoa designada, por meio do telefone (84) 2010-
2614. 
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b)  As visitas deverão ser feitas por profissional qualificado da empresa interessada, que deverá 

estar munido de documentos de identificação e de instrumento que o habilite à representação 
legal da empresa. 
 

c) No dia e hora agendado, a Gerência Geral ou outro servidor designado acompanhará a visita 
das empresas interessadas, emitindo a cada uma delas um “Atestado de Visita”.  
 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste certame os interessados que atenderem a todas as exigências constantes 
do presente instrumento, não sendo admitida, seja a que título for, a participação de dirigentes, 
conselheiros e colaboradores do CAU/RN, inclusive cônjuges; 
 
2.2. A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e submissão às condições 
estatuídas pelo edital; 
 
2.3. Cada licitante apresentar-se-á com um ou mais representante(s) legal(is) que, devidamente 
credenciado(s), será(ão) o(s) único(s) admitido(s) a intervir(em) nas fases do procedimento licitatório 
quer por escrito quer oralmente. Assim, a licitante assume a responsabilidade por todos os atos 
praticados pelo(s) representante(s) devidamente credenciados; 
 
2.4. É conveniente a presença do representante legal da licitante até o final da sessão pública sendo que 
no caso de ausência, ainda que momentânea da sala de sessão, deverá ser comunicada e autorizada 
pelo responsável da licitação, se definitiva, registrada em ata com indicação do horário. Os prejuízos 
advindos da ausência serão de responsabilidade única e exclusiva do ausente; 
 
2.5. Nenhuma pessoa natural, ainda que de posse de procuração devidamente outorgada, poderá 
representar mais de um licitante. Caso ocorra, o primeiro credenciamento prevalecerá e a(s) outra(s) 
licitante(s) ficará(ão) sem representação, arcando com os ônus da não representatividade; 
 
2.6. A licitante deverá comprovar por meio de contrato ou estatuto social que desempenha atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste certame; 
 
2.7. Não serão admitidas licitantes sob a forma de consórcio, suspensas de licitar e/ou contratar com 
esta Autarquia, com a Administração Pública Direta e Indireta, bem como as que estiverem em regime 
de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 
 
 
 
3. FONTES DOS RECURSOS/ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1. As despesas decorrentes deste certame são próprias do CAU/RN, estando inclusas no plano de 
contas sob o título de 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - GERAL 
 
 
4. DO PROCEDIMENTO 
 
4.1. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes Documentação e 
Proposta, no local, dia e hora determinados no edital. 
 
4.1.1. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada retardatária, a não ser como 
ouvinte. 
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4.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante 
contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura 
dos envelopes, seja referente à documentação ou às propostas. 
 
4.2.1. Entende-se por documento de credenciamento: 
 
 a) Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 
 

b) Procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credênciada possa 
falar em seu nome em qualquer fase desta licitação. 

 
4.2.2. Cada credênciado poderá representar apenas uma licitante; 
 
4.2.3. O documento credencial deverá ser apresentado ao responsável pela licitação no início dos 
trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes Documentação e Proposta, ou quando este o exigir; 
 
4.2.4. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar e responder em nome da licitante. 
 
4.2.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não serão permitidas 
quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Convite, resalvado apenas aquelas 
destinadas a sanar evidentes erros materiais ou falhas formais, alterações essas que serão avaliadas 
pelo responsável da licitação. 
 
4.3. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na 
presença das interessadas, pelo responsável da licitação, que fará a conferência e dará vista da 
documentação, a qual deverá ser rubricada pelos representantes das licitantes presentes. 
 
4.3.1. Abertos os envelopes Documentação, o responsável da licitação, a seu juízo exclusivo, poderá 
apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulga o nome das habilitadas e das 
inabilitadas 
 
4.3.2. Os envelopes Propostas das empresas inabilitadas devem ser devolvidos a elas, devidamente 
fechados. 
 
4.4. A licitante, que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
Documentação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com 
irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior. 
 
4.5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 
diligências ou consultas, o responsável pela licitação decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, 
eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pelo responsável da 
licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da 
habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, diretamente às licitantes ou mediante 
publicação de aviso na página web do CAU/RN, no endereço www.caurn.org.br.  
 
4.6. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pelo 
responsável da licitação para abertura dos envelopes Propostas. 
 
4.6.1. As licitantes serão convocadas a comparecerem à sessão mediante publicação na página do 
CAU/RN na Internet, no endereço www.caurn.org.br, ou mediante comunicação direta às licitantes, por 
intermédio de ofício; e  
 
4.6.2. Os envelopes Proposta ficarão sob a guarda do responsável pela licitação, devidamente lacrados 
e rubricados no fecho por este pelos representantes legais das licitantes presentes.  
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4.7. Após a abertura dos envelopes Documentação, os demais, contendo as propostas das licitantes 
habilitadas, serão abertos: 
 
4.7.1. Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de 
interposição de recurso; ou 
 
4.7.2. Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recursos; ou 
 
4.7.3. Após dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento dos recuros interpostos. 
 
4.8. Se não houver tempo suficiente para abertura dos envelopes Documentação e Proposta em uma 
única sessão, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com 
os requisitos do ato convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder do 
responsável pela licitação até a data e horário marcados para o prosseguimento dos trabalhos. 
 
4.9. A(s) abertura(s) dos envelopes Documentação e Proposta será(ão) realizada(s) em sessão pública, 
da qual se lavará ata circunstanciada, assinada pelo resposável da licitação e pelos representantes 
legais licitantes presentes. 
 
4.9.1. Consideradas as ressalvas contidas neste Convite, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da 
reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e 
 
4.9.2. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 
 
4.10. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricadas pelo responsável da licitação e 
pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 
 
4.11. Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo responsável pela licitação. 
 
4.11.1. Abertos os envelopes Proposta, não caberá desclassificar as propostas por motivo relacionado à 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
4.12. É facultado ao resposável da licitação ou à auditoria superior, em qualquer fase deste Convite, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar originalmente da documentação 
e das propostas. 
 
 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
 
5.1. No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Convite cada licitante deverá apresentar ao 
responsável pela licitação, simutaneamente, sua documentação e proposta, em envelopes separados, 
fechados, com indicação em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes 
dizeres:  
 
ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO 
AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE – CAU/RN 
RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 001/2014 CAU/RN 
DATA: 
HORÁRIO: 
NOME DA LICITANTE: 
 
ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE – CAU/RN 
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RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 001/2014 CAU/RN 
DATA: 
HORÁRIO: 
NOME DA LICITANTE: 
 
 
6. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01): 
 
6.1. As licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos relacionados a seguir: 
 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 

b) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC/CNPJ). 
c) Certidão de quitação de tributos e contribuições municipais, estaduais e federais, emitida 

pelos órgãos competentes; 
d) Certidão negativa de débito (CND), fornecida pela Receita Federal; 
e) Certidão de Regularidade de Situação (CRS), expedida pela Caixa Econômica Federal, com 

a finalidade de comprovara inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço-FGTS; 

f) Certidão Negativa de Débito com o INSS ( CND ); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º/05/1943. 

h) No caso de licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 
certidão e declaração de enquadramento no citado regime; 

 
6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas respectivamente nos incisos I e II do art. 
3° da Lei Complementar nº 123/2006, interessadas em participar desta licitação deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, ainda que esta 
apresente alguma restrição, de acordo com o art. 43 do retromencionado Diploma Legal; 
 
