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CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito 

Santo – CAU/ES, por meio da GERADFIN, sediado à Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 

29050-690, realizará licitação, na modalidade CONVITE, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 

2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instruções 

Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 

2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa/SEGES nº 6, de 

junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Convite.  

Data da sessão: 10/01/2023 
Horário: 13:00 horas 
Local: Sala de reuniões plenárias do CAU/ES 
Critério de Julgamento: Menor preço por ITEM  

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site https://transparencia.caues.gov.br/editais-e-

resultados/ 

1. DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

1.1. Até às 13:00 horas, do dia 10 de janeiro de 2023, no endereço Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento 

Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29050-690 para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de 

habilitação e declarações complementares, e n° 02, com a proposta. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA  

2.1. Às 13:00 horas, do dia 10 de janeiro de 2023, na sala de reuniões do CAU/ES, localizada no endereço 

Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29050-690, terá início a sessão pública, 

prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a 

documentação de habilitação e a realização de consulta “on-line” ao SICAF; 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome 

do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes 

dizeres: 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO – CAU/ES 

CONVITE Nº 001/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

https://transparencia.caues.gov.br/editais-e-resultados/
https://transparencia.caues.gov.br/editais-e-resultados/


 

Página 2 de 64 
 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO – CAU/ES 

CONVITE Nº 001/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes 

legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, 

encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais 

para recebimento dos mesmos, constantes neste convite. A correspondência deverá ser endereçada 

com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Convite 

e conter os dois envelopes acima mencionados, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do 

momento marcado para abertura da sessão pública. 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento 

de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, 

contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante,  que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em 

nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de 

identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou 

estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e no caso de sociedades por ações, 

acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 

ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

4. OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 

empresa(s) para a prestação de serviços técnicos especializados, compreendendo a elaboração do 

Projeto Completo de Arquitetura e de Interiores, Maquetes Eletrônicas (3D), Projeto Luminotécnico, 

Projeto de sinalização e comunicação visual, Memorial Descritivo dos Serviços Técnicos, Planilha 

Orçamentária Detalhada, Cronograma Físico-Financeiro, Gerenciamento e compatibilização, Projetos 

complementares (Prevenção e Combate a Incêndio, Hidrossanitário, Redes Elétricas , Cabeamento 

Estruturado (Voz e Dados), Segurança (Alarme e CFTV), Ar Condicionado/Exaustão (Climatização)), 

para a instalação da sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Convite e seus anexos. 
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4.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Projeto Básico, facultando-se ao 

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse, exceto o ITEM 1. 

4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste 

Convite e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALORES 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

5.1.1. Elemento de despesa 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Aquisição, reforma e construção de sede. 

5.1.2. O valor total global estimado é de R$ 74.100,00 (Setenta e quatro mil e cem reais); 

5.2. Com relação ao valor da contratação por itens, nos termos das planilhas A e B do anexo 02, temos: 

5.2.1. ITEM 1 – PROJETO COMPLETO 

- Levantamento Arquitetônico; 

- Projeto Completo de Arquitetura e de Interiores; 

- Maquetes Eletrônicas (3D); 

- Projeto Luminotécnico; 

- Projeto de Sinalização e Comunicação Visual; 

- Memorial Descritivo dos Serviços Técnicos (Caderno de Encargos e Especificações); 

- Planilha Orçamentária Detalhada; 

- Cronograma Físico-Financeiro; 

- Gerenciamento e compatibilização. 

Valor total máximo do ITEM 01 = R$ 48.550,00 (Quarenta e oito mil e quinhentos e 

cinquenta reais). 

5.2.2. ITEM 2 – PROJETOS COMPLEMENTARES 

- Projeto Completo de Prevenção e Combate a Incêndio; 

- Projeto Completo Hidrossanitário; 

- Projeto Completo de Redes Elétricas; 

- Projeto Completo de Cabeamento Estruturado (Voz e Dados); 

- Projeto Completo de Segurança (Alarme e CFTV); 

- Projeto Completo de Ar Condicionado/Exaustão (Climatização). 

Valor total máximo do ITEM 02 = R$ 25.550,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos e cinquenta reais). 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Serão convidadas a participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, regularmente cadastrados ou não cadastrados no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, possibilitando-se que outros interessados 

cadastrados participem da licitação, desde que manifestem seu interesse com antecedência de até 24 

(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, através do e-mail: 

comissao.licitacao@caues.gov.br 

6.2. A presente licitação é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 

48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

6.3. Não poderão participar desta licitação: 

6.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

mailto:comissao.licitacao@caues.gov.br
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6.3.2. Que não atendam às condições destes Convite e seus anexos; 

6.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo 

de dissolução ou liquidação; 

6.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

6.3.8. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017 

6.4. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual 

haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda 

ou contratação; ou 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 

(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 

2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

6.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos 

serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

6.6. A Pessoa Jurídica interessada em participar desta licitação deverá, obrigatoriamente, efetuar vistoria 

prévia do local da prestação dos serviços, com a finalidade de inspecionar o local e coletar todas as 

informações e elementos que possam vir a ter influência na Proposta de Preços e para o 

desenvolvimento dos trabalhos a serem adjudicados à vencedora da licitação. A empresa não poderá 

alegar desconhecimento das condições de trabalho a ser realizado. Para a vistoria, a empresa deverá 

enviar representante à sede do CRF-ES, conforme condições abaixo: 

a) local da vistoria: futura sede do CAU/ES, Rua Tenente Mário Francisco Brito, 854-998, Salas 

comerciais 1203 e 1204, Ed. Vértice, Enseada do Suá, Vitória – ES, 29055-100; 

b) prazo para a realização da vistoria: a Pessoa Jurídica deverá encaminhar representante habilitado 

junto ao CAU/CREA, que será acompanhado pelo Fiscal do contrato do CAU/ES, Sr. Tiago Merlo Rubin. 

O mesmo deve identificar-se através da apresentação de documento oficial de identidade; 

c) dia e horário: a vistoria poderá ser efetuada das 13:00 às 17:00 horas. A data e horário deverão ser 

agendados anteriormente através do telefone (27) 3025-4188, falar com Tiago Merlo Rubin, Fiscal 

do contrato, que estará disponível neste período, para quaisquer esclarecimentos sobre o projeto. 

d) a Declaração de Vistoria Prévia do Lockvl - Modelo ANEXO VII, será assinada por Tiago Merlo Rubin, 

Fiscal do contrato e também pelo representante da Pessoa Jurídica, sendo entregue a este no ato da 

vistoria e deverá ser incluída no Envelope nº 01 - Documentos de Habilitação, juntamente com os 

documentos relativos à qualificação técnica. 

6.7. A falta da apresentação da Declaração de Vistoria não inabilitará a Licitante, impossibilitando-a apenas 

de se manifestar durante o certame. 

7. DA HABILITAÇÃO 
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7.1. O licitante cadastrado, ou não, no SICAF, deve inserir no envelope nº 01, dos documentos de 

habilitação e das condições de participação, as declarações complementares que consistem nos 

seguintes documentos: 

7.1.1. De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

7.1.1.1. A ausência da declaração impedirá o prosseguimento no certame; 

7.1.1.2. A ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

7.1.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Convite e seus anexos, bem como de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Convite; 

7.1.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

7.1.4. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

7.1.5. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

7.1.6. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da 

Lei nº 8.666/1993; 

7.1.7. Que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999. 

7.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Convite. 

7.3. Habilitação Jurídica: 

7.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.3.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

7.3.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

7.3.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

7.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

7.3.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

7.4. Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
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7.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

7.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

7.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

7.4.6.1. Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela 

correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

7.4.7. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 

2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que 

serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.5. Qualificação Econômico-Financeira: 

7.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

7.5.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob 

pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de 

habilitação. 

7.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

7.5.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

7.5.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

7.5.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos 

pela aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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LC =  Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

7.5.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui 

(capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 

estimado da contratação ou do item pertinente. 

7.6. Qualificação Técnica: 

7.6.1. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial 

da empresa licitante. 

7.7. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em 

órgão da imprensa oficial; 

7.8.  Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos; 

7.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 

capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz; 

7.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

7.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.10.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do convite. 

7.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Convite, o licitante estará 

habilitado para a fase de classificação;  

7.12. Os documentos relativos a qualificação técnica também serão avaliados pela Comissão Temporária 

do Projeto da nova sede (CTPAS). 

8. DA PROPOSTA 

8.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, 

sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

8.1.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura 

do certame; 

8.1.2. Descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico 

e demais documentos técnicos anexos; 

8.1.3. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 

nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de 

Planilha Orçamentária anexo ao Convite; 

8.1.3.1. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, 
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tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 

incidam na contratação do objeto; 

8.1.3.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

8.1.3.3. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 

expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

8.1.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Convite; 

8.1.4.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma 

de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os 

serviços pertencentes ao caminho crítico da obra. 

8.1.5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em 

forma percentual, conforme modelo anexo ao Convite; 

8.1.5.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 

canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser 

apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do 

BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

8.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária; 

8.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não 

deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, 

Súmula 254); 

8.1.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e 

COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 

comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 

correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 

compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de 

forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 

benefícios tributários concedidos pela legislação tributária; 

8.1.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, 

PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que 

estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 

123/2006; 

8.1.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não 

poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de 

recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

8.1.5.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de 

materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de 

BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Convite. 

8.1.5.8. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 

relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no 

Projeto Básico e no respectivo cronograma. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 

8.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-
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los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 

da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei 

n° 8.666, de 1993. 

8.3.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo 

estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, 

concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do 

quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93; 

8.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou 

cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a 

seguir: 

8.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 

execução contratual; 

8.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da 

planilha e haverá glosa, quando do pagamento; 

8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer 

tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior;   

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente; 

8.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

8.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não 

haja majoração do preço proposto. 

8.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

8.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto; 

8.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 

das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será colhida 

a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
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9.1. No dia, hora e local designados neste Convite, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 

Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à abertura 

da licitação;   

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 

intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 

perturbem o bom andamento dos trabalhos; 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos 

de Habilitação. 

9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 

presentes ou por seus representantes. 

9.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

9.4.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

9.4.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário; 

9.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.4.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros; 

9.4.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.5. Após a verificação de sanções que impeçam a participação no certame, serão verificadas as condições 

de participação objeto das declarações complementares; 

https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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9.6. Realizadas ambas as verificações, a documentação de habilitação dos licitantes será então verificada, 

observando-se as demais exigências previstas neste instrumento convocatório; 

9.6.1. Também será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação 

aos licitantes nele cadastrados e que optaram por comprovar sua habilitação por meio deste 

sistema, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 

de 2018; 

9.6.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

9.7. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, 

informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos 

membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação; 

9.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso; 

9.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta 

de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes 

tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado 

para este fim, após o regular decurso da fase recursal; 

9.9.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 

mantidos invioláveis até a posterior abertura; 

9.9.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 

após o julgamento. 

9.10. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Instrumento Convocatório; 

9.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram; 

9.12. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes; 

9.13. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.13.1. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01; 

9.13.2. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de 

validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, 

empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.14. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento 

do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das 

propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa; 

9.14.1. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
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sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

9.15. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 

123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o 

somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, 

extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata 

o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado; 

9.15.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício 

corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até 

o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos 

do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei 

Complementar n° 123, de 2006; 

9.15.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem 

que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei 

e a não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa qualificação. 

9.16. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em 

ata. 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço por item; 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A 

Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas; 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Convite; 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Convite, para efeito de 

julgamento da proposta; 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos; 

10.6.  A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 

microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á a comparação com os valores da 

primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015; 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada; 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo 

de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados 

da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá 

ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório; 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, 

empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no 

subitem anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela 
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primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio 

na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que poderá reduzir a oferta; 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas 

para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito 

na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial; 

10.9. Persistindo o empate, será assegurada a preferência, sucessivamente, ao objeto executado: 

10.9.1. Prestados por empresas brasileiras; 

10.9.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

10.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993; 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo 

prazo necessário à interposição de recursos; 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva; 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito 

Santo – CAU/ES sediado à Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29050-690; 

11.5. O recurso será dirigido à Autoridade competente, por intermédio do Presidente da Comissão de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

12. DO TERMO DE CONTRATO 

12.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato; 

12.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Convite. 

12.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento; 

12.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

12.3. O prazo de vigência da contratação é estabelecido no Projeto Básico. 

12.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 

termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

12.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, 

sem ônus, antes da contratação; 

12.3.1.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 

sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
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aplicação das penalidades previstas no convite e anexos. 

12.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas no convite, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato ou da ata de registro de preços. 

12.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá 

ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação 

da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Convite e das demais cominações legais. 

13. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

13.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Projeto Básico, anexo a este Convite. 

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto 

Básico, ANEXO I. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no contrato, ANEXO II. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, ANEXO I. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que: 

17.1.1. Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

17.1.2. Apresentar documentação falsa; 

17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. Não mantiver a proposta; 

17.1.6. Cometer fraude fiscal; 

17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação; 

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

17.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

17.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

do licitante; 

17.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

17.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

17.3.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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17.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR; 

17.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 

à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa; 

17.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público; 

17.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 

a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil; 

17.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999; 

17.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade; 

17.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF; 

17.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico. 

18. DA IMPUGNAÇÃO 

18.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante esta Administração, o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas 

falhas ou irregularidades que viciariam este Convite, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso; 

18.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

18.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Convite por irregularidade na aplicação da 

Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 

em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei; 

18.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

comissao.licitacao@caues.gov.br ou por petição dirigida à Comissão Permanente de Licitação ou 

protocolada no endereço Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira - Vitória/ES, CEP nº 29050-690. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado; 

19.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

mailto:comissao.licitacao@caues.gov.br
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19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório; 

19.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas; 

19.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;  

19.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão em sentido contrário; 

19.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 

de habilitação e classificação; 

19.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 

19.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo 

Técnico (C.A.T.), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços 

de engenharia; 

19.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 

19.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Convite e de seus anexos, o valor 

se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 

5°, da Lei n° 8.666, de 1993; 

19.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração; 

19.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público; 

19.14. Em caso de divergência entre disposições deste Convite e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Convite; 

19.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, 

e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis; 

19.16. O Convite está disponibilizado, na íntegra, no endereço Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira - 

Vitória/ES, CEP nº 29050-690, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 17:00 horas, mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados; 

19.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Convite será o da Seção Judiciária de Vitória - 

Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro; 
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19.18. Integram este Convite, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.18.1. ANEXO I – Projeto Básico; 

19.18.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

19.18.3. ANEXO III – Modelo de Cronograma físico-financeiro; 

19.18.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 

7º, da Constituição Federal; 

19.18.5. ANEXO V – Modelo de Atestado de Vistoria; 

19.18.6. ANEXO VI – Modelo de Proposta; 

19.18.7. ANEXO VII – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

19.18.8. ANEXO VIII – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação; 

19.18.9. ANEXO IX – Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte; 

19.18.10. ANEXO X – Modelo de indicação e participação permanente dos responsáveis técnicos; 

19.18.11. ANEXO XI – Projeto de Layout. 

Vitória (ES), 20 de dezembro de 2022. 
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CONVITE Nº 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa(s) para a prestação de serviços técnicos especializados, compreendendo a 

elaboração do Projeto Completo de Arquitetura e de Interiores, Maquetes Eletrônicas (3D), Projeto 

Luminotécnico, Projeto de sinalização e comunicação visual, Memorial Descritivo dos Serviços 

Técnicos, Planilha Orçamentária Detalhada, Cronograma Físico-Financeiro, Gerenciamento e 

compatibilização, Projetos complementares (Prevenção e Combate a Incêndio, Hidrossanitário, 

Redes Elétricas , Cabeamento Estruturado (Voz e Dados), Segurança (Alarme e CFTV), Ar 

Condicionado/Exaustão (Climatização)), para a instalação da futura sede do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES; 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Após aquisição de sede própria para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, em 

salas comerciais 1203 e 1204, localizadas no Ed. Vértice, na Rua Tenente Mário Francisco Brito, 854-

998 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29055-100, totalizando 306,64 m², faz-se necessário a 

contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos descritos no objeto deste 

termo de referência; 

2.2. Para melhor atendimento da comunidade em geral, arquitetos e urbanistas, bem como dos 

servidores do CAU/ES, foi elaborado pela Comissão Temporária do Projeto da nova sede (CTPAS), 

um layout básico – ANEXO XI, aprovado na reunião Plenária para nortear as contratações; 

2.3. A opção pela contratação de uma empresa para elaboração dos projetos de arquitetura de 

interiores justifica-se pela falta de profissional interno ao Conselho com atribuição para 

atendimento dessa demanda. 

