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Processo nº 001/2018 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO E JUSTIFICATIVA 

1.1. A presente dispensa licitação tem por objeto a contratação emergencial de serviços para 

reparo e aquisição de bens (poste, cabos, caixa de barramento e disjuntor) para manutenção na 

rede elétrica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima (incluindo mão-de-obra, 

taxas e encargos) em virtude do acidente de trânsito ocorrido no dia 12/01/2018 (conforme 

anexo 1). A Contratação possibilitará a viabilização e desenvolvimento das atividades 

administrativas do CAU-RR. 

 

2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A execução do presente objeto se dará dentro da vigência do ORDEM DE SERVIÇO, de 

acordo com as especificações da mesma; 

2.2. Durante a prestação dos serviços, a CONTRATADA prestará toda a orientação necessária a 

melhor consecução do objeto deste Projeto Básico; 

2.3. Sem prejuízo do disposto no item anterior, o Contratado comparecerá ao Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU/RR, sempre que solicitado, para prestar orientação 

e/ou esclarecimentos pertinentes ao objeto executado. 

2.5. Os trabalhos serão realizados sobre total responsabilidade da contratada, nas dependências 

da sede do CAU/RR;  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADES 

1 Poste 1 

2 Cabos 2 

3 Disjuntor de entrada 1 

4 Caixa do barramento 1 

5 Mão-de-obra e encargos x 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES 

I - DA CONTRATADA: 

a) Efetuar os serviços rigorosamente nas especificações do Projeto Básico e da Proposta; 
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b) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE para o fiel cumprimento das atividades 

especificadas; 

c) Não transferir, total ou parcialmente, o objetivo da ORDEM DE SERVIÇO, bem como 

obrigações ou direitos dela decorrentes, sem a concordância do CONTRATANTE; 

d) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando 

todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram; 

e) Permitir e facilitar ao CONTRATANTE acesso ao seu escritório, em qualquer momento; 

f) Apresentar à Administração do CAU/RR, a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, para o devido 

ATESTO; 

 

II – DA CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

trabalhos; 

b) Comunicar à CONTRATADA as irregularidades havidas na execução dos serviços; 

c) Fiscalizar a prestação dos serviços por parte da CONTRATADA; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecidas no Projeto 

Básico e na Ordem de Serviços. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas correrão à conta da dotação orçamentária do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Roraima - CAU/RR, Fonte: Orçamento de 2018, rubricas: 

Centro de Custo: 3.01.01 – Estrutura básica para funcionamento do Conselho 

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de reparos, adapt. e conserv. de bens móveis e 

Imóveis. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado após o término dos serviços, mediante transferência bancária 

pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, até o quinto dia útil após a entrega da Nota Fiscal. 

 

6.2. O pagamento será realizado somente após a entrega das certidões negativas de débitos 

tributários junto ao fisco federal, estadual, municipal, caixa econômica federal e a certidão 

negativa de débitos trabalhistas da empresa vencedora que prestará os serviços para a 

CONTRATANTE. 

 

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

7.1. A Ordem de Serviço terá vigência de 15 (quinze) dias contados a partir do dia da assinatura, 

não podendo ser prorrogada; 
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8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87 da 

Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade competente do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Roraima, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 

sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 

cominações legais. 

8.2. No caso de atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual, no que diz respeito 

ao prazo de entrega do objeto ou da prestação de serviços, será aplicada multa de mora, 

conforme previsto no art. 86 da Lei 8.666/93, nos seguintes termos: 

a) multa de 2% (pois por cento) por dia de atraso injustificado no fornecimento de 

qualquer item, sobre o valor total deste item na nota de empenho, limitado a 10% (dez 

por cento) por item; 

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da nota de empenho, caso qualquer 

item seja entregue com atraso superior a 05 (cinco) dias. 

8.3. No caso de inexecução total ou parcial do presente contrato, configurado por atraso de 07 

(sete) dias no fornecimento de qualquer item completo, as seguintes sanções poderão ser 

aplicadas, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo que 

as previstas nos incisos I e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso 

II: 

a) advertência, no caso de inexecução parcial (o não fornecimento de alguns itens ou 

quantidades) correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do fornecimento não executado, no 

caso de inexecução parcial maior que 5% do valor total do contrato; 

c) multa de 15% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total; 

d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de seis meses a um ano, no caso de 

inexecução maior que 50% do valor do contrato. 

e) declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e de contratar com a União e, se 

for o caso, ser descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, se a contratada 

ensejar de má fé o retardamento da execução do objeto deste contrato, falhar ou fraudar 

na sua execução, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal. 

8.4. A recusa em receber nota de empenho ou assinar ata ou contrato, no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da notificação sem motivo justificado, caracteriza descumprimento total da 

obrigação assumida, e será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor empenhado, 

estando a contratada sujeita às penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

8.5. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, a critério 

da autoridade competente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima, e as 

justificativas deverão ser feitas por escrito e em formulário timbrado da empresa, 

fundamentadas em fatos reais e comprováveis e desde que formuladas tempestivamente e em 

conformidade com o artigo 109 da Lei n° 8.666, de 1993, e suas alterações. 
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9. DO FORO 

9.1. Fica eleito, para dirimir eventuais controvérsias oriundas da contratação, o Foro da 

Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, com expressa renúncia de qualquer outra, por mais 

especial ou privilegiado que seja. 

 

 

Boa Vista/RR, 15 de janeiro de 2018. 

 

Elaborado por: 

         AYMEE RODRIGUES DA SILVA  

Assistente Administrativa CAU-RR 

 

 

Aprovado Por: 

JORGE ROMANO NETTO 

Presidente do CAU/RR 

 

 