6.3. As certidões que não declararem expressamente o período de validade deverão ter sido emitidas 
nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data prevista para realização da sessão pública, salvo 
quanto à certidão e/ou declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
6.4. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR AINDA: 

 
a) Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos 
de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo constante no 
anexo IV deste edital; 
b) Declaração de idoneidade para participar de licitação ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, e a inexistência de fato 
impeditivo superveniente de sua habilitação, conforme modelo constante no anexo V deste 
edital; 
c) Documento comprobatório de registro e regularidade junto ao CAU ou CREA 

 
 
6.5. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA HABILITAÇÃO 
 
6.5.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão: 

a) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente;  
b) Ser emitido em nome da licitante e constar, preferencialmente, número do CNPJ/MF e 
endereço respectivo: 
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c) Caso a licitante seja matriz todos os documentos deverão estar em nome desta; 
d) Se a licitante for filial os documentos deverão estar em nome desta, exceto aqueles que pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 
6.5.2. Antes do encerramento da sessão pública lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão 
registradas as ocorrências relevantes e, ao final, assinada pelo responsável da licitação e representantes 
credenciados das proponentes presentes, observada a disposição do item 2.4. 
 
6.5.3. Os documentos exigidos neste ato convocatório, dentro do envelope documentação, deverão ser 
entregues numerados, preferencialmente em ordem, a fim de permitir mais rapidez durante a conferência 
e exame correspondente. 
 
6.5.4. Os documentos exigidos neste Convite poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou pelo responsável da licitação ou publicação 
em órgão da imprensa oficial. 
 

a. Somente serão aceitas cópias legíveis; 
b. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e  
c. O responsável pela licitação reserva-se o direito de solictar o original de qualquer 

documento, sempre que julgar necessário. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 02) 
 
7.1. A proposta deverá ser apresentada em original, impressa por qualquer processo eletrônico, sem 
cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem constar:  
 
7.1.1. Ser impressa em papel timbrado da licitante com a razão social e carimbo do CNPJ/MF, endereço, 
número de telefone, fac símile, correio eletrônico, código de endereçamento postal, data e assinatura do 
representante legal da licitante, banco que possui conta, números da agência e conta corrente para 
efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento, bem como a indicação do nome, número 
dos documentos pessoais e qualificação do(s) responsável(is) pela assinatura do contrato; 
 
7.1.1.1. A falta de assinatura na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante com 
poderes para esse fim, presente à sessão pública e devidamente credenciado;  
 
7.1.2. Declaração de ciência e concordância, conforme modelo constante do Anexo II, comprovando que 
o responsável técnico da proponente, devidamente identificado:  
 a) examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que os comparou 
entre si, e obteve expressamente do CAU/RN, informações antes de apresentá-la;  

b) conhece os locais onde serão executados os serviços, objeto do Edital; 
c) conhece todas as especificações e condições de execução do objeto do Edital;  
d) considerou que os elementos desta licitação permitiram a elaboração de uma proposta de 

preço totalmente satisfatória. 
e) tem conhecimento de que, caso a proponente não conheça os locais dos serviços e tenha 

interesse em conhecer, a visita fica condicionada ao agendamento no CAU/RN por meio do telefone de 
nº 84 2010-2614 no horário das 8:00 as 14:00, sendo realizada a visita pelo menos 24 horas antes da 
entrega da proposta. 

 
7.1.3. Planilha de orçamento discriminado os serviços e seu resumo devendo ser elaborados e 
apresentados em impresso próprio da proponente, devidamente preenchidos e assinados, observando-
se os dados constantes na planilha elaborada pelo CAU/RN, nos quais deverão constar todos os 
serviços, materiais (quantidades, preços unitários e totais), leis sociais, B.D.I. e demais encargos 
necessários para a composição do valor total dos serviços e plena execução do serviço. 
 
7.1.4. Cronograma físico-financeiro devendo considerar o preço global proposto, com etapas definindo o 
avanço físico e correspondente valor financeiro, contemplando o prazo máximo de execução. 
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7.1.5. Prazo de validade da proposta: de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de entrega da 
proposta (envelope 02); 
 
7.1.6. Indicar o representante legal (nome completo, nº RG e do CPF/MF e cargo exercido na 
proponente), com poderes expressos e legais para assinar o Contrato Administrativo; 
 
7.1.7. Todos os documentos emitidos pela(s) proponente(s), em atendimento às exigências da presente 
licitação, deverão ser assinados em conjunto pelo Sócio/Gerente, Diretor da(s) proponente(s) ou seu 
representante legal e pelo responsável técnico da(s) proponente(s), ambos perfeitamente identificados, 
sendo o responsável técnico com o nome completo, nº da Carteira Profissional expedida pelo CAU ou 
CREA. Na hipótese do representante legal da(s) proponente(s) ser também o responsável técnico, as 
referidas condições deverão estar perfeitamente identificadas nos documentos, de forma a não gerar 
dúvidas quando o(s) representante(s) da(s) proponente(s) estiver assinando como responsável técnico 
e/ou como representante legal. 
 
7.1.8. O prazo de conclusão dos serviços, as condições de pagamento e a validade da proposta, 
dispostos no item 1 deste Edital não dependem de manifestação dos representantes das 
proponentes. 
 
7.1.9. A licitante deverá indicar os valores em moeda corrente, fixos e irreajustáveis; 
 
7.1.10. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos 
trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos Federais, Estaduais e Municipais (à exceção dos tributos 
de natureza direta e personalíssima, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser 
repassados à contratante), contribuições previdenciárias, e quaisquer outras despesas no que se refere 
aos produtos objeto deste certame; 
 
7.1.11. Só serão aceitos preços em moeda nacional, em algarismos arábicos e por extenso. Em caso de 
divergência, prevalecerá este último, desprezando-se qualquer valor além dos centavos; 
 
7.1.12. A cotação apresentada para efeito de julgamento será de exclusiva responsabilidade da licitante, 
não sendo permitida qualquer alteração a não ser erro material evidente; 
 
7.2. Se por motivo de força maior a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da proposta e 
caso persista o interesse do CAU/RN, será prorrogada, automaticamente, a validade por igual prazo; 
 
7.3. Ao apresentar a proposta o licitante estará declarando plena aceitação das condições estabelecidas 
neste edital, sendo inalteráveis no decorrer do procedimento licitatório e execução do contrato, à 
exceção daquelas expressamente determinadas por este instrumento convocatório ou amparadas por 
lei; 
 
7.4. Será desclassificada a licitante que apresentar proposta: 
 
7.4.1. Que contiver objeto diverso do constante deste edital; 
 
7.4.2. Não atender às exigências estatuídas pelo presente instrumento; 
 
7.4.3. Apresentar valores irrisórios ou zeros, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos 
respectivos custos estatuídos no item 7.1.11. deste edital; 
 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. Abertas, rubricadas e lidas as propostas, o responsável pela licitação poderá julgá-las em outra 
reunião, se assim achar conveniente, fazendo-se o competente registro na ata da reunião; 
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8.2. No julgamento das propostas será considerado como critério de classificação e seleção o menor 
preço global. 
 