3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO (CONVITE) 

3.1. O objeto contratado não é serviço de prestação continuada e se exaure neste certame, não sendo 

passível de repetição que possa configurar qualquer parcelamento de objeto; 

3.2. A realização da contratação pela modalidade de convite, tem amparo legal na Lei 8666/93, art. 

21, § 3º, a modalidade Carta Convite conceituada como sendo: 

3.2.1. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 

administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

3.3. A licitação na modalidade carta convite possui procedimento simplificado, como por exemplo, o 

lapso do prazo de publicação do ato convocatório para recebimento das propostas de forma mais 

simples e célere, assim avalia-se que está de acordo com as demandas do CAU/ES especialmente 

me virtude do prazo de execução do objeto; 

3.4. Ressalta-se a discricionariedade da Administração Pública que escolhe a melhor modalidade de 

licitação pela oportunidade e conveniência, assim o Convite é uma modalidade mais célere, menos 

burocrática e mais econômica, contudo, sempre tendo em vista a eficiência do serviço público, 

para tanto define critérios objetivos para sua instrução e processamento; 

3.5. A proposta apresenta respaldo no entendimento do Tribunal de Contas da União, nas Orientações 

para os Conselhos de Fiscalização das Atividades Profissionais (2014), traz à análise decisão 

anterior proferida no âmbito da decisão plenária, Acórdão TCU 1386/2005, considerando a 
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natureza autárquica dos Conselhos, entendendo que estão submetidos ao regime da Lei 

8.666/1993, devendo observar os limites legais para a condução dos processos dentro da estrita 

legalidade; 

3.6. Além disso, vale destacar que a contratação proposta deve observar os limites definidos pelo o 

Decreto 9.412/2018, que atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da 

Lei nº 8.666/1993, definindo para o limite do convite, para a contratação de serviços de 

engenharia, o limite de R$ 330 mil; 

3.7. Assim, o serviço objeto desta contratação é um serviço de arquitetura e engenharia especializado 

e sem continuidade, que visa atender uma demanda pontual da administração, adequando-se à 

hipótese de utilização da carta convite. 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

4.1. Contratação de empresa especializada em elaboração de Projetos a partir de layout aprovado em 

plenária, sendo dividido em 2 (dois) ITENS de contratação, conforme detalhado nos itens 1 e 2, e 

conforme as seguintes etapas: 

4.1.1. ITEM 1 - PROJETO COMPLETO 

 Levantamento Arquitetônico; 

 Projeto Completo de Arquitetura e de Interiores; 

 Maquetes Eletrônicas (3D); 

 Projeto Luminotécnico; 

 Projeto de Sinalização e Comunicação Visual; 

 Memorial Descritivo dos Serviços Técnicos (Caderno de Encargos e Especificações); 

 Planilha Orçamentária Detalhada; 

 Cronograma Físico-Financeiro; 

 Gerenciamento e compatibilização dos projetos. 

4.2.2. ITEM 2 – PROJETOS COMPLEMENTARES 

 Projeto Completo de Prevenção e Combate a Incêndio; 

 Projeto Completo Hidrossanitário; 

 Projeto Completo de Redes Elétricas; 

 Projeto Completo de Cabeamento Estruturado (Voz e Dados); 

 Projeto Completo de Segurança (Alarme e CFTV); 

 Projeto Completo de Ar Condicionado/ Exaustão (Climatização). 

5. DAS ETAPAS DO PROJETO 

5.1. A CONTRATADA deverá desenvolver e apresentar o projeto de forma integrada entre as diversas 

especialidades, contendo todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado à caracterização da futura obra de reforma, cumprindo as seguintes etapas sucessivas: 

5.1.1. Levantamento de dados: 

5.1.1.1. Etapa multidisciplinar destinada à coleta das informações de referência que representem 

as condições pré-existentes de interesse para instruir a elaboração do projeto. O 

Levantamento de Dados incorporará as informações do Pré-Levantamento de Dados 

fornecido pelo CAU/ES, complementando-o, revisando-o e atualizando-o. 

5.1.2. Estudo preliminar: 

5.1.2.1. Etapa destinada à concepção e à representação do conjunto de informações técnicas 

iniciais e aproximadas, necessárias à compreensão da configuração da reforma da 

edificação, podendo incluir soluções alternativas. Esta etapa visa à análise e escolha da 
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solução de cada especialidade técnica de projeto que melhor responda ao Programa de 

Necessidades, sob os aspectos legal, técnico, organizacional, funcional, sócio-econômico e 

ambiental da reforma das salas. 

5.1.3. Anteprojeto: 

5.1.3.1. Etapa destinada à representação das informações técnicas necessárias à análise e 

aprovação, pelas autoridades competentes,da concepção da reforma da edificação e de 

seus elementos e instalações,com base nas exigências legais e à obtenção do alvará ou das 

licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades de reforma. Estão também 

agrupados sob a etapa de Anteprojeto os projetos que devam ter aprovação externa em 

concessionárias de serviços públicos, se necessário. 

5.1.4. Projeto completo: 

5.1.4.1. Etapa dedicada à finalização da compatibilização, detalhamento das definições construtivas 

e à finalização de toda a documentação necessária à construção do objeto de projeto, que 

envolve o conjunto de desenhos, memoriais, memórias de cálculo,  orçamento detalhado 

do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 

propriamente avaliados e demais informações técnicas advindas das especialidades 

totalmente compatibilizadas e aprovadas pelo cliente, necessários à completa execução de 

obra ou serviço de acordo com as normas  pertinentes. 

6. DESCRIÇÃO, DETALHAMENTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

6.1. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1.1. Os projetos de diferentes especialidades elaborados no âmbito do mesmo ITEM da licitação 

deverão apresentar perfeita compatibilização entre si, refletidas também nas peças de 

memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de modo a não suscitar dúvidas, omissões, 

conflitos ou outras interpretações que venham a prejudicar sua integral execução; 

6.2.2. Na elaboração dos projetos a CONTRATADA deverá observar a conformidade com as posturas 

municipais e/ou outras legislações aplicáveis, obtendo as documentações preliminares 

exigidas e a aprovação junto aos Órgãos Públicos e Concessionárias; 

6.2.3. Toda documentação técnica elaborada deverá apresentar conformidade com os modelos 

especificados neste contrato e orientações complementares emanadas pelo CAU/ES, com os 

aditamentos e detalhamentos que se fizerem necessários para o atendimento aos atos 

normativos, a manutenção da padronização existente, à clareza e à boa técnica; 

6.2.4. A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e aproveitamento 

de recursos que propiciem maximização de eficiência energética e menor impacto ambiental; 

6.2.5. A CONTRATADA deverá fazer as correções, sem ônus para o CAU/ES, se a qualquer momento, 

mesmo depois de entregues os trabalhos contratados, caso forem detectadas inconsistências 

e/ou erros entre projetos, planilhas, memorial descritivo, cronograma, e a obra levantada por 

ocasião do desenvolvimento do projeto; 

6.2.6. A CONTRATADA deverá ter um coordenador de serviços/projetos, que sem restringir-se às 

reuniões previstas, deverá comparecer presencialmente ao CAU/ES sempre que solicitado e 

será responsável pela interlocução entre a equipe de projeto e a comissão e fiscal do projeto 

do CAU/ES; 

6.2.7. As reuniões ocorrerão no início e na entrega final de cada solicitação de serviço. Poderão 

também ser agendadas reuniões de acompanhamento durante a vigência do prazo de entrega 

do serviço referente à solicitação, devendo a CONTRATADA prever tais custos em sua 

proposta; 

6.2.8. A CONTRATADA, caso julgue necessário, poderá agendar reuniões extras, porém não haverá 

acréscimo nos honorários; 
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6.2.9. Nas reuniões deverão estar presentes todos os profissionais responsáveis por suas respectivas 

áreas, inclusive o coordenador, e que efetivamente participem no desenvolvimento dos 

projetos da CONTRATADA objeto da reunião; 

6.2.10. Para as reuniões que tratem de andamento de execução de projetos, a CONTRATADA deverá 

preparar o material e levar os projetos impressos podendo ser no formato A3 ou superior, 

desde que seja legível o entendimento do mesmo. No caso de fotos, a CONTRATADA poderá 

optar por levar as mesmas em meio impresso ou em equipamento próprio, que possua tela de 

no mínimo 10”, para que seja possível a sua visualização; 

6.2.11. Ajustes e Modificações durante o Desenvolvimento do Projeto caracterizam-se como ajustes 

normais, decorrentes do próprio desenvolvimento do projeto, aqueles que não impliquem em 

alterações conceituais de projeto, alterações programáticas e de tecnologia empregada; 

6.2.12. Serão considerados erros, conforme citado no item anterior, os projetos que estiverem em 

desacordo com as Leis, Normas Técnicas vigentes, Plano Diretor da cidade, vigilância sanitária, 

entre outros; 

6.2.13. Também são considerados erros: 

 Omissão de serviços na Especificação e/ou Orçamento que forem necessários à perfeita 

execução da obra; 

 Divergência na compatibilização dos projetos arquitetônicos e complementares; 

 Divergência nos padrões de desenhos técnicos do CAU/ES; 

 Divergência de itens constantes no projeto, especificações e orçamentos; 

 Divergência entre o levantamento e a situação real do imóvel. 

6.2. DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

6.2.1. ITEM 1 – PROJETO COMPLETO 

6.2.1.1. LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO 

6.2.1.1.1. A partir das determinações das normas técnicas da ABNT e das boas práticas de 

ensaios técnicos, os serviços técnicos que deverão ser realizados em relação ao 

LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO são, no mínimo, os seguintes: 

 Fornecimento dos equipamentos, tecnologias e pessoal técnico necessário, 

habilitado e em quantidade adequada para execução dos serviços descritos nesse 

documento; 

 Os levantamentos cadastrais digitais deverão incluir todos os cômodos da edificação; 

 Também será necessária a realização de inspeção visual geral de todos os ambientes, 

inclusive com registro fotográfico, de forma a obter uma adequada compreensão da 

situação para fins de realizar prévio planejamento dos levantamentos cadastrais a 

serem realizados, como também documentar os elementos dos estudos técnicos 

preliminares para a elaboração dos diversos projetos técnicos que envolvem o 

escopo contratual; 

 Após a conclusão do levantamento, deverá ser realizada a conversão em programa 

gráfico CAD - DWG, inclusive contendo todos os detalhes, desenhos e plantas 

exigidas para projetos executivos de arquitetura, nos termos fixados nas normas da 

ABNT; 

6.2.1.1.2. Fornecer os arquivos editáveis e livres, em formato tipo CAD - DWG dos 

levantamentos realizados, contendo todos os detalhes e indicação dos elementos 

de acabamento dos diversos ambientes; 

6.2.1.1.3. Realizar o registro da responsabilidade técnica pela execução dos serviços técnicos 

no Conselho Profissional competente, nos termos da legislação vigente. 
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6.2.1.2. PROJETO COMPLETO DE ARQUITETURA E DE INTERIORES 

6.2.1.2.1. O projeto completo de arquitetura deverá compreender todas as informações e 

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra em 

conformidade com as NBR’s 16636, 15575, 6492/NB 43 e 9050 da ABNT, ou as que 

vierem substituí-las ou complementá-las. Deverá seguir o layout básico 

apresentado, normas e orientações fornecidas pelo CAU/ES, e as definições dos 

Códigos de Obras e Planos Diretores Municipais, além de Normas Estaduais e 

Federais, devendo ser executado com as seguintes etapas: 

6.2.1.2.1.1. Levantamento de dados para arquitetura e programa de necessidades: 

conferência e levantamento das dimensões das áreas existentes a serem 

reformadas/construídas e dos serviços a serem realizados, incluindo inventário 

fotográfico com fotos em boa qualidade e em quantidade suficiente para perfeita 

compreensão da situação/caracterização, levantamento do mobiliário existente 

na sede atual para reaproveitamento e Pesquisa organizacional com usuários e 

setores da Instituição; 

6.2.1.2.1.2. Deverão ser estimados prazos e levados em consideração os recursos disponíveis 

para a execução da obra; padrões de construção e acabamentos pretendidos, 

além da descrição de necessidades e dimensionamento da obra: características 

funcionais; atividades que irá abrigar; compartimentação e dimensionamento 

preliminar; população fixa e variável por compartimento e função; mobiliários 

específicos às atividades; instalações e equipamentos básicos necessários por 

compartimento; diretrizes de setorização organizacional; requisitos para 

interface entre setores; do fluxo de pessoas, equipamentos, veículos e materiais 

(interno e externo); 

6.2.1.2.1.3. O CAU/ES disponibilizará estudo preliminar/ layout básico a ser utilizado como 

diretriz de projeto. 

6.2.1.2.2. Estudo Preliminar: Foi elaborado um layout básico, desenvolvido a partir das 

informações, necessidades e diretrizes do CAU/ES, que servirá de base para início 

dos trabalhos (ANEXO 01). Este Estudo Básico inicial, deverá ser complementado 

nesta etapa com os seguintes itens: 

 Configuração inicial do Projeto, a partir das informações obtidas na etapa de 

levantamento de dados; 

 Tabela de áreas; 

 Elaboração de plantas baixas com o layout proposto, com pré-

dimensionamento dos compartimentos, níveis, volumetria, fluxo interno e 

externo; 

 Elaboração de corte(s) esquemático(s); 

 Maquetes virtuais (3D) e/ou perspectivas preliminares da solução proposta; 

 Predefinição dos materiais empregados. 

OBS: Após a aprovação desse estudo serão desenvolvidos os demais projetos e respectivos 

detalhes construtivos, contendo todas as informações necessárias à execução da obra e 

aprovação nos órgãos competentes. 

