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CONTRATO CRMV – MA Nº 04/2021 

 
 
Contrato de prestação de serviço para confecção de 
projeto no ramo de arquitetura/engenharia que celebram 
entre si, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO MARANHÃO e NEO ARQUITETURA 
E EMPREENDIMENTOS LTDA, mediante cláusulas e 
condições a seguir convencionadas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÂMBULO  

 

1.1. CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MARANHÃO, 

com sede na Rua Astolfo Marques, nº 57 – Apeadouro. CEP: 65036-070. São Luís – MA, inscrito 

no CNPJ sob o nº 07.059.025/0001-00, neste ato representado por sua Presidente, FRANCISCA 

NEIDE COSTA, médica veterinária, registrada no CRMV-MA nº 0539 e no CPF sob o nº 

252.033.983-72. 

 

1.2. CONTRATADO: NEO ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Av. 

Daniel de La Touche, Qd. G, nº 11, Jardim S. M I, Cohama, CEP: 65074-115, São Luís – MA, 

registrado(a) no CNPJ sob nº 10.772.956/0001-65, neste ato representado por seu Representante 

Legal, FABIOLA CAROLINE FURTADO BARROS, inscrito(a) no RG: 62649196-7 SSP/MA e no 

CPF nº 657.001.203-72. 

 

1.3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

 Lei 8.666/93 e suas alterações, que regulamentam o art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal de 1988; 

 Autos do Processo Administrativo CRMV/MA nº 1011/2020; 

 Ato: Autorização da Presidente do CRMV/MA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO  

 

2.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada no ramo de 

arquitetura/engenharia para elaboração de projeto básico e executivo a futura obra em imóvel do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão, cuja execução será de forma indireta 

através de empreitada por preço global. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E ESPECIFICAÇÃO 
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3.1. Dá-se como valor global para o presente contrato a importância de R$ 29.900,00 (vinte e 

nove mil e novecentos reais). 

 

3.1.1. Os valores unitários e especificações dos serviços para efeito de pagamento constam no 

demonstrativo abaixo:  

ETAPAS DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL  

1 

Etapa 1 (Levantamento Cadastral) 

Levantamento cadastral do imóvel, 
executado pela CONTRATADA com 
informações existentes no local, em 
cada departamento caberá o 
levantamento de sua especialidade, 
elétricas/telefonia, lógica e tudo mais 
que se fizer necessário 

1 R$ 4.485,00  R$ 4.485,00 

2 

Etapa 2 (Estudo Preliminar) 

 

 O Estudo Preliminar destina-se á 

concepção e á representação do 

conjunto de informações técnicas 

iniciais, necessárias á 

compreensão da configuração da 

proposta de intervenção. Deverão 

ser previstas ainda, todas as 

instalações e equipamentos 

indispensáveis á realização dos 

trabalhos, bem como todos os 

ensaios, caso necessário, para 

auxiliarem no conhecimento das 

condições atuais da edificação.  

 Todos os trabalhos a serem 

realizados objetivando a 

elaboração do Estudo Preliminar, 

deverão observar o disposto na 

legislação vigente sobre 

segurança, especialmente quanto 

ao uso de equipamentos de 

1 R$ 8.970,00 R$ 8.970,00 
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proteção individual.  

 Os dados coletados serão 

relacionados, documentados por 

fotografias, organizados e 

transformados em relatórios 

técnicos das situações que 

servirão para a execução dos 

projetos. 

 Levantamento de Dados – 

Consiste na consulta e coleta de 

informações de referência que 

representem as condições 

preexistentes de interesse para 

instruir a elaboração do projeto, 

tais como verificação das 

condições das instalações 

existentes, levantamento das 

dimensões da edificação, vistorias, 

conferências, consulta nos órgãos 

competentes e ás concessionárias, 

observação das leis federais, 

posturas e normas municipais e 

demais dados relevantes para a 

execução das etapas posteriores, 

que resultarão nos projetos básico 

e executivo.  

 Deverá ser produzido relatório 

sucinto, com informações 

relevantes para elaboração e 

documentação técnica do projeto.  

 Deverão ser vistoriadas e avaliadas 

as instalações existentes, tendo 

como referência a normalização 

brasileira, apontando em relatório 

técnico os aspectos considerados 

falhos que deverão passar por 
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processo de readequação. 

FAZER LEVANTAMENTO ESPECÍFICO SOBRE: 

Sistemas de água e esgoto: 

 Verificação do dimensionamento 

de abrigos para medidores de água;  

 Dimensionamento de casa de 

bombas para abrigo dos 

equipamentos e caixas d’água; 

 Distribuição de água; 

 Detalhes ampliados de esgoto e 

isométrico das áreas molhadas; 

 Memorial descritivo; 

 Especificação e quantitativo de 

materiais; 

 Visita ao local para levantamentos 

e verificação das instalações. 