8.3. O objeto deste Convite e anexos será adjudicado à empresa cuja proposta for considerada 
vencedora. 
 
8.4. O responsável pela licitação desclassificará as propostas que: 
 

a) Não atenderem às exigências contidas nesta Carta Convite e seus anexos, ou imponham 
condições não previstas neste ato convocatório; 
b) Apresentarem preço manifestamente inexeqüível, assim considerado aquele que não venha a 
ter demonstrado sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos que o 
compõem são coerentes com os de mercado; 
 

8.4.1. O responsável pela licitação, antes de desclassificar qualquer proposta por preço manifestamente 
inexeqüível, intimará a licitante para que apresente, no prazo de 01 (um) dia útil, contado da data de 
recebimento da intimação, a composição dos custos que compõem o serviço, e promoverá diligência, 
buscando a ratificação da compatibilidade do preço proposto com os de mercado. 
 
8.5. Após a etapa de análise das propostas, as licitantes serão CLASSIFICADAS PROVISORIAMENTE 
na ordem crescente de valores apresentados; 
 
8.5.1. Após a classificação provisória, na hipótese do menor valor não ter sido sido apresentado 
por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de empate, será 
assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME e EPP, nos termos 
do art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
8.5.2. Entende-se por empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta melhor classificada provisoriamente. 
 
8.5.3. Na ocorrência de empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

a) A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez), definido nos 
termos deste subitem, será convocada para, desejando, apresentar nova proposta de preço 
inferior àquela classificada provisoriamente com o menor valor, no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de preclusão; 
b) Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.5.2, na 
ordem de classificação provisória, com vistas ao exercício do mesmo direito;  
c) No caso de igualdade das propostas apresentadas por ME ou EPP que se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.5.2, será realizado sorteio entre as licitantes, definindo-se 
e convocando-se a vencedora para, caso queira, encaminhar apresentar uma melhor proposta. 

 
8.6. Caso não sejam aplicadas as regras de preferência previstas no subitem 9.4.1, e existam propostas 
com o mesmo desconto, o desempate será efetivado nos termos do § 2º, art. 45, da Lei n.º 8.666/93. 
 
8.7. Esgotado o prazo legal sem a interposição de recurso contra a decisão que proferiu o julgamento 
das propostas, o processo da licitação será submetido ao Presidente do CAU/RN, para homologação. 
 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
9.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste convite, devendo a impugnação 
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ser protocolada de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 14:00h no endereço constante no rodapé desta 
página; 
 
9.2. Eventuais recursos referentes a atos da Administração poderão ser interpostos no prazo máximo de 
02 (dois) dias úteis após o conhecimento da decisão correspondente (lavratura da ata da sessão 
pública), em petição escrita dirigida ao Responsável pela Licitação e protocolada no endereço 
mencionado no subitem acima, observadas, em qualquer caso, as demais prescrições dispostas no art. 
109, da Lei nº 8.666/93. 
 
9.2.1. As eventuais impugnações e/ou recursos, além de manifestadas por escrito, também deverão ser 
disponibilizadas em meio magnético ou através do endereço eletrônico gerenciageral@caurn.org.br; 
 
9.3. Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que terão prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, para impugná-lo; 
 
9.4. Recebida a impugnação do recurso de que trata o subitem anterior, ou esgotado o prazo para tanto, 
o Responsável pela Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
no mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente instruído, juntamente com a respectiva impugnação, 
ao Presidente do CAU/RN, que decidirá em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de seu recebimento; 
 
9.5. Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal; 
 
9.6. Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e ao julgamento de 
propostas terão efeito suspensivo, podendo o Responsável pela Licitação, motivadamente, e, havendo 
interesse, atribuir efeito suspensivo aos demais recursos interpostos. 
 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. Inexistindo recurso, o responsável pela licitação adjudicará ao licitante vencedor o objeto da 
licitação e encaminhará o processo, devidamente instruído, ao Presidente do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio Grande do Norte - CAU/RN, ou a quem este designar, para homologação do certame; 
 
10.2. Havendo interposição de recurso, e caso o responsável pala licitação não tenha se retratado, o 
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte - CAU/RN, ou a quem este 
designar, adjudicará e homologará o certame ao licitante vencedor. 
 
 
11. DO PAGAMENTO 
 
11.1. O pagamento dos bens e/ou serviços citados no item 01 do presente Convite será efetuado 
mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente aprovada pela Responsável da Licitação, o que 
ocorrerá em até 10 (dez) dias; 
 
11.2. Só caberá pagamento de acréscimo de bens e/ou serviços, quando previamente autorizado pelo 
Presidente do CAU/RN; 
 
 
12. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
 
12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, no contrato, erro de 
execução, ou demora na execução, a licitante estará sujeita às seguintes penalidades: 
 
12.1.1. Advertência por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não ocasionem 
prejuízos ao CONTRATANTE; 
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12.1.2. Multas: 
I) de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, até o 10º (décimo) dia de 
atraso, quando a licitante, sem justa causa, deixar de cumprir qualquer obrigação assumida; 
II) de 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, quando, sem justa causa, a 
licitante ocorrer em atraso superior ao 10º (décimo) dia até o 30º (trigésimo) dia; 
III) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando decorridos mais de 30 (trinta) dias de 
atraso sem manifestação da licitante e/ou sem justificativa aceita pelo CAU/RN, caracterizando total 
inadimplemento;  
 
12.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos (art. 7º da Lei 10.520/2002); 
 
12.2. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a licitante tiver direito, ou recolhidas 
diretamente ao CAU/RN, no prazo de quinze dias corridos, contados da data de sua comunicação, ou 
ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente; 
 
12.3. A penalidade referida no item 12.1.2 será aplicada nos casos de prática de ilícitos em quaisquer 
das fases deste edital, descumprimento de prazos e condições e a inobservância das demais 
disposições previstas neste ato convocatório; 
 
12.4. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da notificação; 
 
12.5. As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de 
Defesa do Consumidor. 
 
12.6. A critério do CAU/RN poderão também ser aplicadas as demais penalidades a que se referem os 
arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. A participação nesta licitação implica plena aceitação dos termos e condições estabelecidas neste 
edital e anexos, bem como das normas de regência; 
 
13.2. É vedada utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que 
possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes; 
 
13.3. O resposnável pela licitação poderá, no interesse do CAU/RN, relevar omissões puramente 
materiais desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 
 
13.4. Não serão aceitas propostas encaminhadas pelo correio, fac símile, correio eletrônico ou qualquer 
outro meio que possa ocasionar quebra do sigilo da proposta; 
 
13.5. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data agendada, fica, automaticamente, remarcada para o primeiro dia útil seguinte de 
expediente normal do CAU/RN; 
 
13.6. São partes integrantes deste edital: 
Anexo I: Modelo de Proposta 
Anexo II: Modelo de Declaração de Ciência e Concordância 
Anexo III: Minuta do Contrato Administrativo 
Anexo IV: Pasta Técnica 
 
Declaração (Exigida pelo art. 7º, inciso XXXIII, da CF/88) 
Declaração de Idoneidade  
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Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
 
13.7. O CAU/RN reserva-se ao direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em 
vista o interesse público, ou ainda, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 
terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/1993, não cabendo as licitantes direito a qualquer 
indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 do retromencionado Diploma Legal; 
 
13.8. O Responsável pela licitação esclarecerá as dúvidas suscitadas acerca do presente instrumento 
convocatório, desde que arguidas até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública e encaminhadas para o mesmo por meio do correio eletrônico diretoria@caurn.org.br, ou 
protocolada na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte - CAU/RN, 
situado na Rua Cons. Morton Faria, 1448, Sala 208, Natal/RN; 
 
13.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para a língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e registrados no Cartório de Títulos 
e Documentos ou Consulado; 
 
13.10. Documentos de procedência estrangeira, embora redigidos em língua portuguesa, devem ser 
apresentados devidamente registrados no Cartório de Títulos e Documentos ou Consulado; 
 