6.2.1.2.3. Anteprojeto arquitetônico: Projeto de arquitetura, contendo todos os itens 

solicitados pela Prefeitura de Vitória devidamente apto à aprovação junto aos 

órgãos competentes. Os documentos técnicos que devem ser apresentados são: 
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 Planta baixa, indicando construções e demolições; 

 Cortes (longitudinais e transversais) vinculados aos temas anteriormente 

citados; 

 Indicação de sancas, forros, rebaixos e projeções; 

 Maquete virtual (3D) com a solução arquitetônica definitiva, em 

consonância com as demais entregas; 

 Quadro de revestimentos; 

 Detalhes principais; 

 Quadros de esquadrias; 

 Quadros de áreas; 

 Marcação de pontos elétricos e hidrossanitários; 

 Layout básico com aproveitamento do mobiliário existente e com indicação 

de mobiliário futuro, considerando quadro ampliado de funcionários. 

6.2.1.2.4. Projeto Executivo e detalhes Construtivos (Projeto Completo): Projeto de 

arquitetura e interiores, contendo as informações necessárias à execução da futura 

obra, contendo minimamente: 

 Planta baixa de layout, contendo a quantidade de móveis, guichês, painéis 

divisores e todas as demais peças de mobiliário e/ou acessórios da unidade, 

com tabelas de quantitativo de cada item; 

 Plantas baixas, acrescentando as indicações de plantas parciais e detalhes 

nas áreas mais complexas, além de tabela de acabamentos e mapa de 

esquadrias; 

 Cortes de todos os ângulos necessários à perfeita visualização da edificação, 

acrescentando indicações de cortes parciais e detalhes especiais tais como 

equipamentos fixos, peças metálicas, etc.; 

 Elevações com especificação dos materiais de acabamento e revestimento; 

 Plantas ampliadas com cortes parciais em compartimentos e áreas que 

devido à sua complexidade exijam maior detalhamento, tais como áreas 

molhadas, refeitório, copa e outros, detalhando sempre que necessário os 

arremates, bancadas, parapeitos, etc.; 

 Desenhos de componentes arquitetônicos, representados e dimensionados, 

através de plantas, cortes e elevações; 

 Maquetes virtuais (3D) com a modelagem e implementação dos materiais e 

acabamentos dos ambientes, de diferentes ângulos; 

 Mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo 

detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos; 

 Plantas detalhadas de todos os forros, incluindo paginação do forro 

refletido, contendo o desenho das luminárias, linhas de sombra e demais 

elementos instalados no forro, com cotas dos eixos e especificações; 

 Plantas detalhadas de todos os pisos, incluindo paginação, contendo o 

desenho dos tipos de pisos, com cotas e especificações; 

 Memorial descritivo e especificações completas de todos os materiais e 

serviços que compõem o projeto; 

 Memorial quantitativo com o somatório dos componentes construtivos e 

dos materiais de construção; 
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 Previsão de acessibilidade a pessoas com deficiências (banheiros, inclinação 

de rampas, corredores, portas, etc.); 

 Caderno de detalhes em formato A4, dos diversos itens constantes no 

projeto e que necessitam de maior detalhamento, devendo ser elaborado 

em conformidade com o Projeto Completo. 

6.2.1.2.5. Gerenciamento e compatibilização: 

6.2.1.2.5.1. Previamente ao aceite do projeto executivo, o Projeto deverá ser devidamente 

aprovado pela CONTRATADA junto à Prefeitura de Vitória, caso necessário, e 

apresentados com o respectivo RRT devidamente assinados pelo autor do 

projeto; 

6.2.1.2.5.2. Tendo em vista que o anteprojeto arquitetônico elaborado pela contratada será 

disponibilizado aos demais escritórios para elaboração de suas disciplinas de 

projetos complementares, a contratada vencedora do item 01 deverá participar 

e ser responsável pelo gerenciamento e compatibilização dos projetos, com o 

acompanhamento da equipe de arquitetos e conselheiros do CAU/ES; 

6.2.1.2.5.2.1. Deverá ser verificado o item coordenação e compatibilização descrita nas 

Diretrizes Gerais; 

6.2.1.2.5.2.2. A coordenação e compatibilização de todos os projetos ficarão a cargo de 

profissional da área de Arquitetura, empresa vencedora do item 01; 

6.2.1.2.5.2.3. A compatibilização deverá apresentar relatórios e desenhos indicativos de 

todas as interferências entre todos os sistemas complementares e o 

projeto arquitetônico de interiores, para eventuais soluções e correções, 

verificando as interferências com: 

a) Sistemas de vedações gerais; 

b) Sistemas prediais elétricos e hidráulicos; 

c) Sistemas acústicos; 

d) Sistemas de climatização (Ar-condicionado e Ventilação); 

e) Definição de aberturas técnicas horizontais e verticais (shafts); 

f) Dimensionamento de equipamentos em função dos ambientes 

definidos e do melhor desempenho; 

g) Sistemas de revestimentos de pisos, vedações e forros; 

h) Outros sistemas pertinentes. 

6.2.1.3. MAQUETES ELETRÔNICAS 3D 

6.2.1.3.1. A contratada para a execução do projeto arquitetônico deverá também apresentar 

renderização realística do modelo elaborado, com 12 (doze) vistas de ambientes 

internos relevantes, a critério do CAU/ES; 

6.2.1.3.2. As imagens renderizadas deverão ser entregues em formato .JPG, não sendo 

necessária a entrega de imagens impressas. 

6.2.1.4. PROJETO LUMINOTÉCNICO 

6.2.1.4.1. O projeto luminotécnico deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5410, 

NBR 8995-1, da ABNT, ou as que vierem substituí-las, complementado no que 

couber pela norma IEC 60364, NHO 11 e atos normativos da Concessionária local, 

bem como orientações e instruções adicionais emanadas pelo CAU/ES; 

6.2.1.4.2. O projeto luminotécnico também deverá ser elaborado em conformidade com o 

“Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios 
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Comerciais, de Serviços e Públicos”, anexo da Portaria nº 163/2009 do INMETRO, ou 

outra que vier a substituí-la, sendo que o nível de eficiência energética do sistema 

de iluminação pretendido deverá atender aos requisitos do “Nível A” do 

Regulamento; 

6.2.1.4.3. O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o 

perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte 

forma: 

- Memorial do cálculo luminotécnico e memorial descritivo; 

- Planta esquemática com localização das luminárias e respectivas cotas; 

- Especificação de luminárias e lâmpadas; 

- Utilização de lâmpadas LED; 

- Representação esquemática de integração da iluminação com a arquitetura 

e demais elementos (interiores, paisagismo, entre outros), com 

detalhamento da iluminação cênica quando o conceito assim o solicitar; 

- Apresentação de detalhe em 3D da iluminação e seus impactos no 

ambiente, onde seja possível visualizar a integração da iluminação sobre 

gesso, marcenaria, piso, parede, fachada, entre outros; 

- Utilização de sensores de presença em locais de baixo tráfego ou 

permanências eventuais; 

- Projeto de iluminação (incluindo iluminação de emergência e balizamento 

de rotas de fuga conforme exigências do Corpo de Bombeiros). 

6.2.1.4.3.1. Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminação (QDIL) e 

detalhamento do quadro de comando de iluminação; 

6.2.1.4.3.2. Realização de cálculo luminotécnico para todas as áreas da edificação, 

inclusive com a observância da destinação específica de cada ambiente e a 

emissão de relatórios específicos, nos termos da descrição do subprojeto a 

seguir (ATENÇÃO: O sistema de iluminação dos ambientes deverá ser 

proposto por de luminárias em Led); 

6.2.1.4.3.3. O projeto luminotécnico deverá ainda estar de acordo com as normas 

vigentes. 

6.2.1.4.4. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, 

fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. 

6.2.1.5. PROJETO COMPLETO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL 

6.2.1.5.1. O projeto completo de Sinalização e Comunicação visual deverá ser elaborado em 

conformidade com as NBR 9050 e NBR 13532 da ABNT, ou as que vierem a substituí-

las, além dos códigos, leis decretos portarias e normas federais, estaduais e 

municipais, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais 

fornecidas pelo CAU/ES; 

6.2.1.5.2. Deverá ser apresentado projeto completo de concepção gráfica da sinalização, com 

estudos do aspecto visual dos sinalizadores e de adequação aos ambientes e 

apresentação do caderno de leiautes com os modelos de sinalizadores, incluindo 

placas direcionais, informativas, de identificação, interpretativas e de alerta, entre 

outras, utilizando os meios tecnicamente recomendados para cada situação, como 

sinalização horizontal, vertical e móvel, assim como diferentes tipos de placas, 

totens, sinalizadores cambiáveis, etc; 
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6.2.1.5.3. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos 

para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado por 

meio de Caderno técnico, que deverá conter, minimamente: 

- Planta de localização das placas, tipo de suporte e fixação; 

- Descrição detalhada de materiais, tipos de acabamento, medidas, fontes, 

pictogramas e cores utilizadas; 

- Memorial Descritivo detalhado contendo: exposição geral do projeto, das partes 

que o compõem e dos princípios em que se baseou, apresentando, ainda, 

justificativa que evidencie o atendimento às exigências estabelecidas pelas 

respectivas normas técnicas e por estas instruções; explicará a solução apresentada 

evidenciando a sua compatibilidade com o projeto arquitetônico de interiores e com 

os demais projetos e sua exequibilidade, além de indicação das quantidades 

individuais e totais de cada elemento proposto. 

6.2.1.5.4. Toda a sinalização deverá ser em português e deve ser considerada a possibilidade 

de inserção de informações em braile nas placas (NBR9050); 

6.2.1.5.5. O material produzido deverá ser avaliado e aprovado pela assessoria de 

Comunicação e pela CTPS do CAU/ES. 

6.2.1.6. MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (CADERNO DE ENCARGOS E 

ESPECIFICAÇÕES) 

6.2.1.6.1. O Memorial Descritivo é o documento que descreve detalhadamente todas as fases 

e materiais utilizados na obra, previamente especificados nos projetos e nas 

planilhas, servindo de auxílio tanto para a aquisição de materiais como para a 

execução da obra; 

6.2.1.6.2. O Memorial Descritivo será estruturado do segundo modo: 

Capa: 

- Nome do Contratante CAU/ES...); 

- Título (ex: Memorial Descritivo); 

- Objeto; 

- Subtítulo (Caderno de Encargos e Especificações). 

6.2.1.6.3. O Memorial será iniciado do item 01 denominado de Considerações Gerais, o qual 

deverá conter: 

- Endereço da obra; 

- Descrição resumida da obra; 

- Recomendações gerais sobre os materiais a serem utilizados, ressaltando que os 

mesmos devem ser sempre aprovados pela fiscalização do CAU/ES; 

- Recomendações gerais sobre a mão de obra empregada no desenvolvimento dos 

trabalhos, a qual deverá ser sempre de primeira qualidade objetivando-se o melhor 

acabamento possível; 

- Recomendações gerais sobre o atendimento a posturas especiais e horário de 

execução dos trabalhos; 

6.2.1.6.4. O item 02, denominado “Especificação dos Serviços” conterá a relação dos itens 

constantes na planilha final do orçamento do custo da construção; 
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6.2.1.6.5. Descrição de cada item da planilha final, com os subitens e as devidas ressalvas em 

relação aos materiais e serviços; 

6.2.1.6.6. Todas as laudas do memorial deverão conter a logomarca da CONTRATADA e do 

CAU/ES, bem como numeração sequencial de páginas e identificação no rodapé do 

arquivo e data do Arquiteto/Engenheiro Responsável; 

6.2.1.6.7. A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não 

suscitar dúvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (serviços iniciais, 

fundação, superestruturas, revestimentos, etc.). A descrição dos produtos deverá 

ser feita de forma clara e detalhada de modo a não suscitar dúvidas, devendo ser 

especificada sempre a marca de referência; 

6.2.1.6.8. As citações de normas técnicas e outras determinações legais deverão, sempre que 

possível, conter a indicação do número do documento, órgão emissor e sua 

vigência/versão (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. mês/ano); 

6.2.1.6.9. O memorial descritivo deverá ser apresentado em WORD, contendo todas as 

informações necessárias à execução da obra; 

6.2.1.6.10. Todo o Memorial deve estar agrupado em um único arquivo magnético. 

6.2.1.7. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA 

6.2.1.7.1. Orçamento é a avaliação do custo da obra tendo como base preços dos insumos 

praticados no mercado, ou valores de referência e levantamento de quantidades de 

materiais e serviços obtidos a partir do conteúdo dos projetos e especificações 

elaborado de acordo com as prescrições. O orçamento deverá conter a relação 

completa de todos os serviços a serem realizados constantes dos projetos básicos, 

executivos e de detalhes, compondo-se em um conjunto de elementos capazes de 

quantificar e customizar o objeto; 

6.2.1.7.2. Antes da elaboração do orçamento é necessário verificar se os projetos estão 

completos, contendo todos os seus elementos, detalhes, especificações, memorial 

descritivo, etc; 

6.2.1.7.3. A Planilha Orçamentária Detalhada por itens deverá ser elaborada observando na 

sua montagem a indicação de todos os itens e subitens que compõem as etapas e 

serviços do objeto orçado. De tal forma deverá conter a relação completa de todos 

os serviços a serem realizados para obtenção do objeto licitado; 

6.2.1.7.4. As atividades básicas a serem desenvolvidas no processo de orçamento são: 

- Itemização e discriminação dos serviços que compõem o projeto com suas 

respectivas unidades; 

- Levantamento das quantidades dos serviços; 

- Composição dos custos unitários dos serviços; 

- Cálculo do custo unitário dos equipamentos, quando for o caso. 

6.2.1.7.5. Os valores unitários expressos na planilha deverão estar compatíveis com o 

quantitativo a que correspondem (m; m2; m3; unidade, etc.), tanto para material 

como para mão de obra (Hora); 

6.2.1.7.6. Não deverão ser utilizadas composições de itens ou subitens com indicação de 

verba, priorizando sempre a aplicação de parâmetros e grandezas que permitam 

fácil mensuração; 

6.2.1.7.7. Não havendo preços de referência nos sistemas de preços oficiais indicados no item 

anterior, deverá ser realizada pesquisa de preços de mercado para obtenção, no 
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mínimo, de três propostas de preços, a partir de consultas a fornecedores e/ou 

pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo toda a pesquisa ser 

documentada e entregue cópias de suas comprovações e planilha resumo com 

preços e fornecedores; 

6.2.1.7.8. As composições não existentes nas bases públicas deverão apresentar origem, 

literatura, publicações técnicas, enfim todo material técnico que levou ao 

embasamento dos insumos considerados, mão de obra e os respectivos coeficientes 

de produtividade. Todo esse material deverá ser anexado devidamente assinado 

pelo responsável técnico pelo orçamento, assim como o RRT ou a ART, que deverá 

acompanhar o trabalho; 

6.2.1.7.9. A planilha orçamentária será acompanhada da Composição Analítica dos Custos 

Unitários dos Serviços. 

6.2.1.7.10. A constituição da planilha deverá ser sempre detalhada e com a maior precisão 

possível, devendo a descrição dos itens e subitens manter correlação com os 

projetos e memorial de serviços, quando for o caso e permitir sua perfeita 

identificação podendo citar marcas de referência, mediante colocação obrigatória 

da expressão “de qualidade equivalente ou superior”. 