 

Inspeção e Avaliação das Instalações 

Elétricas 

 Deverão ser vistoriadas e avaliadas 

as instalações existentes, tendo 

como referência a normalização 

brasileira, envolvendo os circuitos 

de alimentação do quadro geral e 

quadros de distribuição, sistemas 

e dispositivos de proteção e 

aterramento, sistema de telefonia, 

apontando em relatório técnico os 

aspectos considerados falhos. 

 Efetuar levantamento das 

instalações existentes desde a 

rede de Alimentos de Energia 

Elétrica, existentes até o novo 

quadro de distribuição a ser 

definido. 
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 Ainda no elétrico deverão ser 

previstas: 

a) Levantamento na entrada e 

transformação de energia para a 

nova alimentação da edificação a 

serem construídas; 

b) Detalhe da entrada de cabeamento 

telefonia e internet; 

c) Distribuição geral de Força/Luz, com 

quadros gerais e quadros parciais de 

distribuição; 

d) Diagramas elétricos trifilares dos 

quadros de distribuições com as 

respectivas tabelas de cargas; 

e) Distribuição e locações de iluminação 

e tomadas conforme normas, 

luminotécnica e layout da 

arquitetura; 

f) Distribuições e locações de pontos de 

telefone/interfone/segurança  

eletrônica conforme normas e layout 

da arquitetura (tubulações secas) 

g) Distribuições e locações de pontos de 

alarme; 

h) Memorial descritivo; 

i) Especificações e quantitativos de 

materiais; 

j) Rede de distribuição de energia 

elétrica a ser executada a partir do 

quadro geral novo a ser instalado 

deste saindo a outros quadros que 

alimentarão os andares do edifício; 

k) Os ramais derivados do quadro de 

energia nos andares alimentarão 

impressoras, copiadoras, fax, 

televisores, geladeira, micro-ondas, 

bebedouros, micro computadores e 

demais equipamentos a serem 
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definidos; 

l) Rede de distribuição de energia 

elétrica estabilizada a ser executada a 

partir do quadro geral nos andares, 

alimentando os seguintes 

equipamentos: rack e seus 

implementos, servidores e demais 

equipamentos a serem definidos 

m) Pontos de tomada de corrente para 

ligação dos equipamentos. Serão 

instaladas tomadas de corrente 

estabilizadas, (2P+T) em pontos a 

serem definidos; 

n) Prever a instalação das tomadas de 

correntes nas paredes ou piso, 

efetuar a averiguação dos ramais 

alimentados e respectivos 

disjuntores; 

o) Identificação e testes; 

p) Deverá ser prevista em projeto a 

identificação de todos os circuitos 

nos quadros e nas tomadas, através 

de etiquetas apropriadas 

devidamente alinhadas. Deverão ser 

previstos em projeto testes finais dos 

sistemas elétricos; 

q) Prever em projeto o aproveitamento 

de todas as instalações possíveis e a 

remoção das demais. 

 

Sistema de Iluminação: 

 Projetar um novo sistema de 

iluminação em conformidade com 

o padrão adotado pelo 

cliente/normas ABNT; Luminárias 

de alto rendimento, tomadas. 

Interruptores e tudo que for 
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necessário. 

Inspeção e Avaliação dos Sistemas de 

Segurança contra Incêndio: 

 Deverão ser inspecionados e 

avaliados os locais onde deverão 

ser posicionados o sistemas de 

segurança contra incêndio 

existente no local e os que forem 

necessários para melhor atender, 

com base na normatização técnica 

pertinente (ABNT). Deverá ser 

entregue relatório técnico para 

cada sistema. 

Inspeção e Avaliação da Estrutura da 

Edificação 

 A Inspeção e avaliação da 

estrutura da edificação consistirão 

nos seguintes planos de trabalho: 

 

a) Inspeção para verificação de possíveis 

anomalias estruturais nos elementos 

de concreto armado local; 

b) Deverão ser vistoriadas e avaliadas as 

instalações existentes observando os 

locais que sofrerão intervenção em 

razão da reforma e que deverão 

passar por processo de readequação. 

c) Deverão ser inspecionados e 

indicados a posição no projeto os 

cabeamentos (fone, lan e segurança 

eletrônica) 

 

Sistema de Climatização (ar-condicionado): 

O projeto deverá atender as condições 
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ambientais indicadas nas normas: - NBR – 

16401/1:Instalações de Ar Condicionado – 

Sistemas Centrais e Unitários caso seja 

necessário: 

Parte 1: Projetos das Instalações; - NBR – 

16401/2: Instalações de Ar Condicionado – 

Sistemas Centrais e Unitários de acordo com 

a norma e a necessidade. 

Parte 2: Parâmetros de Conforto Térmico; - 

NBR – 16401/3: Instalações de Ar 

Condicionado – Sistemas Centrais e Unitários 

de acordo com a norma e a necessidade. 