13.11. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados 
em cópia simples que, cotejados com o original, serão declarados autênticos pelo responsável pela 
licitação ou pela equipe de apoio; 
 
13.12. Serão desconsiderados os documentos apresentados por meio de cópia simples sem que estejam 
acompanhados do original para autenticação pelo responsável pela lictação ou equipe de apoio; 
 
13.13. Os documentos emitidos via internet terão a aceitação condicionada a verificação de sua 
autenticidade mediante acesso ao sítio do órgão expedidor; 
 
13.14. No caso de o contrato social ou estatuto determinarem a assinatura em conjunto, a falta de uma 
das firmas em qualquer documento ter-se-á por inexistente este, arcando a licitante com o ônus da 
omissão; 
 
13.15. Os licitantes deverão observar o horário de local para todos os atos deste edital; 
 
13.16. Todo e qualquer documento elaborado pela licitante deverá ser impresso em papel timbrado, com 
indicação do CNPJ/MF, endereço, nome e assinatura do representante legal; 
 
13.17. Os casos omissos serão resolvidos pelo responsável da licitação, nos moldes da Lei n.º 
8.666/1993 e demais disposições legais; 
 
13.18. É competente o Foro desta Capital para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
 
 
Natal-RN,  de       de 2014. 
 
 

RAFAELA RIBEIRO 
Resposnável pela Licitação 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA 

(papel timbrado da proponente) 
 
 

(nominar e qualificar a empresa proponente), com sede na cidade de ____________________ (UF), à 
_____________________________ nº ______, telefone ( ) _________, CNPJ/MF nº 
______________________, propõe ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIMSO DO RIO 
GRANDE DO NORTE – CAU/RN a execução dos serviços, objeto da Licitação na modalidade CARTA 
CONVITE, instaurada pelo Edital Nº 01/2014: reforma da sede do CAU/RN, composto pelas salas 202, 
204, 206 e 208 sito a Rua Conselheiro Morton Farias, 1448, Ed. Griffe Point, Lagoa Nova, Natal/RN, tudo 
em conformidade com o Edital, cláusulas do Contrato Administrativo e elementos técnicos instrutores da 
Licitação.  
 
1. O valor global proposto para os serviços, objeto desta Licitação, é de R$ ________ (____________), 
conforme planilha detalhada abaixo: 
 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE – CAU/RN, 
Rua Conselheiro Morton Faria, 1448, Sala 208 – Lagoa Nova, Natal/RN. 

 

 

  
 
Observações:  

1) Em caso de discrepância entre o “Preço Unitário e o “Preço Total”  prevalecerá o menor valor; 
2) A licitante concorrerá com o “Total Geral” 
3) A Planilha Orçamentária de preços pesquisados pelo CAU/RN será parâmetro limitadoe de 

preços máximo na presente licitação; 
 
 
Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal:  
- Nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão:  
- Nº RG e do CPF(MF):  
- Cargo exercido na empresa:  
O responsável técnico pelos serviços será o Sr.(a) _____________, título ___________, CAU nº ou 
CREA nº. __________.  
 
 
 
Local e Data  
 
 
 

 
 

DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 
(nome completo) engenheiro/arquiteto, registrado junto ao CAU ou CREA sob nº _____ responsável 
técnico da (nome da empresa, CNPJ nº) DECLARO para os devidos fins que: 
  
1) Examinei criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos e os comparei entre si, 
obtendo expressamente do CAU/RN informações necessárias, antes de apresentar a proposta; 
  
2) Conheci o local e todas as especificações e condições de execução dos serviços, objeto deste Edital; 
  
3) Considerei que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta de preço 
totalmente satisfatória dos serviços constantes do objeto da CARTA CONVITE - Edital nº. 01/2014 - 
Contratação de empresa com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para a execução, 
sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, da reforma das salas da sede do CAU/RN sito a 
Rua Conselheiro Morton Farias, 1448, Ed. Griffe Point, Lagoa Nova, Natal/RN. 
 
 
 
 
Local e Data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome a assinatura 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
 
I - DAS PARTES:  
 

MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REFORMA DAS SALAS (SEDE) DO 
CAU/RN SITO A RUA CONSELHEIRO MORTON 
FARIA, 1448, ED. GRIFFE PONT, 1448, LAGOA 
NOVA, NATAL/RN, ENTRE A CREDENCIADA 
___________ E A CREDENCIANTE N.º ___/2013 
EMBAP.  

 
 
Pelo presente instrumento, o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIMO DO RIO GRANDE DO 
NORTE – CAU/RN, autarquia federal reconhecida pela Lei Federal 12.378/10, com sede na Rua 
Conselheiro Morton Faria, 1448, Ed. Griffe Pointe, sala 208, Lago Nova, Natal/RN, CNPJ nº 
14.829.126/0001-88, isenta de Inscrição Estadual, neste ato representada por seu Presidente, Arquiteto 
e Urbanista Raquelson dos Santos Lins, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 
0000000000000000 SSP/PB e registrada junto ao CPF/MF sob n.º 0000000000, doravante designado 
CONTRATANTE de um lado e de outro a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,estabelecida na 
cidade de xxxxxxxx, Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede na Rua 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, Centro, neste ato representada por seu representante legal, Sr. xxxxxxxxxxxx, 
portador da Carteira de Identidade RG n.º xxxxxxxx SSP/RN, CPF nº xxxxxxxxxx, doravante designada 
CONTRATADA, estando as partes sujeitas às normas da Lei nº 8.666/93 e demais legislações 
pertinentes à matéria, ajustam o presente CONTRATO de empresa para reforma da sede (salas 202, 
204, 206, 208 sito a Rua Conselheiro Morton Faria, 1448, Lagoa Nova, Natal/RN, em decorrência do 
Edital n.º 01/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:  
 
 
II - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 
Este Contrato Administrativo decorre do contido no Processo Edital 001/2014, Licitação na modalidade 
CARTA CONVITE, homologado em ___/___/2013, regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e 6.514/1977, 
complementarmente pelas normas de Direito Privado e pelas Cláusulas seguintes.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos, para execução, de reforma das salas da sede do CAU/RN sito a Rua Conselheiro Morton 
Faria, 1448, salas 202, 204, 206 e 208, Ed. Griffe Point, Lagoa Nova, Natal/RN 
 
Parágrafo Primeiro:  
Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), e demais regras estabelecidas no Anexo V (pasta técnica: projetos, memoriais, lista de 
materiais, planilha orçamentária, cronograma e caderno de encargos), partes integrantes do Instrumento 
convocatório.  
 
Parágrafo Segundo:  
A CONTRATADA deverá fornecer os materiais, equipamentos e mão de obra, inclusive especializada, 
bem como arcar com todas as despesas referentes aos seus pagamentos salariais e encargos sociais, 
uso de equipamentos de proteção individual de seus empregados, ferramentaria e uniforme de trabalho, 
assim como eventuais ônus decorrentes de Acidentes de Trabalho. Os serviços deverão ser executados 
de forma a obedecer as determinações das Normas da Segurança do Trabalho em vigor.  
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR  
O valor global para os serviços, objeto do presente Contrato, é de R$ ________ (____________), 
resultante das parcelas do cronograma físico-financeiro, parte integrante deste Instrumento. 
 