6.2.1.7.11. A planilha de Custo Global da obra deverá ser apresentada observando na sua 

montagem os macros itens previstos no objeto do orçamento, da seguinte forma: 

 Orçamento Estimativo: avaliação detalhada do preço global da obra, 

realizada através do levantamento dos serviços e quantitativos obtidos dos 

projetos executivos, fundamentado em planilhas que expressem a 

composição de todos os custos unitários diretos e custos indiretos, com 

incidência do BDI. Essa planilha será apresentada em duas vias, uma com os 

preços unitários e uma sem os preços unitários; 

 Orçamento Sintético ou Resumido: corresponde a um resumo do orçamento 

estimativo, expresso através das etapas ou grupos de serviços, com seus 

respectivos totais e o preço total do orçamento. Essa planilha será 

apresentada em duas vias, sendo uma com os preços dos itens (grupos) e 

uma sem os preços; 

 Orçamento analítico ou detalhado: corresponde à planilha com nível de 

precisão adequado à análise gerencial com expressão da composição 

analítica do custo da obra, contendo todos os serviços com respectivos 

insumos, mão de obra e coeficientes de produção, contendo ainda os dados 

da pesquisa de mercado, as datas de referência, a fonte, o elaborador, bem 

como os valores unitários e totais para cada subitem. 

6.2.1.7.12. BDI (Benefício e Despesas Indiretas) é um percentual que se adiciona aos custos 

diretos de uma obra ou serviço, correspondente às despesas indiretas da 

Administração (central e local) que devem cobrir gastos tais como aluguel da sede, 

almoxarifado central, salários, benefícios de todo o pessoal administrativo e técnico, 

pró labore, materiais de escritório e de limpeza, consumo de energia, telefone e 

água, além de impostos e o lucro; 

6.2.1.7.13. Os BDI’s indicados na planilha orçamentária deverão seguir os limites e faixas fixadas 

pela Resolução n.º 329/2019 do Tribunal de Contas do E.S., devendo ser elaborada 

e apresentada planilhas de detalhamento do(s) BDI(‘s) utilizados no orçamento de 

referência (Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário); 
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6.2.1.7.14. Havendo equipamentos a serem incorporados às soluções técnicas projetadas, 

todos deverão constar de planilha orçamentária específica e estão sujeitos à 

incidência de BDI Diferenciado; 

6.2.1.7.15. Deverá ser elaborado e entregue juntamente com a planilha orçamentária a CURVA 

ABC do custo do empreendimento de maneira a identificar os itens de serviços que 

representam seu custo direto mais significativo; 

6.2.1.7.16. Deverá ser elaborado e entregue juntamente com a planilha orçamentária a planilha 

de detalhamento dos encargos sociais aplicados sobre a mão de obra existente no 

custo do empreendimento, nos termos da legislação vigente e observados as 

remunerações normativas das categorias (Atenção: Observar limites fixados no 

DER/ES - SINAPI). 

6.2.1.7.17. Deverão ser considerados nos orçamentos as medidas de proteção individual e 

coletiva dos trabalhadores, a partir da legislação vigente e das normas 

regulamentares existentes sobre o tema; 

6.2.1.7.18. As planilhas deverão ser apresentadas em planilha EXCEL, contendo todos os itens, 

especificações e composições necessárias ao conhecimento e análise dos 

quantitativos e custos; 

6.2.1.7.19. Todas as laudas da planilha deverão conter a logomarca da Contratada e do CAU/ES 

e deverão ser rubricadas pelo Coordenador da Contratada sob carimbo identificador 

e pelo Arquiteto ou Engenheiro Responsável. 

6.2.1.8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

6.2.1.8.1. O cronograma físico-financeiro representa, graficamente, a previsão para execução 

da obra segundo cada etapa e especificidade do serviço, segundo cada item da 

planilha, o qual, deverá ser acompanhado do percentual que representa no objeto 

e respectivo valor; 

6.2.1.8.2. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá conter o detalhamento completo da 

sequência física e temporal de execução do empreendimento, bem como dos 

desembolsos financeiros proporcionais, devidamente compatibilizado com todos os 

projetos técnicos, documentos e planilhas indicados nos itens anteriores, com 

intuito de gerar um conjunto de informações, descritivas e gráficas, necessário e 

suficiente à perfeita execução da obra, devendo conter e observar as seguintes 

exigências, entre outras necessárias e a critério do particular contratado: 

 Definição do tempo total necessário de execução em face da sequência 

física obrigatória das diversas etapas executivas, segundo as 

recomendações da boa técnica construtiva e dos parâmetros de projeto; 

 Clara e detalhada definição física dos serviços a serem executados em cada 

etapa executiva; 

 Definição, paridade e parametrização entre etapas físicas e desembolsos 

financeiros proporcionais aos serviços executados; 

 Indicação do caminho crítico de execução com destaque aos serviços cujo 

atraso podem impactar no prazo global de execução; 

 Proposta de dimensionamento da equipe técnica de execução, bem como 

da quantidade de profissionais de cada categoria e dos serviços, para 

atendimento do prazo de execução proposto; 

 Proposta de estratégia de suprimento de materiais/equipamentos ao 

canteiro para fins de garantir a efetiva execução da obra e cumprimento do 
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prazo de execução proposto. 

6.2.1.8.3. O cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado observando o prazo estipulado 

e tecnicamente necessário para a execução do serviço; 

6.2.1.8.4. O cronograma físico-financeiro deverá ser apresentado em planilha EXCEL, 

contendo todos os passos necessários para execução da obra, identificando os 

caminhos críticos e interdependências entre as atividades, de tal forma que não 

ocorram programações de serviços em ordem cronológica inversa (Ex.: Pintura antes 

do revestimento), ou ainda, falhas na disposição dos espaços físicos da obra; 

6.2.1.8.5. Para cada etapa prevista deverão ser feitas as totalizações de valores e percentuais, 

programando assim os desembolsos a serem realizados para o serviço; 

6.2.1.8.6. O cronograma deverá conter a logomarca da CONTRATADA e do CAU/ES e a rubrica 

do coordenador da CONTRATADA sob carimbo identificador, bem como, assinatura 

do Arquiteto ou Engenheiro Responsável. 

6.2.2. ITEM 2 – PROJETOS COMPLEMENTARES 

6.2.2.1. PROJETO COMPLETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

6.2.2.1.1. A partir das determinações das normas técnicas da ABNT, da legislação vigente, dos 

resultados dos levantamentos técnicos e estudos preliminares e das boas práticas 

de projeto, os serviços técnicos e as premissas que deverão ser realizados em 

relação ao PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO serão, no mínimo, os 

seguintes: 

6.2.2.1.1.1. O projeto completo de combate e proteção contra incêndio deverá ser 

elaborado em conformidade com a Lei Estadual n.º 9.269/2009, com o Decreto 

Estadual n.º 2423/2009, com as Normas Técnicas – Entes do Corpo de 

Bombeiros Militar do ES e com as NBR’s  9077 e NT 10 (16400, 6493, 7195, , 

15.808, 15.809, 10.897, 10.898, 12.693, 16.820, 13.714, 14.100, 17.240, 

ISO7240) da ABNT, ou as que vierem a substituí-las, complementado no que 

couber com orientações e instruções adicionais fornecidos pelo CAU/ES. 

6.2.2.1.2. A contratada deverá realizar visita e vistoria técnica completa in loco para fins de 

levantamento e documentação da situação existente no sistema de instalações de 

prevenção e combate a incêndio, elaborando programa de necessidades/problemas 

a serem solucionados em projeto, relatório fotográfico da situação e identificando 

de eventuais ajustes necessários nos desenhos e projetos no sentido de retratar com 

a maior fidelidade possível a realidade; 

6.2.2.1.3. A contratada deverá avaliar quais os eventuais elementos das instalações existentes 

in loco que podem ser aproveitados com meras atualizações tecnológicas, ou quais 

devem ser totalmente descartados, apresentando proposta para fins de aprovação 

do fiscal do contrato; 

6.2.2.1.4. No escopo do projeto, deverão ser dimensionadas e detalhadas todas as instalações, 

compatibilizadas com o levantamento/projeto arquitetônico de interiores realizado 

previamente, com as demais disciplinas de projetos do escopo da contratação e com 

os outros sistemas prediais existentes, contendo as especificações de todas as 

soluções técnicas propostas, as quais deverão envolver, no mínimo, as seguintes: 

 Utilização de dispositivos, materiais e equipamentos que visem a maior 

economia possível no gasto de energia; 

 Observância rigorosa das áreas e suas respectivas atividades, bem como dos 
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materiais e equipamentos que serão alocadas, sempre no sentido de 

indicação de meio ou dispositivo apropriado, eficiente e seguro de combate 

localizado de incêndio e prevenção de pânico; 

 Dimensionamento e detalhamento de todos os meios, dispositivos e 

elementos componentes do sistema como um todo, nos termos das 

exigências técnicas vigentes; 

 Especificação de sistema de alarme ou alerta, de detecção de fumaça e de 

iluminação emergência; 

 Elaboração do projeto utilizando-se o programa CAD - DWG, promovendo a 

geração de plantas baixas, esquemas isométricos e demais detalhes gráficos 

que objetivem permitir a completa e perfeita compreensão e execução do 

sistema; 

 Fornecer os arquivos editáveis e livres, CAD - DWG, contendo os detalhes, 

desenhos e plantas, bem como memoriais e especificações dos elementos 

de acabamento dos diversos ambientes; 

 Elaborar planilha orçamentária completa, a ser entregue em formato de 

EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e 

serviços envolvidos na obra/reforma, recuperação e modernização das 

instalações para fins de orçamentação completa da obra cujos preços 

apresentados devem seguir os preceitos da Resolução n.º 329/2019 do 

TCEES, bem como nas recomendações do TCU. Na especificação de todos os 

equipamentos e materiais propostos às instalações do empreendimento, 

deverá haver a indicação de, no mínimo, duas marcas ou fabricantes como 

padrão, juntamente com a expressão “ou similar ou de melhor qualidade”; 

 Na elaboração da planilha a contratada deverá basear-se nos parâmetros de 

preços de mercados dos serviços e insumos contidos no SINAPI, IOPES (DER-

ES), ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicação do 

respectivo código do material ou serviços e o mês de referência da pesquisa; 

 Não havendo preços de referência nos sistemas de preços oficiais indicados 

no item anterior, deverá ser realizada pesquisa de preços de mercado para 

obtenção, no mínimo, de três propostas de preços, a partir de consultas a 

fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo 

toda a pesquisa ser documentada e entregue cópias de suas comprovações 

e planilha resumo com preços e fornecedores; 

 No caso de pesquisas em sites oficiais de vendas deverá ser observado o 

frete, sendo o custo básico para o objeto orçado composto pelo valor do 

objeto, somado ao custo do frete dividido pela quantidade do item na 

planilha elaborada pela contratada. 

6.2.2.1.5. O projeto completo deverá compreender todos os serviços necessários à adequação 

do imóvel às normas vigentes e obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros, bem 

como todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da 

execução da obra; 

6.2.2.1.6. Deverá ser apresentado com a respectiva RRT ou ART devidamente assinados pelo 

autor do projeto. 

6.2.2.2. PROJETO COMPLETO HIDROSSANITÁRIO 

6.2.2.2.1. O projeto completo hidrossanitário deverá ser elaborado em conformidade com 
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NBR’s 5626/NB 92, 7229, 8160/NB 19, 10844, NBR 9649/NB 567, 15.206 da ABNT, 

ou as que vierem a substituí-las e normas da Concessionária local, complementado 

no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pelo CAU/ES; 

6.2.2.2.2. A contratada deverá realizar visita e vistoria técnica completa in loco para fins de 

levantamento e documentação do sistema hidrossanitário existente, elaborando 

programa de necessidades/problemas a serem solucionados em projeto, relatório 

fotográfico da situação e identificando de eventuais ajustes necessários nos 

desenhos e projetos no sentido de retratar com a maior fidelidade possível a 

realidade; 

6.2.2.2.3. A contratada deverá avaliar quais eventuais os elementos das instalações existentes 

in loco que podem ser aproveitados com meras atualizações tecnológicas, ou quais 

devem ser totalmente descartados, apresentando proposta para fins de aprovação 

da CTPS; 

6.2.2.2.4. No escopo do projeto, deverão ser dimensionadas e detalhadas todas as instalações, 

compatibilizadas com o levantamento/projeto arquitetônico de interiores realizado 

previamente, com as demais disciplinas de projetos do escopo da contratação e com 

os outros sistemas prediais existentes; 

6.2.2.2.5. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos 

para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na 

seguinte forma: 

6.2.2.2.5.1. Projeto de distribuição água fria: 

- Distribuição em planta baixa da alimentação dos pontos de água desde os 

reservatórios inferiores e superiores, de acordo com o projeto de arquitetura 

de interiores; 

- Isométricos em escala 1:25; 

- Esquemas verticais de distribuição de ramais e colunas; 

- Demais detalhes necessários. 

6.2.2.2.5.2. Projeto de coleta de esgoto sanitário 

- Distribuição em planta baixa dos ramais primários e secundários de 

escoamento dos efluentes de esgoto; 

- Detalhamento das caixas de inspeção, de passagem, ralos, etc. 

6.2.2.2.6. O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações 

e outros elementos necessários à compreensão da execução; 

6.2.2.2.7. A contratada deverá fornecer os arquivos editáveis e livres, CAD – DWG, contendo 

os detalhes, desenhos e plantas, bem como memoriais e especificações dos 

elementos de acabamento dos diversos ambientes; 

6.2.2.2.8. A contratada deverá elaborar planilha orçamentária completa, a ser entregue em 

formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e 

serviços envolvidos na obra/reforma, recuperação e modernização das instalações 

para fins de orçamentação completa da obra cujos preços apresentados devem 

seguir os preceitos da Resolução n.º 329/2019 do TCEES, bem como nas 

recomendações do TCU. Na especificação de todos os equipamentos e materiais 

propostos às instalações do empreendimento, deverá haver a indicação de, no 

mínimo, duas marcas ou fabricantes como padrão, juntamente com a expressão “ou 

similar”. 
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 Na elaboração da planilha a contratada deverá basear-se nos parâmetros de 

preços de mercados dos serviços e insumos contidos no IOPES (DER-ES), 

SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicação do 

respectivo código do material ou serviços e o mês de referência da pesquisa; 

 Não havendo preços de referência nos sistemas de preços oficiais indicados 

no item anterior, deverá ser realizada pesquisa de preços de mercado para 

obtenção, no mínimo, de três propostas de preços, a partir de consultas a 

fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo 

toda a pesquisa ser documentada e entregue cópias de suas comprovações 

e planilha resumo com preços e fornecedores; 

 No caso de pesquisas em sites oficiais de vendas deverá ser observado o 

frete, sendo o custo básico para o objeto orçado composto pelo valor do 

objeto, somado ao custo do frete dividido pela quantidade do item na 

planilha elaborada pela contratada. 

6.2.2.2.9. Deverão ser apresentados Memoria de Cálculo e Memorial Descritivo analítico 

completo e especificações executivas, bem como os quantitativos de materiais do 

presente projeto complementar; 

6.2.2.2.10. Os projetos deverão ser aprovados nos órgãos competentes quando necessário e 

apresentados com o respectivo RRT ou ART devidamente assinados pelo autor do 

projeto. 