  
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
O custo decorrente do presente Contrato correrá por conta da dotação 4546.12364084.134 – Elemento 
de despesa: 3390.3900 – Fonte de recurso 250 - recursos próprios.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  
A vigência do presente Contrato iniciar-se-á a partir de sua assinatura, perdurando até a expedição, pela 
CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO E DO REGIME DE EXECUÇÃO  
O prazo máximo para execução total dos serviços, objeto do presente Contrato, é de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data de emissão da ordem de início de serviços expedida pela fiscalização do 
Contrato, devendo ser obedecidas todas as etapas de execução previstas no cronograma e as demais 
disposições estabelecidas neste Contrato.  
 
Parágrafo Primeiro:  
O prazo de execução é improrrogável, salvo ocorrência de força maior ou caso fortuito, que deverão ser 
justificados, por escrito, ficando a critério da CONTRATANTE a aceitação ou não dessas justificativas. 
 
Parágrafo Segundo:  
O regime de execução deste Contrato Administrativo é o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, com 
pagamento por medições, sem reajustamento de preços.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA: DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES  
O presente Contrato é instruído, no que couber, pelos seguintes documentos técnicos, entre outros:  
a) Projetos, memoriais e lista de materiais;  
b) Planilha orçamentária e cronograma.  
 
Parágrafo Primeiro:  
Em caso de divergência ou duplicidade em relação aos elementos técnicos instrutores, prevalecerá na 
execução do objeto do Contrato a seguinte ordem de prioridade:  
a) projetos (entre eles, o mais detalhado);  
b) memoriais;  
c) planilha de orçamentos;  
 
Parágrafo Segundo:  
Se a CONTRATADA, em qualquer fase da execução do Contrato, considerar necessária a retificação de 
projetos, planilhas e demais elementos, deverá fazê-lo, segundo critérios aprovados e autorizados 
previamente pela CONTRATANTE, não se justificando o abandono das atividades ajustadas.  
 
Parágrafo Terceiro:  
A omissão ou imprecisão nos elementos técnicos instrutores de serviço essencial ao pleno acabamento, 
qualidade, solidez dos serviços não exime a CONTRATADA da responsabilidade por sua execução, sem 
ônus adicionais à CONTRATANTE.  
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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A CONTRATADA deverá apresentar após a assinatura do Contrato e como condição para a emissão da 
Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE:  
a) Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de 
execução dos serviços;  
c) Documento comprobatório de contratação de empresa especializada no recolhimento, transporte de 
resíduos da Construção Civil. 
 
Parágrafo Primeiro:  
A CONTRATADA deverá manter nos serviços, durante toda sua execução, um mestre de obras com 
permanência e dedicação integral e exclusiva e um Arquiteto ou Engenheiro responsável disponível que 
deverão acompanhar a execução dos serviços, às suas expensas, com telefone fixo e/ou celular, sendo 
vedada a substituição do arquiteto ou engenheiro responsável técnico no decorrer da execução dos 
serviços, salvo em casos fortuitos e com a devida anuência da CONTRATANTE. 
 
Na hipótese do Arquiteto ou Engenheiro responsável não ser o responsável técnico apresentado na 
Proposta, este deverá possuir no seu acervo técnico de serviços semelhantes e equivalentes a ora 
contratada.  
 
Apresentar à CONTRATANTE, ao início dos serviços, a relação dos empregados alocados nos serviços, 
juntamente com a comprovação do respectivo registro na CTPS. Na hipótese de aumento ou alterações 
de empregados, no decorrer dos serviços, deverá apresentar à CONTRATANTE as respectivas 
alterações comprovando através do livro de registro de empregados as contratações e/ou alterações 
efetuadas.  
 
Identificar todos os seus empregados e/ou prepostos e subcontratados com uniformes de identificação. 
Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a entrada e/ou permanência nos canteiros de obra, de 
pessoas que não portem de forma visível os crachás de identificação. 
  
Apresentar mensalmente à CONTRATANTE, a comprovação dos recolhimentos de INSS e FGTS dos 
empregados alocados nos serviços.  
 
Parágrafo Segundo:  
Responsabilizar-se pelo cumprimento da Norma Reguladora NR-18, Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção, Ministério do Trabalho.  
 
Proteger, no que couber, as edificações existentes ao lado dos serviços a serem executados, com tela 
de nylon costurada longitudinalmente. Deverá ser feito tapume de madeira ao longo das platibandas das 
construções existentes como forma de diminuir a incidência de poeira nas unidades limítrofes.  
 
Parágrafo Terceiro:  
Registrar e manter sempre à disposição da fiscalização um DIÁRIO DE OBRAS, onde serão registradas 
todas as ocorrências que requeiram providências das partes.  
 
Parágrafo Quarto:  
Manter o cronograma dos serviços devidamente atualizado tanto em relação aos serviços executados 
quanto aos serviços a serem executados, fornecendo-o a CONTRATANTE sempre que solicitado.  
 
Parágrafo Quinto:  
Responsabilizar-se pela entrega e recebimento de materiais nos locais dos serviços, sendo que a 
CONTRATANTE, sob nenhuma hipótese, receberá materiais e/ou equipamentos destinados aos 
serviços.  
 
Parágrafo Sexto:  
Responsabilizar-se pela guarda, segurança de materiais ou equipamentos que mantenha em seu 
canteiro de obras.  
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Parágrafo Sétimo:  
Manter durante toda a contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame 
licitatório.  
 
Manter a garantia vigente durante toda a contratação, até a expedição do Termo de Recebimento 
Definitivo, nos casos de seguro-garantia ou fiança bancária. Na hipótese de eventuais prorrogações do 
prazo contratual que resultem na necessidade de renovação da garantia, inicialmente apresentada, o 
documento pertinente deverá ser entregue à fiscalização dos serviços e uma cópia anexada ao Termo 
de Aditamento de Prorrogação de prazo.  
 
Parágrafo Oitavo:  
A CONTRATADA fica obrigada a retirar imediatamente os materiais descartados e/ou entulho do 
canteiro de obras, destinando-o conforme Lei ambiental.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização dos serviços ficará a cargo do CONTRATANTE, representado pela Gerente Geral, sob 
responsabilidade do(a) servidor(a) Mylene Liberato ou outro profissional que eventualmente venha 
substituí-lo(a) no cargo ou exclusivamente nomeado, devendo qualquer irregularidade ser comunicada 
ao CONTRATANTE.  
 
Parágrafo Primeiro:  
A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, 
permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as solicitações que 
lhe forem efetuadas.  
 
Parágrafo Segundo:  
A fiscalização exercida por funcionário do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade total pela execução dos serviços, em absoluta concordância com o projeto, com os 
detalhes e especificações e, bem assim, as normas técnicas recomendadas pela ABNT.  
 
Parágrafo Terceiro:  
A relação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será mantida através da fiscalização, sempre por 
escrito.  
 
Parágrafo Quarto:  
Para tanto, a CONTRATADA manterá desde a emissão da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS, em 
local de fácil acesso um DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS DIÁRIAS, preenchido em 3 (três) vias, sendo 2 
(duas) destacáveis, que será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à execução dos 
serviços, como conclusão e aprovação de serviços, indicações sobre a necessidade de trabalho, 
autorização para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e providências a serem 
tomadas pela CONTRATADA e Fiscalização.  
 
 
CLÁUSULA NONA: DA MEDIÇÃO  
Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços efetivamente 
executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência 
com o cronograma físico-financeiro.  
 
Parágrafo Primeiro:  
A medição dos serviços será baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA, a cada 
15 (quinze) dias, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação das quantidades 
dos serviços efetivamente executados para efeito de conferência. 
 