6.2.2.3. PROJETO COMPLETO DE REDES ELÉTRICAS 

6.2.2.3.1. A partir das determinações das normas técnicas da ABNT, dos resultados dos 

levantamentos técnicos e estudos preliminares e das boas práticas de projeto, as 

premissas que deverão ser adotadas em relação ao projeto completo de redes 

elétricas são a seguir listadas; 

6.2.2.3.2. A contratada deverá realizar visita e vistoria técnica completa in loco para fins de 

levantamento e documentação do sistema elétrico existente, elaborando programa 

de necessidades/problemas a serem solucionados em projeto, relatório fotográfico 

da situação e identificando eventuais ajustes necessários nos desenhos e projetos 

no sentido de retratar com a maior fidelidade possível a realidade; 

6.2.2.3.3. A contratada deverá avaliar quais os eventuais elementos das instalações existentes 

in loco podem ser aproveitados com meras atualizações tecnológicas, ou quais 

devem ser totalmente descartados, apresentando proposta para fins de aprovação 

da CTPS; 

6.2.2.3.4. No escopo do projeto, deverão ser dimensionadas e detalhadas todas as instalações, 

compatibilizadas com o levantamento/projeto arquitetônico de interiores realizado 

previamente, com as demais disciplinas de projetos do escopo da contratação e com 

os outros sistemas prediais existentes, contendo as especificações de todas as 

soluções técnicas propostas, as quais deverão envolver, no mínimo: 

 Utilização de dispositivos, materiais e equipamentos que visem a maior 

economia possível no gasto de energia pela edificação; 

 Especificação de tecnologias que visem facilitar a manutenção futura e 

otimizar o monitoramento e operação da rede; 

 Dimensionamento e detalhamento de todos os circuitos elétricos, 

observadas as prescrições das normas técnicas vigentes; 
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 Dimensionamento e detalhamento das instalações de equipamentos tipo 

nobreak, estabilizador, entre outras; 

 Dimensionamento, alocação e detalhamento dos quadros em geral, bem 

como de todas as proteções do sistema necessárias à segura operação. 

6.2.2.3.5. O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, 

fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução; 

6.2.2.3.6. A contratada deverá fornecer os arquivos editáveis e livres, tipo CAD-DWG, 

contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como memoriais e 

especificações dos elementos de acabamento dos diversos ambientes; 

6.2.2.3.7. A contratada deverá elaborar planilha orçamentária completa, a ser entregue 

em formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, 

equipamentos e serviços envolvidos na obra/reforma, recuperação e 

modernização das instalações para fins de orçamentação completa da obra 

cujos preços apresentados devem seguir os preceitos da Resolução n.º 

329/2019 do TCEES, bem como nas recomendações do TCU. Na especificação 

de todos os equipamentos e materiais propostos às instalações do 

empreendimento, deverá haver a indicação de, no mínimo, duas marcas ou 

fabricantes como padrão, juntamente com a expressão “ou similar ou de 

melhor qualidade”; 

 Na elaboração da planilha a contratada deverá basear-se nos 

parâmetros de preços de mercados dos serviços e insumos contidos no 

IOPES (DER-ES), SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a 

expressa indicação do respectivo código do material ou serviços e o 

mês de referência da pesquisa; 

 Não havendo preços de referência nos sistemas de preços oficiais 

indicados no item anterior, deverá ser realizada pesquisa de preços de 

mercado para obtenção, no mínimo, de três propostas de preços, a 

partir de consultas a fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de 

vendas online, devendo toda a pesquisa ser documentada e entregue 

cópias de suas comprovações e planilha resumo com preços e 

fornecedores; 

 No caso de pesquisas em sites oficiais de vendas deverá ser observado 

o frete, sendo o custo básico para o objeto orçado composto pelo valor 

do objeto, somado ao custo do frete dividido pela quantidade do item 

na planilha elaborada pela contratada. 

6.2.2.3.8. Deverão ser apresentados Memoria de Cálculo e Memorial Descritivo analítico 

completo, além das especificações executivas do presente projeto 

complementar; 

6.2.2.3.9. Os projetos deverão ser aprovados nos órgãos competentes, quando 

necessário, e apresentados com o respectivo RRT ou ART devidamente 

assinados pelo autor do projeto; 

6.2.2.3.10. Consideram-se subprojetos necessários a composição de um projeto elétrico 

completo: 

6.2.2.4. PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE REDE COMUM 

6.2.2.4.1. O projeto de instalações elétricas de rede comum deverá ser elaborado em 
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conformidade com NBR 5410, NBR 5361/EB 185, NBR 6689/EB 154, da ABNT, ou as 

que vierem substituí-las, complementado no que couber pela norma IEC 60364 e 

atos normativos da Concessionária local, bem como orientações e instruções 

adicionais emanadas pelo CAU/ES; 

6.2.2.4.2. O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o 

perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte 

forma: 

- Memorial do cálculo e memorial descritivo; 

- Projeto de tomadas de uso geral e força; 

- Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de força; 

- Diagrama unifilar geral; 

- Diagramas multifilares dos quadros geral (QGBT), parciais de distribuição e força 

(QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha única; 

- Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correção de fator de 

potência; 

- DCI – declaração de carga instalada e demanda prevista. 

6.2.2.5. PROJETO COMPLETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS) 

6.2.2.5.1. O projeto completo de rede lógica (cabeamento estruturado) deverá ser elaborado 

em conformidade com NBR 14.565 da ABNT, ou a que vier substituí-la, 

complementado no que couber pela norma ANSI/EIA/TIA 568-B e atos normativos 

da Concessionária local, bem como orientações e instruções adicionais fornecidas 

pelo CAU/ES; 

6.2.2.5.2. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos 

para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na 

seguinte forma: 

- Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrão conforme 

exigências da Concessionária local); 

- Projeto de tomadas de dados, voz e alarme com cabeamento estruturado, no 

mínimo, categoria 6E e 6/1GBps/250Mhz; 

- Projeto com diagrama de conexões em elevação; 

- Projeto de instalação da sala do servidor (rack, central telefônica, servidor, etc.); 

- Memorial de cálculo; 

- Projeto com diagrama de conexões em elevação. 

6.2.2.5.3. O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações 

e outros elementos necessários à compreensão da execução; 

6.2.2.5.4. A contratada deverá fornecer os arquivos editáveis e livres, tipo CAD - DWG, 

contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como memoriais e especificações 

dos elementos de acabamento dos diversos ambientes; 

6.2.2.5.5. A contratada deverá elaborar planilha orçamentária completa, a ser entregue em 

formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e 

serviços envolvidos na obra/reforma, recuperação e modernização das instalações 

para fins de orçamentação completa da obra cujos preços apresentados devem 

seguir os preceitos da Resolução n.º 329/2019 do TCEES, bem como nas 

recomendações do TCU. Na especificação de todos os equipamentos e materiais 

propostos às instalações do empreendimento, deverá haver a indicação de, no 
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mínimo, duas marcas ou fabricantes como padrão, juntamente com a expressão “ou 

similar ou de melhor qualidade”; 

6.2.2.5.5.1. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, 

tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da 

execução; 

6.2.2.5.5.2. Na elaboração da planilha a contratada deverá basear-se nos 

parâmetros de preços de mercados dos serviços e insumos contidos no 

IOPES (DER-ES), SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a 

expressa indicação do respectivo código do material ou serviços e o 

mês de referência da pesquisa; 

6.2.2.5.5.3. Não havendo preços de referência nos sistemas de preços oficiais 

indicados no item anterior, deverá ser realizada pesquisa de preços de 

mercado para obtenção, no mínimo, de três propostas de preços, a 

partir de consultas a fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de 

vendas online, devendo toda a pesquisa ser documentada e entregue 

cópias de suas comprovações e planilha resumo com preços e 

fornecedores; 

6.2.2.5.5.4. No caso de pesquisas em sites oficiais de vendas deverá ser observado 

o frete, sendo o custo básico para o objeto orçado composto pelo valor 

do objeto, somado ao custo do frete dividido pela quantidade do item 

na planilha elaborada pela contratada. 

6.2.2.5.6. Deverá ser apresentado Memoria de Cálculo e Memorial Descritivo analítico 

completo e especificações executivas do presente projeto complementar; 

6.2.2.5.7. Os projetos deverão ser aprovados nos órgãos competentes quando necessário e 

apresentados com o respectivo RRT ou ART devidamente assinados pelo autor do 

projeto. 

6.2.2.6. PROJETO COMPLETO DE SEGURANÇA (ALARME E CFTV) 

6.2.2.6.1. O projeto completo de alarme e CFTV deverá ser elaborado em conformidade com 

NBR 14.565 da ABNT, ou a que vier substituí-la, complementado no que couber pela 

norma ANSI/EIA/TIA 568-B e atos normativos da Concessionária local, bem como 

orientações e instruções adicionais fornecidas pelo CAU/ES; 

6.2.2.6.2. A contratada deverá realizar vistoria técnica completa in loco para fins de 

levantamento e documentação da situação existente nas instalações da rede 

estruturada, inclusive elaborando programa de necessidades/problemas a serem 

solucionados em projeto, relatório fotográfico da situação e identificando de 

eventuais ajustes necessários nos desenhos e projetos no sentido de retratar com a 

maior fidelidade possível a realidade; 

6.2.2.6.3. A contratada deverá avaliar no caso concreto, quais eventuais os elementos das 

instalações existentes in loco que podem ser aproveitados com meras atualizações 

tecnológicas, ou quais devem ser totalmente descartados para serem instalados nos 

elementos, apresentando proposta para fins de aprovação da CTPS; 

6.2.2.6.4. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos 

para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na 

seguinte forma: 

- Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrão conforme 

exigências da Concessionária local); 
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- Projeto de tomadas de dados, voz e alarme com cabeamento estruturado, no 

mínimo, categoria 6E/1GBps/250Mhz; 

- Alocação, dimensionamento e detalhamento de central de operação, controle e 

monitoramento do sistema, inclusive com especificação de todos os equipamentos 

ativos do sistema; 

- Monitoramento de segurança por meio de câmeras e sensores distribuídos em 

toda a edificação; 

- Previsão de, no mínimo, um ponto de vídeo em cada ambiente (inclusive 

circulações, serviços e recepção), segundo exigências de segurança e comunicação; 

- Memorial de cálculo. 

6.2.2.6.5. O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações 

e outros elementos necessários à compreensão da execução; 

6.2.2.6.6. A contratada deverá fornecer os arquivos editáveis e livres, CAD - DWG, contendo 

os detalhes, desenhos e plantas, bem como memoriais e especificações dos 

elementos de acabamento dos diversos ambientes; 

6.2.2.6.7. A contratada deverá elaborar planilha orçamentária completa, a ser entregue em 

formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e 

serviços envolvidos na obra/reforma, recuperação e modernização das instalações 

para fins de orçamentação completa da obra cujos preços apresentados devem 

seguir os preceitos da Resolução n.º 329/2019 do TCEES, bem como nas 

recomendações do TCU. Na especificação de todos os equipamentos e materiais 

propostos às instalações do empreendimento, deverá haver a indicação de, no 

mínimo, duas marcas ou fabricantes como padrão, juntamente com a expressão “ou 

similar”; 

6.2.2.6.7.1. Na elaboração da planilha a contratada deverá basear-se nos 

parâmetros de preços de mercados dos serviços e insumos contidos no 

IOPES (DER-ES), SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a 

expressa indicação do respectivo código do material ou serviços e o 

mês de referência da pesquisa; 

6.2.2.6.7.2. Não havendo preços de referência nos sistemas de preços oficiais 

indicados no item anterior, deverá ser realizada pesquisa de preços de 

mercado para obtenção, no mínimo, de três propostas de preços, a 

partir de consultas a fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de 

vendas online, devendo toda a pesquisa ser documentada e entregue 

cópias de suas comprovações e planilha resumo com preços e 

fornecedores; 

6.2.2.6.7.3. No caso de pesquisas em sites oficiais de vendas deverá ser observado 

o frete, sendo o custo básico para o objeto orçado composto pelo valor 

do objeto, somado ao custo do frete dividido pela quantidade do item 

na planilha elaborada pela contratada; 

6.2.2.6.8. Deverão ser apresentados Memória de Cálculo e Memorial Descritivo analítico 

completo e especificações executivas do presente projeto complementar; 

6.2.2.6.9. Os projetos deverão ser aprovados nos órgãos competentes quando necessário e 

apresentados com o respectivo RRT ou ART devidamente assinados pelo autor do 

projeto. 
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6.2.2.7. PROJETO COMPLETO DE AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO (CLIMATIZAÇÃO) 

6.2.2.7.1. O projeto de ar condicionado deverá ser elaborado em conformidade com as 

normas técnicas vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 16401, NBR 10080, 

NBR 14880, Recomendações Normativas da ABRAVA – RN 02 e 03, Normas 

Internacionais, como a ASHRAE e ARI 550/590 Portaria do Ministério da Saúde e 

Resolução ANVISA, complementado no que couber com orientações e instruções 

adicionais fornecidas pelo CAU/ES; 

6.2.2.7.2. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos 

para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na 

seguinte forma: 

- Projeto de instalação dos equipamentos de ar condicionado; 

- Deverá ser adotado o sistema de refrigeração com melhor eficiência energética, 

atualmente com tecnologia “INVERTER”; 

- Projeto de ventilação mecânica, de insuflação e/ou exaustão; 

- Projeto de rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, volumes de ar variável – 

VAV, que garantam adequadamente a insuflação, exaustão e renovação do ar; 

- Projeto de tubulações hidráulicas, frigorígenas, elétricas, etc.; 

- Diagrama unifilar de ligações elétricas de comando e força dos equipamentos; 

- Diagrama isométrico de tubulação hidráulica e refrigerante; 

- Memória de cálculo de carga térmica e dimensionamentos. 