Parágrafo Segundo:  
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A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar rigorosamente 
as planilhas de orçamento anexas ao Contrato, inclusive critérios de medição e pagamento.  
 
Parágrafo Terceiro:  
O prazo entre 2 (duas) medições consecutivas não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias, com exceção 
da última.  
 
Parágrafo Quarto:  
Todas as medições, exceto a final, serão provisórias sendo a 1ª executada no 15º (décimo quinto) dia 
após a emissão da ordem de início de serviço.  
 
 
CLÁUSULA DEZ: DA FORMA DE PAGAMENTO  
A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, após 15 (quinze) dias do início dos serviços a primeira 
fatura com a medição dos serviços executados para efeito de conferência. 
 
Parágrafo Primeiro:  
A CONTRATANTE fará os pagamentos pelas etapas concluídas do serviço que ocorrerão até o 15º 
(décimo quinto) dia contados da data do aceite, obedecidas às condições de medição dos serviços 
efetivamente executados a cada 15 (quinze) dias, à vista do cronograma físico/financeiro e dos preços 
unitários propostos considerando as rubricas orçamentárias disponibilizadas.  
 
Parágrafo Segundo:  
Por ocasião do faturamento, a CONTRATADA deverá demonstrar em nota fiscal os valores pertinentes 
aos serviços e aos materiais utilizados.  
 
Parágrafo Terceiro:  
O pagamento não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará na 
aprovação definitiva dos serviços correspondentes.  
 
 
CLÁUSULA ONZE: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
Quando os serviços ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o presente Contrato, sem 
nenhuma pendência, será lavrado um Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório, emitido pela 
fiscalização/CONTRATANTE, assinado pelas partes.  
 
Parágrafo Primeiro:  
Os serviços somente serão recebidos pela CONTRATANTE, após a limpeza geral e remoção dos 
entulhos existes, pela CONTRATADA, com destinação dos mesmos de acordo com a Lei ambiental.  
 
Parágrafo Segundo:  
Ao entregar os serviços, a CONTRATADA deverá apresentar “as Built”.  
 
Parágrafo Terceiro:  
O Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo dos serviços será lavrado pela Comissão 
especialmente designada para este fim, pela CONTRATANTE, 60 (sessenta) dias após a assinatura do 
Termo de Recebimento Provisório, desde que não haja nenhuma pendência e cumpridas todas as 
exigências do Contrato, como também da apresentação, por parte da CONTRATADA, da documentação 
a ser solicitada, oportunamente, para fins de regularização do imóvel, bem como prova dequitação das 
contribuições referentes ao FGTS dos empregados nos serviços.  
 
Parágrafo Quarto:  
O prazo previsto no Art. 618 do Novo Código Civil, Lei nº 10.406 de 10/01/2002, será contado, em 
qualquer hipótese, a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços.  
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CLÁUSULA DOZE: DAS PENALIDADES  
O atraso injustificado das etapas de execução dos serviços previstas no cronograma sujeitará a 
CONTRATADA ao pagamento de multa moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do 
Contrato, por dia de atraso, limitado a 30 (trinta) dias. Será admitido o atraso, se motivado e justificado, 
de até 20% da etapa prevista no cronograma, desde que compensada no mês subsequente, 
ultrapassado os 20% será cobrado na totalidade.  
 
Parágrafo Primeiro:  
Será admitido o atraso, se motivado e justificado, de até 20% da etapa prevista no cronograma, desde 
que compensada no mês subsequente, ultrapassado os 20% será cobrado na totalidade.  
 
Parágrafo Segundo:  
O atraso superior a 30 (trinta) dias, bem como o descumprimento de Cláusulas e condições contratuais, 
configurará inadimplência da CONTRATADA, para todos os efeitos legais.  
 
Parágrafo Terceiro:  
A inadimplência sujeitará a CONTRATADA às seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da 
Lei, após a instauração de processo administrativo:  
a) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;  
b) suspensão do direito de participar em licitação, pelo prazo que a Embap fixar segundo a gradação que 
for estipulada em função da natureza da falta;  
c) Declaração de Inidoneidade.  
 
Parágrafo Terceiro:  
As penalidades previstas neste Contrato não excluem a responsabilização da CONTRATADA 
inadimplente por eventuais perdas e danos causados á CONTRATANTE.  
 
Parágrafo Quarto:  
As sanções decorrentes do Processo Administrativo serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio 
Grande do Norte, registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAF/RN) e 
comunicadas ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte ou Conselho de 
Engenharia, Agronomia do Rio Grande do Norte. 
 
 
CLÁUSULA TREZE: DA RESCISÃO  
Constituem motivo para rescisão do contrato, mediante motivação, assegurado o contraditório e o direito 
de prévia e ampla defesa: 
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão 
do serviço nos prazos estipulados; 
d) o atraso injustificado do inicio do serviço; 
e) a paralização do serviço, sem justa e prévia comunicação; 
f) a alteração subjetiva da execução do contratado mediante subcontratação parcial do seu objeto, a 
cessão ou transferência parcial, a quem não detenha as condições de habilitação e sem prévia 
autorização da administração; 
e) desatendimento das determinações regulares da autoridade de designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
f) a decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
i) a ocorrência de caso fortuito ou força maior; regularmente comprovado, impeditivo da execução do 
contrato; 
j) a falta de integralização da garantia nos prazos estipulados; 
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k) o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) 
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos; 
l) a superveniência da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração; 
m) o perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença; 
 
Parágrafo Primeiro:  
Fica estabelecido que a CONTRATANTE poderá a qualquer momento, alterar ou interromper a execução 
dos serviços, modificando ou rescindindo o Contrato, pagando neste caso, à CONTRATADA, somente 
os serviços executados até a data da rescisão. 
 
CLÁUSULA QUATORZE: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
A CONTRATADA colocará às suas expensas, na área externa da edificação, por ocasião do início dos 
serviços, placa de identificação, constando: o nome da CONTRATADA, os serviços a serem realizados, 
o nome do arquiteto ou engenheiro responsável pelos mesmos, em atendimento as regras do CAU ou 
CREA. 
 
Parágrafo Primeiro:  
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE e a 
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes, na execução dos serviços contratados.  
 
Parágrafo Segundo:  
É vedada a subcontratação da totalidade dos serviços inerentes ao objetivo deste Contrato, e a 
subcontratação de partes do objeto somente será possível mediante aprovação prévia e formal pela 
CONTRATANTE, o que não eximirá a CONTRATADA das obrigações contratuais e responsabilidade 
civil, perante a CONTRATANTE.  
 
Parágrafo Terceiro:  
Na hipótese de subcontratação a subcontratada deverá ter acervo compatível para o serviço, com as 
características e tamanho ao objeto contratado. 
 
Parágrafo Quarto:  
Integram o presente Contrato Administrativo de empreitada por preço global, complementando o rol de 
direitos e obrigações das partes, os seguintes documentos:  
- Edital de CARTA CONVITE nº. 1/2014/CAU/RN e seus Anexos;  
- Proposta de preço apresentada.  
 
CLÁUSULA QUINZE – DO FORO 
O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte. 
 
E, por estarem acordes, as partes contratantes, por seus representantes legais, firmam o presente 
contrato, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas identificadas. 
 
Natal, de   de 2014. 

 
 

CONTRATANTE: 
 
 

CONTRATADA: 
 
 

TESTEMUNHAS: 
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Assinatura: 
Nome: 
CPF 
 
 
Assinatura: 
Nome: 
CPF:  
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ANEXO IV – PASTA TÉCNICA 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO  
 

ANEXO 01 – PROJETO BÁSICO 01/2014 
  

CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE 

– CAU/RN 
 

ENDEREÇO:  
 

RUA CONSELHEIRO MORTON FARIA, 1448, ED. GRIFFE POINTE, SALA 208  
LAGOA NOVA, CEP: 59.075-730, NATAL/RN 

(84) 2010-2614 
META: 

 
 
 

REPARO GERAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

CAU/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

CONTEÚDO:  
 

Introdução – Escopo da Obra  
1ª parte – Especificação técnica sumária  
2ª parte – Anexos: Planilha de custo e cronograma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO – ESCOPO DA OBRA 
 

Este projeto foi desenvolvido em nível de complexidade como Projeto Básico e toda a obra será 
executada conforme esta Especificação Técnica, bem como seus complementos e anexos.  

Acompanha esta especificação, uma planilha de quantitativos e orçamento estimativo - PQOE. O 
orçamento foi realizado a partir dos preços de serviços e insumos em pesquisa no mercado. Acompanha 
também o cronograma físico financeiro – CFF da obra, onde é apresentado o planejamento dos 
pagamentos de acordo com a fase da obra. O pagamento efetivo será realizado conforme os serviços 
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forem realmente executados, aceitos, e medidos através de planilhas emitidas pela Contratada e 
aprovadas pela Fiscalização.  

A obra se trata de reparos gerais das instalações da sede do CAU/RN, bem como ampliação 
com a retirada da parede divisória entre as salas 202 e 204, instalação de piso e instalação de forro de 
gesso da sede, localizada na Rua Conselheiro Morton Faria, 1448, Lagoa Nova, composta pelas salas 
202, 204, 206 e 208. 

  
A obra consiste de 1 (uma) frente de trabalho: 
Salas Sede: 
202- Vazio 
204- Sala dos Setores Administrativo e Jurídico 
206- Sala do Atendimento e Depósito  
208- Sala de Reuniões e Copa 
  
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUMÁRIA 
 

Todos os serviços para a obra em questão têm suas especificações técnicas, no tocante à 
qualidade, exigências na execução, formas de quantificação, aceitação e demais itens, constantes nesta 
Especificação Técnica.  

São apresentadas aqui as especificidades dos serviços, referentes a detalhes inerentes e 
particulares a obra: 
 

 
COMUM A TODA OBRA 

 
 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS  

Por serviços preliminares e iniciais compreende-se o transporte de material, mobilização de 
pessoal, limpeza do local de serviço, locação do serviço, anotações de responsabilidade técnica de 
profissionais, locação/aquisição de materiais/equipamentos necessários à execução dos serviços e 
medidas de proteção de equipamentos e instalações com o uso de plástico, chapa de papelão ou 
madeiras, bem como proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas às atividades da Contratada, 
observado todo o disposto no Projeto Básico nº 01/2014. 

Os serviços a serem realizados pela Contratada devem atender às necessidades de uso da 
edificação, bem como às Normas Brasileiras vigentes e devem ser postos à apreciação da Fiscalização.  
Durante toda a execução da obra, o canteiro e a frente de trabalho deverão ser mantidos limpos e 
organizados. Os materiais e as ferramentas deverão ser mantidos organizados, limpos, e devem 
permanecer acomodados adequadamente quando não estiverem em uso. 
 
 
2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  

As demolições previstas deverão ser executadas dentro de minuciosas normas de segurança, a 
fim de que sejam evitados danos de quaisquer espécies, sejam às estruturas ou acabamentos 
existentes.  

Todo o entulho proveniente dos serviços de demolição e outros que venham a acumular durante 
o desenrolar dos trabalhos deverão ser periodicamente removidos, sendo que o destino desse material 
será de inteira responsabilidade da Contratada.  

Não poderá haver acúmulo de entulhos ou outras sujeiras por mais de um dia consecutivos e os 
restos de demolição não deverão ser depositados em outro local senão recipiente próprio para coleta.  

Todo reboco, massa corrida e pintura que se encontrarem deteriorados, deverão ser removidos 
antes de efetuada a pintura conforme verificações "in loco" e instruções da fiscalização.  

Os locais que apresentem deterioração no reboco deverão ser recompostos com argamassa de 
cimento, cal e areia no traço 1:2:4 em volume ou massa pré-fabricada para tal. Os locais que 
apresentem deterioração no emboço deverão ser recompostos com argamassa de cimento, cal e areia 
no traço 1:2:8 em volume ou massa pré-fabricada para tal.  
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O acabamento deverá ser compatível com o existente, apresentando-se perfeitamente 
consolidado ao substrato existente e sem ondulações. 

 
 

3. PAREDES E PAINÉIS  
ALVENARIA DE TIJOLOS e PAREDES 
Deverão ser observadas basicamente a verticalidade e a linearidade das paredes, bem como o 

completo o preenchimento de argamassa de rejuntamento.  
A argamassa de alvenaria será composta de cimento e areia média, no traço adequado de 1:3.  
Os tijolos e/ou blocos deverão ser de primeira qualidade, de procedência conhecida e com 

resistência à compressão mínima de norma, testado em Laboratório Oficial, de comprovada idoneidade. 
 
 
4. REVESTIMENTO DE PISO:  

APLICAÇÃO DE PISO DURAFLOOR:  
Fornecimento de mão de obra e materiais novos para execução de serviço de instalação de piso 

Durafloor, incluindo limpeza e remoção de resíduos existentes no contrapiso existente. 
 
RODAPÉ DE MADEIRA  
Os rodapés serão em mesmo material com de altura e 13 mm de espessura com acabamento 

semi-boleado, mantendo os padrões do rodapé existente.  
 
5. TELHADO E REVESTIMENTO DE TETO:  

FORRO DE GESSO  
O forro de gesso de todos os ambientes devem ser pintados e providenciado o seu acabamento 

onde necessitar. 
O forro de gesso das salas 202 e 204 serão do tipo Drywall.  

 
6. REVESTIMENTO DE PAREDE:  

MASSA CORRIDA  
As superfícies que receberão massa corrida deverão estar em perfeito prumo. A massa corrida 

será aplicada de forma uniforme tantas camadas que forem necessárias ao perfeito acabamento da área 
que irá receber pintura, ou seja, sem desníveis, sem marcas de lixas ou excesso de aplicação 

 
7. PINTURA DE TETO, PAREDES E PORTAS:  

Todas as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas, raspadas e 
protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais estranhos possam se 
depositar antes ou durante a aplicação e secagem da tinta.  

Seguir rigorosamente as instruções e recomendações do fabricante, quanto à execução do 
serviço bem como a utilização do produto.  

Adotar precauções especiais, com a finalidade de evitar respingos de tinta em superfícies não 
destinadas à pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias, pisos, equipamentos, mobília, tampos e 
outras.  

As imperfeições de superfície deverão ser corrigidas com argamassa quando forem profundas e 
com massa corrida para pequenas imperfeições.  

Deverão ser usadas tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições no 
local, salvo com autorização expressa da fiscalização.  

As pinturas serão executadas por pessoal habilitado na atividade.  
As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 
Para pinturas internas do recinto, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais 

não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto, caso necessário.  
Todo o material entregue no local deverá estar em seus recipientes originais, contendo as 

indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos.  
Serão aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem necessárias até que se obtenha a 

coloração uniforme e o recobrimento desejável.  
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As ferramentas, equipamentos, escadas e andaimes serão de características tais que não 
ocasionem riscos aos serviços já executados bem como no aspecto de segurança do trabalho.  