6.2.2.7.3. O projeto básico deverá ser constituído de desenhos, parte descritiva e planilhas; 

6.2.2.7.4. A parte gráfica deverá ser composta de planta das salas com todas as dimensões, 

cortes em quantidade suficiente para o devido entendimento e visualização das 

instalações e arquitetura e detalhamentos gerais em escala maior (1:20), desenho 

com as instalações típicas, vista isométrica das tubulações, desenhos com 

encaminhamentos de drenos e alimentação elétrica, diagramas unifilares dos 

quadros elétricos de força e comando, diagramas de sistema de automação, 

legendas numeradas com descrições dos equipamentos e componentes da 

instalação, quadros de dimensões e simbologias e outras visualizações necessárias 

para o perfeito entendimento do projeto, para fins de sua análise técnica e para 

levantamento de custos através de empresas proponentes, assim como para a 

execução da obra respectiva; 

6.2.2.7.5. A parte descritiva deverá ser composta de Especificações Técnicas dos 

Equipamentos com indicação dos critérios de seleção, Memorial Descritivo das 

Instalações, apresentação das normas técnicas aplicáveis, bem como as memórias 

de cálculo da carga térmica, do dimensionamento das redes hidráulicas, de dutos, 

drenos e de interligação e alimentação elétrica do quadro de distribuição até os 

equipamentos, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão 

da execução; 

6.2.2.7.6. Poderá ser efetuada a apresentação de projeto único incluindo soluções com 

combinação de mais de um tipo de condicionamento/ventilação mecânica, desde 

que não haja prejuízo de informações e/ou visualização do projeto; 

6.2.2.7.7. Os projetos de climatização deverão ser elaborados em conformidade com o 

“Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios 

Comerciais, de Serviços e Públicos”, anexo da Portaria nº 163/2009 do INMETRO, ou 

a que vier a substituí-la; 
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6.2.2.7.8. O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações 

e outros elementos necessários à compreensão da execução; 

6.2.2.7.9. A contratada deverá fornecer os arquivos editáveis e livres, tipo  CAD - DWG, 

contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como memoriais e especificações 

dos elementos de acabamento dos diversos ambientes; 

6.2.2.7.10. A contratada deverá elaborar planilha orçamentária completa, a ser entregue em 

formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e 

serviços envolvidos na obra/reforma, recuperação e modernização das instalações 

para fins de orçamentação completa da obra cujos preços apresentados devem 

seguir os preceitos da Resolução n.º 329/2019 do TCEES, bem como nas 

recomendações do TCU. Na especificação de todos os equipamentos e materiais 

propostos às instalações do empreendimento, deverá haver a indicação de, no 

mínimo, duas marcas ou fabricantes como padrão, juntamente com a expressão “ou 

similar”; 

6.2.2.7.11. Na elaboração da planilha a contratada deverá basear-se nos parâmetros de preços 

de mercados dos serviços e insumos contidos no IOPES (DER-ES), SINAPI, ORSE ou 

SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicação do respectivo código do material 

ou serviços e o mês de referência da pesquisa; 

6.2.2.7.12. Não havendo preços de referência nos sistemas de preços oficiais indicados no item 

anterior, deverá ser realizada pesquisa de preços de mercado para obtenção, no 

mínimo, de três propostas de preços, a partir de consultas a fornecedores e/ou 

pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo toda a pesquisa ser 

documentada e entregue cópias de suas comprovações e planilha resumo com 

preços e fornecedores; 

6.2.2.7.12.1. No caso de pesquisas em sites oficiais de vendas deverá ser 

observado o frete, sendo o custo básico para o objeto orçado composto 

pelo valor do objeto, somado ao custo do frete dividido pela 

quantidade do item na planilha elaborada pela contratada. 

6.2.2.7.13. Deverá ser apresentado Memoria de Cálculo e Memorial Descritivo analítico 

completo e especificações executivas do presente projeto complementar; 

6.2.2.7.14. Os projetos deverão ser aprovados nos órgãos competentes quando necessário e 

apresentados com o respectivo RRT ou ART devidamente assinados pelo autor do 

projeto. 

7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

7.1. ORIENTAÇÕES PARA CRIAÇÂO DE ARQUIVOS 

7.1.1. A elaboração dos projetos de todas as especialidades deve ser feita utilizando-se a o 

programa CAD – DWG; 

7.1.2. As versões de entregas dos arquivos CAD-DWG serão definidas pelo CAU/ES após a assinatura 

do contrato, não podendo ser disponibilizados arquivos em versões mais novas que as 

utilizadas pelo contratante; 

7.1.3. Não serão aceitos arquivos com extensão “.dxf.” 

7.1.4. Os arquivos de texto deverão ser executados no aplicativo WORD, versão Microsoft Office 

2010, extensão “doc" ou “docx”; 

7.1.5. Os arquivos de planilha deverão ser executados no aplicativo EXCEL, versão Microsoft Office 

2010, extensão “xls" ou “xlsx” 

7.1.6. Os arquivos referentes a cronogramas físico-financeiros deverão ser apresentados em 
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aplicativos EXCEL da Microsoft; 

7.1.7. Para os demais arquivos gráficos, o aplicativo e extensão a serem utilizados deverão ser 

acordados, previamente, com a CTPS; 

7.1.8. Em caso de necessidade de compactação deverá ser utilizado o software FilZip (extensão .zip) 

ou outro compatível; 

7.1.9. Todos os arquivos encaminhados através de correio eletrônico deverão ser compactados 

previamente; 

7.1.10. Os arquivos entregues por transferência eletrônica (drive/nuvem), na forma indicada pelo 

contratante, ou em outros meios digitais, tais como, CD, DVD etc. deverão ser entregues sem 

compactação; 

7.1.11. A CONTRATADA se comprometerá a utilizar os softwares citados acima licenciados, em 

versão compatível com a utilizada pelo CAU/ES; 

7.1.12. A identificação dos arquivos deverá ser efetuada conforme a nomenclatura abaixo: 

Formato geral: CAU-ES_ESPECIALIDADE.DWG 

Onde: 

ESPECIALIDADE: Definida pelo tipo de projeto a ser executado, dividida da seguinte forma: 

- layout; 

- arquitetura_legal; 

- arquitetura_executivo; 

- arquitetura_detalhes; 

- incendio; 

- hidrossanitario; 

- eletrico; 

- telecomunicacoes; 

- arcond. 

7.2. ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS 

7.1.1. Antes da entrega definitiva, os projetos deverão ser entregues para análise e aceite da CTPS 

do CAU/ES, responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização. Deverão ser impressos em 

escala adequada em papel sulfite, sob a responsabilidade da contratada. O CAU/ES fará a 

análise e emitirá um relatório apontando as pendências e inconsistências que devem ser 

corrigidas, definindo um prazo para as correções. As correções serão identificadas nas 

pranchas dos projetos; 

7.1.2. Os projetos definitivos, memoriais e planilhas deverão ser apresentados em arquivo digital e 

em vias impressas, devendo a entrega ocorrer em pacote único, de modo a favorecer a 

conferência do recebimento do trabalho por parte do CAU/ES; 

7.1.3. As cópias impressas, disponibilizadas pela contratada, deverão conter o timbre da 

CONTRATADA e o timbre padrão do CAU/ES, devendo ser rubricadas pelo responsável técnico 

pela elaboração do projeto e por seu Coordenador Técnico; 

7.1.4. As cópias de projetos deverão ser disponibilizadas pela contratada plotadas em papel sulfite 

em escala, devidamente dobradas, contendo a assinatura e identificação do responsável 

técnico pela elaboração do mesmo e do coordenador técnico da CONTRATADA sendo que os 

projetos relativos a layout de unidades deverão vir com a assinatura do coordenador da 

CTPAS do CAU/ES. Os projetos aprovados nos órgãos competentes deverão ser entregues em 

sua versão original (não será admitida cópia) no tipo de papel e formato exigido pelo órgão. 

7.2. ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA DE PROJETOS EM AUTOCAD 
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7.2.1. O tipo de fonte a ser utilizada será a “ROMAN SIMPLEX”; 

7.2.2. A unidade básica do desenho será centímetro (cm); 

7.2.3. As anotações, legendas e demais observações relativas ao projeto, bem como informações 

relativas a áreas (total, ambientes principais, área de intervenção) deverão ser apresentadas 

em quadros separados da legenda; 

7.2.4. É obrigatória, em todos os layouts e projetos arquitetônicos, a apresentação de quadro de 

áreas, discriminado por ambientes e pavimentos; 

7.2.5. Não será permitido explodir cotas, blocos e outros elementos constantes no projeto; 

7.2.6. As alterações de projetos existentes deverão ser mencionadas em nota explicativa na planta, 

onde deverá constar o motivo da modificação, os itens alterados e os dados identificadores 

do projeto original (especialidade, desenho, Responsável Técnico, etc.); 

7.2.7. Nos projetos de alteração de layout deverá ser colado na prancha, em tamanho reduzido, o 

layout anterior correspondente, de forma a facilitar a visualização das mudanças 

processadas; 

7.2.8. A padronização dos layers mínimos a serem utilizados no desenvolvimento devem ser 

adotados para todos os projetos e será repassado pelo CAU/ES ao Contratado. Além da 

padronização dos layers, os projetos devem ter espessura de linhas e textos compatíveis com 

os indicados nas tabelas apresentadas abaixo. A diferenciação de espessura de linhas e letras 

em um mesmo layer devem ser feitas através de cores; 

7.2.9. A definição de espessura segundo as cores das penas deverá seguir a padronização abaixo: 

Espessura da pena (mm) Cor - Padrão em tela Nº da cor no AutoCAD 

0,4 Vermelho(Red) 1 

1,0 Amarelo(Yellow) 2 

0,5 Verde(Green) 3 

0,3 Ciano(Cyan) 4 

0,6 Azul(Blue) 5 

0,1 Magenta(Magenta) 6 

0,7 Branco(White) 7 

0,01 Cinza(Gray) 8 

0,2 (para demolições) Cor 11 11 

7.2.10. Para os elementos de desenho abaixo indicados deverão ser adotadas as seguintes 

espessuras de penas, em milímetros: 

- Textos: 0,2 ou 0,6 (p/ títulos) 

- Indicação de corte: 0,6 

- Cotas de nível: 0,2 

- Linhas de cota: 0,1 

- Margens de pranchas: 1,0 

- Hachuras: 0,1 

- Paredes: 0,6 

- Esquadrias: 0,2 

- Mobiliários: 0,2 e 0,3 

- Paisagismo: 0,1 e 0,2 
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7.2.11. A relação de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e versão 

do software devem também ser indicadas nas notas do projeto; 

7.2.12. As pranchas deverão ser plotadas em padrão de cor monocromático e, portanto, todas as 

legendas criadas nos desenhos devem ser passíveis de visualização e distinção de forma 

independente da cor; 

7.2.13. O tamanho das pranchas deverá obedecer a um dos seguintes formatos constantes da tabela 

abaixo: 

Largura Altura Formato padronizado 

210 297 A4 

420 297 A3 

594 420 A2 

840 594 A1 

1188 840 A0 

 

7.2.14. Quando não for possível obedecer a um desses padrões pela dimensão das plantas, será 

permitido estender no sentido vertical, mantendo a largura máxima do formato A1, a fim de 

otimizar a impressão das pranchas na plotter. 

8. DO REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1. Os serviços contratados serão executados pelo regime de execução do tipo empreitada por preço 
unitário: 

8.2. O critério a ser utilizado na avaliação, julgamento das propostas e posterior adjudicação é o de 

“menor preço.; 

9. DA SUBDIVISÃO DO OBJETO EM ITENS 

9.1. Optou-se por proceder com a subdivisão do objeto em 02 (dois) itens, de acordo com as 

especialidades comumente desempenhadas pelos escritórios de arquitetura/engenharia, de modo 

a ampliar a competitividade e minimizar a subcontratação (ou celebração de contrato de trabalho 

ou prestação de serviços de profissionais atípicos da realidade dos escritórios); 

9.1.1. ITEM 1 – PROJETO COMPLETO 

- Levantamento Arquitetônico; 

- Projeto Completo de Arquitetura e de Interiores; 

- Maquetes Eletrônicas (3D); 

- Projeto Luminotécnico; 

- Projeto de Sinalização e Comunicação Visual; 

- Memorial Descritivo dos Serviços Técnicos (Caderno de Encargos e Especificações); 

- Planilha Orçamentária Detalhada; 

- Cronograma Físico-Financeiro; 

- Gerenciamento e compatibilização. 

9.1.2. ITEM 2 – PROJETOS COMPLEMENTARES 

- Projeto Completo de Prevenção e Combate a Incêndio; 

- Projeto Completo Hidrossanitário; 

- Projeto Completo de Redes Elétricas; 
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- Projeto Completo de Cabeamento Estruturado (Voz e Dados); 

- Projeto Completo de Segurança (Alarme e CFTV); 

- Projeto Completo de Ar Condicionado/Exaustão (Climatização). 

9.2. Cada proponente poderá apresentar proposta para quantos itens desejar participar da licitação, 

desde que atenda às exigências constantes deste Projeto Básico. 

10. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOS SERVIÇOS 

10.1. Para os serviços de elaboração de projetos de arquitetura, engenharia e planilhas orçamentárias, 
o CAU/ES pagará no máximo os valores unitários de cada serviço estimado na tabela contida final 
no ANEXO 02. 

10.2. O valor total global estimado é de R$ 74.100,00 (Setenta e nove mil e cem reais); 
10.3. Com relação ao valor da contratação por itens, nos termos das planilhas A e B do anexo 02, temos: 

10.3.1. ITEM 1 – PROJETO COMPLETO 

- Levantamento Arquitetônico; 

- Projeto Completo de Arquitetura e de Interiores; 

- Maquetes Eletrônicas (3D); 

- Projeto Luminotécnico; 

- Projeto de Sinalização e Comunicação Visual; 

- Memorial Descritivo dos Serviços Técnicos (Caderno de Encargos e Especificações); 

- Planilha Orçamentária Detalhada; 

- Cronograma Físico-Financeiro; 

- Gerenciamento e compatibilização. 

Valor total máximo do ITEM 01 = R$ 48.550,00 (Quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais) 

10.3.2. ITEM 2 – PROJETOS COMPLEMENTARES 

- Projeto Completo de Prevenção e Combate a Incêndio; 

- Projeto Completo Hidrossanitário; 

- Projeto Completo de Redes Elétricas; 

- Projeto Completo de Cabeamento Estruturado (Voz e Dados); 

- Projeto Completo de Segurança (Alarme e CFTV); 

- Projeto Completo de Ar Condicionado/Exaustão (Climatização). 

Valor total máximo do ITEM 02 = R$ 25.550,00 (Vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais) 

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1. A vigência do Instrumento Contratual decorrente deste certame será de 80 (oitenta) dias corridos 

para entrega dos 02 (dois) itens, contada a partir da assinatura do contrato pelas partes, podendo 

ser prorrogada, em caso de força maior e mediante justificativa, por igual período. 

12. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

12.1. Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente 

executados pela(s) Contratada(s), em conformidade com este Termo de Referência e aceitos pela 

fiscalização do CAU/ES; 

12.2. Qualquer serviço somente poderá ser iniciado após a emissão da Autorização de Serviço (AS); 

12.3. A Autorização de Serviço (AS) será demandada ao contratado pelo CAU/ES via mensagem 

eletrônica (e-mail). Constarão nela o objeto do serviço, os valores, prazos do serviço e outras 

informações relevantes; 

12.4. O não cumprimento do prazo descrito na Autorização de Serviço – A.S. sujeita as CONTRATADA(S) 
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às penalidades contratuais previstas. Em caso de alteração na demanda pelo(s) CONTRATANTE(S) 

(supressão ou adição de serviços), será enviada nova A.S. com alteração de prazo e valores; 

12.5. Caso as CONTRATADA(S) constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos 

determinados, deverá comunicar formalmente aos CONTRATANTE(S), apresentando as 

justificativas técnicas para avaliação do Fiscal do contrato, bem como os documentos de 

comprovação que entender necessários. O gestor emitirá parecer informando as razões pelas 

quais acatou ou não a justificativa apresentada; 

12.6. Para os serviços previstos neste Projeto Básico, serão previstas as seguintes medições: 

 
 
 
Projetos arquitetônicos e 
complementares 

1ª Etapa 
40% do total da AS 

 
Somente após a entrega 
e aceite dos 
anteprojetos e projeto 
para licenciamento 
(completos, com todas 
as informações técnicas). 

2º Etapa 
40% do total da AS 

 
Somente após a entrega 
e aprovação dos 
projetos executivos, 
inclusive planilhas 
orçamentárias, 
memoriais, e 
especificações. 