Seguir rigorosamente as recomendações do fabricante quanto à aplicabilidade e utilização do 
produto, bem como as instruções de execução dos serviços. 

 
PINTURA INTERNA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA  
Esta tinta deverá ser aplicada nas paredes e tetos de todos os cômodos, precedida de 

emassamento, à base acrílica (ref. Suvinil ou equivalente). As paredes e tetos deverão ser raspados 
antes da aplicação da massa corrida e corrigidos todas as imperfeições existentes.  

A pintura deverá ser realizada com tinta acrílica, na cor existente nas demais paredes que não 
sofrerem intervenção, ou em cor branco neve (ref. Suvinil ou equivalente), onde este critério não for 
aplicável.   

Este item incluí as portas a serem instaladas. 
 
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

Os materiais para instalações elétricas deverão satisfazer às normas, especificações, métodos, 
padronizações, terminologia e simbologia da ABNT, bem como, padrões construtivos determinados pelos 
projetos desenvolvidos.  

Providências a serem tomadas: 
Verificar as condições dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem 

trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras. 
Estocagem em local abrigado - materiais sujeitos à oxidação, peças miúdas, fios, luminárias, 

reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas e outros; 
Os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes ou incandescentes, serão construídos de 

forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações 
necessárias. 

Independentemente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes 
recomendações:  

Os aparelhos destinados a ficarem embutidos devem ser construídos de material incombustível e 
que não sejam danificados sob condições normais de serviço. Seu invólucro deve abrigar todas as 
partes vivas ou condutores de corrente, condutos, portas-lâmpada e lâmpadas permitindo-se, porém, a 
fixação de lâmpadas de “starters” na face externa do aparelho. 

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes informações: Nome do 
fabricante ou marca registrada; Tensão de alimentação; Potências máximas dos dispositivos que nele 
podem se instalados (lâmpadas, reatores, etc.).  

As luminárias devem conter lâmpadas que devem apresentar, pelo menos, as seguintes 
marcações legíveis no bulbo ou na base: Tensão nominal (V); Potência nominal (W); Nome do fabricante 
ou marca registrada; Devem conter reator eletrônico tipo AFP, com alto fator de potência, partida rápida 
e soquetes antivibratórios.  

As tomadas de parede para luz e força serão do tipo Pial legrand ou similar. 
Além do aspecto estético desejado após a montagem, deverão ser observadas as demais 

condições de tensão e de intensidade de corrente, projetadas para cada uso. 
As placas ou espelhos para interruptores, tomadas, botões de campainha, etc. serão 

normalmente de PVC de alta resistência, com nervuras de reforço na face interna, salvo disposições em 
contrário, e colocação à escolha da fiscalização.  

Os interruptores terão valores nominais adequados para as cargas que comandam. 
 
LUMINÁRIAS  
A iluminação direta será por luminárias para funcionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares 

2x40w, com corpo em chapa galvanizada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado de alta 
pureza e refletância.  

Serão lâmpadas fluorescentes de 40W com reator eletrônico, AFP (FP>=0,22) e THD<10% – 
partida rápida, soquetes antivibratórios; 

As luminárias deverão ser fornecidas e instaladas com as respectivas lâmpadas. Todas as 
luminárias deverão ter sua conexão com condutores através de conectores, a fim de facilitar a 
manutenção sem necessidade de desligamento do circuito. 
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ENFIAÇÃO  
Só poderão ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou mais e que tenham 

proteção resistente à abrasão. As emendas de condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo 
permitida a enfiação de condutores emendados, conforme a NBR 5410/90 (NB3/90 - ABNT).O 
isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos 
condutores utilizados.  

A enfiação será feita com o menor número possível de emendas, caso em que deverão ser 
seguidas as prescrições abaixo (conferir os parágrafos que fazem parte destas prescrições..):  

- Limpas cuidadosamente as pontas dos fios a emendas. Para circuitos de tensão entre fases 
inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante até formar espessura igual ou superior à do 
isolamento normal do condutor. Executar todas as emendas dentro das caixas.  

 
As instalações elétricas só poderão ser executadas com material e equipamentos examinados e 

aprovados pela fiscalização.  
Será verificado o sistema de iluminação e de tomadas no que se referem à localização, fixações, 

acendimento das lâmpadas e energização das tomadas.  
Será executada de acordo com o desenho. Deverão ser observadas todas as determinações das 

Normas Brasileiras aplicáveis. 
Caso haja alguma modificação do projeto, após aprovação da Fiscalização, a Contratada deverá 

apresentar e executar, soluções técnicas que permitam que as instalações satisfaçam as condições 
básicas da NBR-5410. 

 
CONDUTORES  
Fornecimento e instalação de condutores, selo NBR, com as seguintes características:  
a) condutores flexíveis singelos, formados de fios de cobre, têmpera mole, alta condutibilidade, 

com isolamento PVC, da classe 750 V, com características antichama. Para facilidade de identificação, 
os condutores neutros deverão ser na cor azul-claro, terra na cor verde e de fases em cor diferente 
destas (conforme NBR 5410). Tais condutores serão usados nos circuitos terminais ou alimentadores 
internos aos prédios que não sejam lançados em redes de dutos subterrâneos.  

b) condutores singelos, formados de fios de cobre, têmpera mole, alta condutibilidade, com 
isolamento PVC, da classe 1 KV, com características anti chama, para utilização em instalações 
subterrâneas ou em locais úmidos. 

 
 

9. OUTROS SERVIÇOS  
 Fornecimento e Instalação de divisórias de vidro, conforme projeto básico constante do edital. 
 
10. LIMPEZA DO SERVIÇO  

Será executada durante o transcorrer do serviço até a sua conclusão. A contratada deverá 
entregar o serviço completamente concluído e sem deficiências ou limitações funcionais, estando o local 
e as áreas adjacentes totalmente limpos. 

 
 

11. SERVIÇOS FINAIS  
Compreende-se por serviços finais a desmobilização de equipamentos e de pessoal, a retirada 

de entulhos e a limpeza final do serviço. 
 
12. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  

Deverão ser fornecidos pela Contratada todos os equipamentos de proteção individual (EPI) aos 
seus funcionários, conforme o previsto em Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
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DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

 
(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, 
sediada na _____________________, representada por _____________________, (nacionalidade), 
(estado civil), (profissão), portador(a) daCédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o 
nº _______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, 
da Constituição Federal e art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis), estando 
ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termo do art. 
429 da Consolidação das Leis do Trabalho. (se houver)  
 
Local e data. 
 

Nome e assinatura do representante legal 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE Nº 1 - 
DOCUMENTAÇÃO. 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa. 
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, sediada na _____________________, representada por 
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de 
Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, (residência e domicílio), 
DECLARA ser idônea a participar de processo licitatório e contratar com órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal, assim como 
inexistem fatos supervenientes impeditivos de habilitação, estando ciente das penalidades aplicáveis em 
caso de descumprimento ou declaração inverídica. 
 
 
Local e data. 
 
 

Nome e assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE Nº 1 - 
DOCUMENTAÇÃO. 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa. 
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DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 
  

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, sediada na _____________________, representada por 
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) daCédula de 
Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, (residência e domicílio), 
DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006, notadamente o art. 3º, tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma. 

 
 
 

Local e data. 
 

Nome e assinatura do representante legal 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE Nº 1 - 
DOCUMENTAÇÃO. 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