3ª Etapa 
20% do total da AS 

 
Após a 
compatibilização e 
após a aprovação dos 
projetos nos órgãos 
competentes, se 
necessário.  

 

12.7. O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos 

serviços demandados, obedecidas às condições estabelecidas neste Termo de Referência e no 

Edital, somente após o aceite da fiscalização; 

12.8. Após a entrega definitiva dos serviços, com o aceite do CAU/ES, a Contratada deverá encaminhar 

a Nota Fiscal e as documentações legais para processamento do pagamento na área competente; 

12.9. Os pagamentos das faturas estão condicionados: 

 À análise e aprovação pelo CAU/ES dos projetos, das planilhas orçamentárias e dos laudos 

apresentados; 

 À apresentação dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) de todos os Projetos e laudos, acompanhados pelos seus 

respectivos comprovantes de quitação; 

 À aprovação dos Projetos nos órgãos oficiais (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, 

Concessionárias, etc.), caso necessário. 

12.10. Pela execução dos serviços ora contratados, o Contratante pagará à Contratada, o valor 

referente aos serviços, mediante aprovação da planilha de cada demanda, através de depósito 

em conta corrente, mediante apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente assinada e 

carimbada pelo responsável, atestando a sua execução e discriminando os serviços prestados; 

12.11. O pagamento será feito em até 15 (quinze) dias após a apresentação do documento fiscal e de 

regularidade fiscal, nos termos da legislação vigente, dos serviços executados e documentos de 

regularidade fiscal; 

12.12. Ocorrendo erro na apresentação das faturas ou documentos de regularidade fiscal, serão 

devolvidos à Contratada para retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento, 

neste caso, será contado a partir da data de apresentação da nova fatura/documentos 

devidamente retificados. 

13. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS 

13.1. O prazo estimado para a elaboração e entrega dos serviços pela(s) Contratada(s), após emissão e 

recebimento da A.S., será de 80 (oitenta) dias corridos, conforme cronograma estabelecido a 
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seguir: 

ETAPAS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 

5 10 15 10 10 10 10 10  

1. LEVANTAMENTO DE DADOS X         

2. ESTUDO PRELIMINAR  X X       

3. ANTEPROJETO    X X     

4. PROJETO EXECUTIVO/ COMPLETO, INCLUSIVE TODOS OS 
COMPLEMENTARES 

     X X X  

5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA        X  

14. DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 

14.1. A composição da equipe técnica que ficará responsável pela execução dos serviços será de, no 

mínimo: 

 ITEM 1: 01 (um) arquiteto e urbanista; 

 ITEM 2: 01 (um) arquiteto e urbanista e um engenheiro civil. 

14.2. Os proponentes deverão apresentar declaração conforme modelo do ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE 

INDICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO PERMANENTE DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, para cada item que 

deseja participar; 

14.3. Nos itens em que está prevista a elaboração de mais de um tipo de projeto, a Contratada deverá 

eleger um profissional da equipe técnica para ser o Coordenador Técnico responsável pela 

Compatibilização de todos os projetos da A.S., o qual deverá ser o preposto entre a empresa 

executora e o CAU/ES; 

14.4. Os projetos de diferentes especialidades, dentro de um mesmo item, deverão apresentar perfeita 

compatibilização entre si, refletida também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do 

conjunto, de modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham 

a prejudicar sua execução. O coordenador de projetos deverá: 

 Verificar a compatibilização física, dimensional e sistêmica entre o projeto arquitetônico 

(base) e os diversos projetos e especialidades buscando uma solução definitiva, devendo 

resolver todas as interferências possíveis; 

 Orientar todos os projetistas quanto aos padrões do CAU/ES e à correta forma de 

apresentação de projetos (layers, escalas, selos, folhas, versão dos arquivos, entre outros); 

 Apontar e propor as adequações necessárias à perfeita compatibilidade entre os diversos 

projetos e especialidades. 

14.5. Os serviços técnicos apresentados deverão ser obrigatoriamente assinados pelo(s) profissional(ais) 

habilitado(s) na licitação, para cada disciplina, e pelo Coordenador Técnico; 

14.6. A substituição de profissional cujo acervo tenha sido utilizado na habilitação e comprovação da 

capacidade profissional da licitante, poderá ser solicitada a qualquer momento, desde que o acervo 

do profissional substituto seja equivalente ou superior ao primeiro e sua documentação seja 

aprovada previamente pelo CAU/ES; 

14.7. Mesmo critério será utilizado para o caso de acréscimo de profissionais na Equipe Técnica; 
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14.8. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CONTRATANTE, encarregado 

da fiscalização do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou na 

impossibilidade, justificada por escrito. 

15. DO FISCAL DO CONTRATO 

15.1. Todos os procedimentos de caráter técnico inerentes ao contrato serão acompanhados pela 

CTAPS (Comissão Temporária de Acompanhamento do Projeto da Sede) do CAU/ES e pelo fiscal 

do contrato; 

15.2. Competirá à CTAPS e ao fiscal do contrato o acompanhamento, controle e gerenciamento do 

contrato no que tange a todos os aspectos técnicos, devendo obrigatoriamente a Contratada 

reportar-se ao mesmo para dirimir eventuais dúvidas de caráter técnico referente às demandas 

de trabalho; 

15.3. A(S) CONTRATADA(S) não deverá iniciar ou desenvolver serviços sem que haja emissão formal 

da A.S. sob pena de não recebimento dos honorários, se assim o fizer;  

15.4. A aceitação dos serviços técnicos apresentados pela(s) CONTRATADA(S) será analisada pela 

CTAPS e pelo fiscal do contrato, que opinarão de forma soberana, quanto ao seu acatamento ou 

não, determinando as impugnações parciais ou totais no fechamento da AS;  

15.5. O CAU/ES poderá, durante o contrato, promover adequações/inclusões/exclusões nos modelos 

dos formulários, sistemas (software) e especificações técnicas, devendo tal fato ser comunicado 

formalmente à CONTRATADA(S); 

15.6. Todas as tratativas envolvendo objetos deste contrato deverão ser devidamente cientificadas ao 

fiscal do projeto por parte da(s) CONTRATADA(S), que se obriga também a prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo mesmo, dando também amplo conhecimento do andamento 

dos trabalhos, especialmente quando na esfera de aprovação junto a Órgãos Públicos e/ou 

Concessionárias; 

16. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

16.1. Certidão de registro e quitação de pessoa jurídica expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da região 

da licitante ou do serviço, comprovando que a licitante possui aptidão para desempenho de 

atividades pertinentes ao objeto da licitação, dentro do seu prazo de validade e com indicação, 

vinculo e regularidade de seus responsáveis técnicos relacionados, na forma da legislação vigente; 

16.2. Atestados de Capacidade Técnica da empresa licitante, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado devidamente identificada, registrado no CAU ou CREA, que comprove ter a 

licitante executado serviços compatíveis com o objeto da licitação, atestando a boa qualidade e 

desempenho técnico satisfatório dos serviços. O Atestado deverá conter o nome do profissional 

engenheiro ou arquiteto responsável pelo serviço de que trata o Atestado e a respectiva RRT ou 

ART, comprovando as parcelas de maior relevância descritas em 16.10 - Itens de maior relevância; 

16.3. Não serão aceitos atestados com ressalvas de nenhuma natureza; 

16.4. Certidão de registro e quitação de pessoa física emitida pelo CAU ou CREA, dentro do seu prazo de 

validade com indicação de vínculo dos respectivos responsáveis técnicos com a empresa licitante; 

16.5. Certidões de Acervo Técnico com Atestado – C.A.T., referente a serviços realizados para pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, dos respectivos responsáveis técnicos, emitida pelo CAU ou 

CREA da região onde o serviço foi realizado, comprovando a execução de serviços compatíveis ao 

objeto da licitação e que cumpram com os requisitos mínimos do 16.10 -  Itens de maior relevância; 

16.6. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional(ais) de nível superior, com graduação plena, detentor de acervo técnico por execução 
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do serviço que atenda às características descritas no 16.10 -  Itens de maior relevância. A 

comprovação deste requisito será realizada na forma disposta a seguir: 

 No caso de ser sócio proprietário (Arquiteto ou Engenheiro Responsável) da empresa, 

mediante da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente 

registrado na Junta Comercial; 

 No caso de empregado da empresa, através da apresentação da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional com a 

empresa licitante; 

 No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de 

Serviços a comprovação do vínculo do profissional de engenharia e arquitetura com a 

empresa se dará pela apresentação do referido documento com firma reconhecida em 

cartório, de ambas as partes, acompanhado do RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) 

ou da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de desempenho de cargo com o 

recolhimento da taxa e/ou da respectiva C.A.T. (Certidão de Acervo Técnico) junto ao CAU 

ou CREA Regional; 

 Caso o contrato de prestação de serviços mencionado no item anterior seja relativo à 

obrigação futura do profissional em responder tecnicamente pela empresa licitante deverá 

especificar sua vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta licitação, 

devendo o termo inicial ser comprovado pela licitante na data da assinatura do contrato 

com o CAU/ES, caso a empresa seja vencedora do certame; 

 O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição 

somente por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto 

deverá atender as mesmas exigências deste Edital; 

16.7. Apresentação da DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO PERMANENTE DOS RESPONSÁVEIS 

TÉCNICOS – ANEXO X, emitida pela empresa licitante, e assinada pelos responsáveis técnicos, 

informando que os indicados tem vinculação com o quadro técnico da empresa e atendem as 

exigências do presente certame licitatório, que atuarão e acompanharão permanentemente os 

projetos/serviços demandados; 

16.8. Não serão aceitos atestados e certidões emitidas pelas próprias licitantes a seu favor ou de 

profissionais a ela vinculados; 

16.9. Admite-se a substituição dos profissionais responsáveis, somente por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CONTRATANTE. Para essa substituição, a 

qualificação técnica do profissional substituto deverá atender, no mínimo, as mesmas exigências 

deste Edital. 

16.10. Os itens de maior relevância foram baseados nas informações técnicas da CTPAS. Para fins de 

comprovação ao atendimento dos itens de maior relevância para Pessoas Jurídicas que compõem 

a Equipe Técnica deverão apresentar as Certidões de Acervo Técnico – C.A.T. do(s) profissional(is) 

responsável(is) técnico(s), com seus correspondentes Atestados de Capacidade Técnica, em todas 

as modalidades técnicas definidas, atendendo no mínimo: 

ITEM 1 – PROJETO COMPLETO 

 Elaboração de Projeto arquitetura de interiores referente à construção ou reforma de 

edificações comerciais e ou institucionais com área mínima de 200,00 m² (duzentos metros 

quadrados);  
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 Elaboração de planilha orçamentária completa, inclusive composição de custos e 

cronograma, para uma obra ou reforma de valor global mínimo de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais); 

ITEM 2 – PROJETOS COMPLEMENTARES 

 Elaboração de Projeto de prevenção contra incêndio e pânico contendo rede de hidrantes 

e/ou sprinklers referente à construção ou reforma de edificação comercial, com área 

mínima de 200,00 m² (duzentos metros quadrados); 

 Elaboração de Projeto hidrossanitário de rede de água fria e esgoto com área mínima de 

200,00 m² (duzentos metros quadrados), referente à construção ou reforma de edificação 

comercial; 

 Elaboração de Projeto de instalações elétricas de baixa tensão referente à construção ou 

reforma de edificação comercial, com potência instalada mínima de 40 Kva; 

 Elaboração de Projeto de sistema de climatização com aparelhos tipo “split”, com 

tecnologia “INVERTER”, com capacidade frigorífica mínima de 10 TR (Tonelada de 

Refrigeração). 

Vitória (ES), 20 de dezembro de 2022. 

 

 

Luciane Veiga dos Santos 
Presidente a CTPAS 

 

 

 

Tiago Merlo Rubin 

Assessor da Gerencia Geral 
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CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N.º XX/2022-CAU/ES 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA FUTURA SEDE DO CAU/ES 

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 
especializados, compreendendo a elaboração do Projeto Completo de 
Arquitetura e de Interiores, Maquetes Eletrônicas (3D), Projeto 
Luminotécnico, Projeto de sinalização e comunicação visual, Memorial 
Descritivo dos Serviços Técnicos, Planilha Orçamentária Detalhada, 
Cronograma Físico-Financeiro, Gerenciamento e compatibilização, Projetos 
complementares (Prevenção e Combate a Incêndio, Hidrossanitário, Redes 
Elétricas , Cabeamento Estruturado (Voz e Dados), Segurança (Alarme e 
CFTV), Ar Condicionado/Exaustão (Climatização)),, memorial descritivo, 
especificações técnicas, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro para a instalação da sede do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES. 

Pelo presente instrumento, de um lado, CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, 

autarquia federal de fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, criado pela Lei n° 12.378, 

de 31 de dezembro de 2010, com sede na Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES CEP 29050-690, 

inscrito no CNPJ sob o nº 14.926.751/0001-48, neste ato representado por seu Presidente Interino, ELIOMAR 

VENANCIO DE SOUZA FILHO, (profissão), (nacionalidade), (estado civil), portador do RG nº, inscrito no CPF/MF 

n.º, residente e domiciliado na, doravante denominado CAU/ES ou CONTRATANTE e a empresa(LICITANTE 

VENCEDORA), com sede na Rua, inscrita no CNPJ/MF, neste ato representada pelo sócio 

administrador/proprietário/procurador (nome), (profissão), (nacionalidade), (estado civil),  portador do RG nº, 

inscrito no CPF/MF n.º, residente e domiciliado na, ou CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo 

n.º  099/2022 e em observância às disposições Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto nº 7.746, de 05 

de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018 

e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Convite n.º 001/2022 

(Protocolo SICCAU 1654826/2022), mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa(s) para a prestação de serviços 

técnicos especializados, compreendendo a elaboração do Projeto Completo de Arquitetura e de 

Interiores, Maquetes Eletrônicas (3D), Projeto Luminotécnico, Projeto de sinalização e 

comunicação visual, Memorial Descritivo dos Serviços Técnicos, Planilha Orçamentária Detalhada, 

Cronograma Físico-Financeiro, Gerenciamento e compatibilização, Projetos complementares 

(Prevenção e Combate a Incêndio, Hidrossanitário, Redes Elétricas , Cabeamento Estruturado (Voz 

e Dados), Segurança (Alarme e CFTV), Ar Condicionado/Exaustão (Climatização)), para a instalação 

da sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES. 

1.2. Os projetos serão executados para salas comerciais 1203 e 1204, localizadas no Ed. Vértice, na Rua 

Tenente Mário Francisco Brito, 854-998 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29055-100, totalizando 306,64 

m², conforme ANEXO XI – Projeto de Layout. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1. ITEM 1 – PROJETO COMPLETO 
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- Levantamento Arquitetônico; 

- Projeto Completo de Arquitetura e de Interiores; 

- Maquetes Eletrônicas (3D); 

- Projeto Luminotécnico; 

- Projeto de Sinalização e Comunicação Visual; 

- Memorial Descritivo dos Serviços Técnicos (Caderno de Encargos e Especificações); 

- Planilha Orçamentária Detalhada; 

- Cronograma Físico-Financeiro; 

- Gerenciamento e compatibilização. 

2.2. ITEM 2 – PROJETOS COMPLEMENTARES 

- Projeto Completo de Prevenção e Combate a Incêndio; 

- Projeto Completo Hidrossanitário; 

- Projeto Completo de Redes Elétricas; 

- Projeto Completo de Cabeamento Estruturado (Voz e Dados); 

- Projeto Completo de Segurança (Alarme e CFTV); 

- Projeto Completo de Ar Condicionado/Exaustão (Climatização). 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO A SER PAGA  

3.1. Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente 

executados pela(s) Contratada(s), em conformidade com este Termo de Referência e aceitos pela 

fiscalização do CAU/ES; 

3.2. Qualquer serviço somente poderá ser iniciado após a emissão da Autorização de Serviço (AS); 

3.3. A Autorização de Serviço (AS) será demandada ao contratado pelo CAU/ES via mensagem 

eletrônica (e-mail). Constarão nela o objeto do serviço, os valores, prazos do serviço e outras 

informações relevantes; 

3.4. O não cumprimento do prazo descrito na Autorização de Serviço – A.S. sujeita as CONTRATADA(S) 

às penalidades contratuais previstas. Em caso de alteração na demanda pelo(s) CONTRATANTE(S) 

(supressão ou adição de serviços), será enviada nova A.S. com alteração de prazo e valores; 

3.5. Caso as CONTRATADA(S) constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos 

determinados, deverá comunicar formalmente aos CONTRATANTE(S), apresentando as 

justificativas técnicas para avaliação do Fiscal do contrato, bem como os documentos de 

comprovação que entender necessários. O gestor emitirá parecer informando as razões pelas 

quais acatou ou não a justificativa apresentada; 

3.6. Para os serviços previstos neste Projeto Básico, serão previstas as seguintes medições: 

 
 
 
Projetos arquitetônicos e 
complementares 

1ª Etapa 
40% do total da AS 

 
Somente após a entrega 
e aceite dos 
anteprojetos e projeto 
para licenciamento 
(completos, com todas 
as informações técnicas). 

2º Etapa 
40% do total da AS 

 
Somente após a entrega 
e aprovação dos 
projetos executivos, 
inclusive planilhas 
orçamentárias, 
memoriais, e 
especificações. 

3ª Etapa 
20% do total da AS 

 
Após a 
compatibilização e 
após a aprovação dos 
projetos nos órgãos 
competentes, se 
necessário.  

3.7. O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos 

serviços demandados, obedecidas às condições estabelecidas neste Termo de Referência e no 

Edital, somente após o aceite da fiscalização; 
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3.8. Após a entrega definitiva dos serviços, com o aceite do CAU/ES, a Contratada deverá encaminhar 

a Nota Fiscal e as documentações legais para processamento do pagamento na área competente; 

3.9. Os pagamentos das faturas estão condicionados: 

 À análise e aprovação pelo CAU/ES dos projetos, das planilhas orçamentárias e dos laudos 

apresentados; 

 À apresentação dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) de todos os Projetos e laudos, acompanhados pelos seus 

respectivos comprovantes de quitação; 

 À aprovação dos Projetos nos órgãos oficiais (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, 

Concessionárias, etc.), caso necessário. 

3.10. Pela execução dos serviços ora contratados, o Contratante pagará à Contratada, o valor referente 

aos serviços, mediante aprovação da planilha de cada demanda, através de depósito em conta 

corrente, mediante apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente assinada e carimbada pelo 

responsável, atestando a sua execução e discriminando os serviços prestados; 

3.11. O pagamento será feito em até 15 (quinze) dias após a apresentação do documento fiscal e de 

regularidade fiscal, nos termos da legislação vigente, dos serviços executados e documentos de 

regularidade fiscal; 

3.12. Ocorrendo erro na apresentação das faturas ou documentos de regularidade fiscal, serão 

devolvidos à Contratada para retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento, neste 

caso, será contado a partir da data de apresentação da nova fatura/documentos devidamente 

retificados. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1. A vigência do Instrumento Contratual decorrente deste certame será de 80 (oitenta) dias corridos 

para entrega dos 02 (dois) itens, contada a partir da assinatura do contrato pelas partes, podendo 

ser prorrogada, em caso de força maior e mediante justificativa, por igual período; 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 

5.1. O valor global do presente contrato é de R$ XXXX (XXXXXXXXXX) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação; 

6. CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Elemento de despesa: 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Aquisição, reforma e construção de sede. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1. São obrigações da Contratada as previstas no Edital e seus anexos, e ainda: 

7.1.1. Manter durante todo o período de execução do contrato, situação regular da empresa e dos 

profissionais envolvidos no serviço perante o CAU e ou CREA-ES; 

7.1.2. Obter a aprovação dos projetos junto aos Órgãos competentes, pagando os respectivos 

emolumentos e taxas; 

7.1.3. Submeter à prévia aprovação da fiscal do contrato, o projeto concluído, antes de emitir os 

documentos de cobrança; 

7.1.4. Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes 

à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes de trabalho; 
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7.1.5. Proceder minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pelo Contratante para 

a perfeita execução dos serviços; 

7.1.6. Manter-se durante todo o prazo de vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas e todas as condições de habilitação exigidas no Edital desta Licitação; 

7.1.7. Ter disponibilidade para comparecer às reuniões técnicas e gerenciais agendadas pelo 

Contratante. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Visando à execução dos serviços ora contratados, o CONTRATANTE obriga-se a: 

8.1.1. O Contratante deverá transmitir à Contratada, em tempo hábil, todas as informações 

necessárias à execução dos serviços contratados; 

8.1.2. O Contratante obriga-se a efetuar os pagamentos pelos serviços prestados, em 

conformidade com os valores, condições e critérios estabelecidos no presente contrato; 

8.1.3. O Contratante não fará nenhum pagamento à Contratada, enquanto pendentes de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de 

penalidade ou inadimplência; 

8.1.4. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia autorização da Fiscal do Contratante. 

9. CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Projeto Básico – ANEXO I. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico – ANEXO 

I. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

11.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão 

empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo 

ao Edital; 

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 
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13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato; 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A Administração poderá, a qualquer momento, reavaliar o contrato, adequando-o às suas 

necessidades por meio de aditamento contratual; 

16.2. Os empregados e o preposto da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 

16.3. Fica terminantemente proibida a contratação de parentes de servidores ativos do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo nos contratos de empresas prestadoras de serviços 

atualmente em vigor, bem como naqueles que venham a ser celebrados com esta Administração, em 

consonância com os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade na Administração 

Pública, ínsitos no art. 37, caput, da Constituição Federal; 

16.4. As partes contratantes observarão as disposições constantes no Edital e Termo de Referência, anexo 

a esse instrumento, em especial aos capítulos que tratam do objeto, das condições de execução dos 

serviços, da garantia e suporte técnico, das obrigações da contratada e contratante, da aceitação e 

do pagamento, do acompanhamento e fiscalização e das sanções; 

16.5. Vinculam-se ao presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, de forma integrante e 

inseparável: 

16.5.1. Edital do Convite n.º 001/2022; 

16.5.2. Termo de Referência; 

16.5.3. Proposta de Preços da CONTRATADA; 

16.5.4. Demais elementos constantes do Processo Administrativo n.º 036/2022 

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

17.1. 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 Estado do 

Espírito Santo. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
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Vitória (ES), ____ de _____________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eliomar Venâncio de Souza Filho 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo  

XXXXXXXXXXXXXXXX  
Representante da Contratada 

TESTEMUNHAS 
 
 
Assinatura 
Nome: 
CPF: 

 
 
 
Assinatura 
Nome: 
CPF: 
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CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

 

ANEXO III – MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

LOGO DA EMPRESA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Cliente: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES 

Projeto:  Data:  

Local:  BDI adotado: 

Área equivalente:  

 

Item Descrição 
Total Mês 1 Mês 2 Mês 3 

% R$ % R$ % R$ % R$ 

1 Serviços técnicos profissionais (Projetos)         

          

          

          

 

 

Vitória (ES), ____ de _____________ de 2022. 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
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CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

_______________________________________, inscrito          no          CNPJ           nº. ______________________, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________________________,     portador     (a)     da     

Carteira     de     Identidade   nº. _______________ e do CPF nº. _____________________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358, de 05 de 

setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei 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, na condição de aprendiz (   ). 
 

 

Vitória (ES), ____ de _____________ de 2022. 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
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CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

 

ANEXO V – MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 

 
 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo, por meio de seu funcionário abaixo assinado e 

identificado, atesto, para fins do disposto no Edital de Licitação Convite nº 001/2022, que o(a) Sr(a) 

__________________________________, CPF nº _________________________, representando (a Pessoa 

Física ou Jurídica): _________________________________, nesta data compareceu à sede deste Conselho, 

Rua Tenente Mário Francisco Brito, 854-998, Salas comerciais 1203 e 1204,  Ed. Vértice, Enseada do Suá, Vitória 

– ES, 29055-100, para vistoria prévia do local para ELABORAÇÃO DE PROJETO 

_____________________________________________, com a finalidade de inspecionar o local e coletar 

informações de todos os dados e elementos que possam vir a ter influência e cujo conhecimento seja 

necessário para apresentação de Proposta de Preço e para o desenvolvimento dos trabalhos a serem 

adjudicados à empresa vencedora da licitação. 

 

 
Vitória (ES), ____ de _____________ de 2022. 

 
 
 
 

Tiago Merlo Rubin 

Assessor da Gerencia Geral 
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CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA 

(Papel timbrado da empresa) 

Ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES 

A presente proposta tem como objeto a contratação de empresa(s) para a prestação de serviços técnicos 

especializados, compreendendo a elaboração do Projeto Completo de Arquitetura e de Interiores, Maquetes 

Eletrônicas (3D), Projeto Luminotécnico, Projeto de sinalização e comunicação visual, Memorial Descritivo dos 

Serviços Técnicos, Planilha Orçamentária Detalhada, Cronograma Físico-Financeiro, Gerenciamento e 

compatibilização, Projetos complementares (Prevenção e Combate a Incêndio, Hidrossanitário, Redes Elétricas 

, Cabeamento Estruturado (Voz e Dados), Segurança (Alarme e CFTV), Ar Condicionado/Exaustão 

(Climatização)), para a instalação da sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES,  

de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, de acordo com as 

especificações com o projeto básico, que integra para todos os efeitos o Edital. 

 

NOME DA EMPRESA:   

CNPJ N.º:   

ENDEREÇO:   

CIDADE: ...........................CEP..................................ESTADO: ........................................... 

FONE/FAX DA EMPRESA:   

E-MAIL:   

BANCO: ..................... AGÊNCIA: ............... CONTA CORRENTE: .................................. 

 

 

ITEM SERVIÇO 
VALORES R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  R$ R$ 

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX R$ R$ 

TOTAL R$  R$  

 

Valor global por extenso: ____________________________________ 

Validade da proposta: ______________ dias, contados da data de abertura do Pregão nº 001/2022(Não poderá 

ser inferior a 60 dias). 

 

DECLARO QUE: 

I- Nos preços cotados estão sendo computados todos os benefícios e os custos diretos e indiretos que 

forem exigidos para prestação do objeto licitado, assim entendida, não só as despesas diretas, com a 

aquisição de materiais e pagamento da mão-de-obra, como, também as despesas indiretas, dentre 

elas: transporte de pessoal, alimentação, “know-how”, “royalties”, despesas financeiras, serviços de 

terceiros, aluguel e aquisição de máquinas, equipamentos, veículos e transportes, contribuições 

devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas e emolumentos incidentes 
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sobre a prestação do serviço, agência de despachantes, ou outras despesas, quaisquer que sejam as 

suas naturezas; 

II- Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 

cotados serão considerados como inclusos nos preços, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer 

título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional; 

III- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometo-me a assinar o Contrato dela advindo; 

IV- Os serviços, objeto desta proposta, terão início na data prevista no contrato e serão realizados de 

acordo com as condições e prazos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos; 

V- Estou ciente e concordo com TODAS as condições estabelecidas no Edital desta Licitação e seus 

Anexos. 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME:  

RG COM ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

CPF:  

NATURALIDADE:  

NACIONALIDADE: 

CARGO/FUNÇÃO:  

ENDEREÇO COMERCIAL:  

TELEFONE:  

E-MAIL: 

 

 

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa. 

 

 

Vitória (ES), ____ de _____________ de 2022. 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
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CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº 

____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído de 

_________________________ (identificação do licitante ou do Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, 

doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas 

da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo 

Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 

da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 

antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 
Vitória (ES), ____ de _____________ de 2022. 

 
 
 

 REPRESENTANTE LEGAL 
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CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________________ e do 

CPF nº ____________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

A empresa ____________________________________ declara, sob as penas da lei, o que se segue: 

1 - Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação; 

2 - Que não foi declarada inidônea perante o Poder Público; 

3 - Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação 
do procedimento licitatório ou da execução do contrato; 

 

 
Vitória (ES), ____ de _____________ de 2022. 

 
 
 

 REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo representante 
legal. 
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CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

 

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A empresa ____________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_________________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

______________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

________________________________ e do CPF nº ____________________, DECLARA, sob as penas da lei, 

ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, estando apta a usufruir o 

tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. DECLARA 

ainda, sob as penas da lei, que não está incursa em nenhuma das vedações do § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

Vitória (ES), ____ de _____________ de 2022. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
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CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

 

ANEXO X - MODELO DE INDICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO PERMANENTE DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

 (Papel timbrado da licitante) 

Objeto: contratação de empresa(s) para a prestação de serviços técnicos especializados, compreendendo a 
elaboração do Projeto Completo de Arquitetura e de Interiores, Maquetes Eletrônicas (3D), Projeto 
Luminotécnico, Projeto de sinalização e comunicação visual, Memorial Descritivo dos Serviços Técnicos, 
Planilha Orçamentária Detalhada, Cronograma Físico-Financeiro, Gerenciamento e compatibilização, Projetos 
complementares (Prevenção e Combate a Incêndio, Hidrossanitário, Redes Elétricas , Cabeamento Estruturado 
(Voz e Dados), Segurança (Alarme e CFTV), Ar Condicionado/Exaustão (Climatização)), para a instalação da 
sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES. 
 
REF.: ITEM XX (indicar o item a que se refere a declaração) 

 
Em atendimento às exigências para Qualificação Técnica do Edital: 

1. A empresa DECLARA que os profissionais abaixo indicados atuarão como responsáveis técnicos, caso 

sejamos vencedores da licitação. 

2. Os profissionais DECLARAM, sob as penas da Lei, que concordam com a indicação como responsáveis 

técnicos pelos serviços em referência e que participarão permanentemente dos serviços. 

3. DECLARAM todos, que os profissionais são diretores, sócios ou fazem parte do quadro técnico 

permanente da licitante, na condição de empregado ou contratado, devendo anexar a este 

comprovante de vinculação (contrato social, carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços), 

e que estão devidamente habilitados para acompanharem a execução dos serviços compatíveis em 

complexidade tecnológica e operacional igual ou superior ao(s) item(s) de maior relevância 

 

NOME TÍTULO CAU/CREA ASSINATURA 

    

    

 

Vitória (ES), ____ de _____________ de 2022. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
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CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2022 

 

ANEXO XI – PROJETO DE LAYOUT 

 