Parte 3: Qualidade do Ar Interior; - 

Resolução- RE n°.9, de 16 de janeiro de 2003 

– Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. – 

O escopo do projeto compreende: 

a) Concepção dos sistemas a serem 

adotados ou criados para novo 

ambiente a ser definido;  

b) Memorial de cálculo de carga térmica 

e vazões de ar; 

c) Seleção de equipamentos; 

d) Elaboração de desenhos de planta e 

cortes de arranjo físico de 

equipamentos, redes de dutos, bocas 

de ar e tubulações frigorificas; 

 

Adaptação interna e externa 

(Acessibilidade): 

  Projeto de acessibilidade das 
pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras 
providências. Elaboração de 
memorial descritivo, 
especificação técnica e lista de 
materiais dos sistemas. 
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Necessidade de adequação a LEI 
No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO 
DE 2000 e ainda instalações 
físicas internas e externas às 
normas de Acessibilidade, em 
especial à NBR 9050:2015 em 
sua última revisão; 

 

3 

Etapa 3 (Anteprojeto) 

 

Deverá ser apresentado para aprovação do 

CRMV-MA, antes da elaboração da próxima 

etapa (o Anteprojeto contendo a indicação 

dos elementos essenciais e dos demais 

projetos complementares, uma vez que 

deverá representar a síntese do projeto de 

reforma, consistindo de desenhos em 

números suficientes á compreensão da 

proposta de intervenção. A Contratada 

deverá ainda, apresentar as informações 

exigidas em leis, decretos, portarias ou 

normas, relativos aos diversos órgãos 

públicos ou concessionárias de serviço nos 

quais os projetos devam ser submetidos á 

análise e aprovação. 

 

1 R$ 8.970,00 R$ 8.970,00 

4 

Etapa 4 (Projeto executivo completo) 

 

O projeto Executivo de 

arquitetura/engenharia consiste na solução 

final do Projeto, detalhado todas as suas 

informações e os elementos necessários á 

execução completa da obra, representada 

em plantas, cortes, elevações (fachadas), 

detalhes, especificações e memoriais com 

todos os pormenores, orçamento detalhado 

final, com a finalidade de garantir a 

qualidade da obra e possibilitar a execução 

1 R$ 7.475,00 R$ 7.475,00 
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do conjunto. 

Ele consistirá na minuciosa descrição, 

elaboração e fornecimento de projeto 

arquitetônico pormenorizado (plantas, 

layout, cortes, elevações e detalhes) e 

memorial descrito da obra a ser realizada; - o 

projeto deverá obedecer a critérios de 

conforto ambiental; - aproveitamento 

técnico e econômico dos espaços, 

mobiliários e equipamentos existentes; - 

detalhamento dos elementos arquitetônicos 

e definição dos materiais, acabamentos, 

revestimentos, cores e detalhes construtivos 

dos serviços; - Observar o disposto nas 

normas de acessibilidade (NBR 9050/04) e 

legislação que prevê o acesso das pessoas 

portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida (Lei Federal nº 10.098 

de 19/12/00; e demais leis sendo  estas 

federais, estaduais e municipais pertinentes 

ao bom andamento e conclusão do projeto e 

execução da obra. 

Atender as disposições do Código de Obras 

do Município de São Luís, ao Código 

Sanitário do Estado e atualizações 

posteriores), a legislações e dispões sobre os 

sistemas de proteção contra incêndio e as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

 

PROJETO EXECUTIVO DE 

ARQUITERURA/ENGENHARIA TAMBÉM 

COMPREENDERÁ: 

O PROJETO DE ESTRUTURA 

Avaliação técnica e justificativa do sistema 
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estrutural adotado, de modo a possibilitar as 

adequações propostas no projeto de 

Arquitetura, indicando os materiais 

aplicados, com características e 

especificações. 

Adaptação do ambiente interno-

externo/criação de uma recepção, sala 

multimídia, organização do ambiente com 

indicação de melhorias, eixos da construção 

cotados, orientação, cotas de piso acabado, 

medidas internas e totais, espessuras de 

paredes e divisórias, dimensões de aberturas 

e vãos de portas e janelas, especificação de 

materiais e acabamentos, indicação de 

cortes e elevações, detalhes etc., em escala 

com cortes transversais e longitudinais do 

pavimento, com indicação de pé-direito, 

cotas de nível acabado, altura de vãos, 

indicação de peitoril, indicação de materiais 

e detalhes etc., Planta de Forro do 

Pavimento com a localização das luminárias, 

luz de emergência, detector de incêndio, 

especificação dos materiais etc., Paginação 

de Piso do Pavimento contendo 

especificação dos materiais, ponto de 

partida de assentamento etc., Planta de 

Layout contendo o mobiliário, plantas, vistas 

e detalhes de esquadrias com materiais 

componentes, vidros e detalhes das portas e 

divisórias com materiais componentes, 
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especificação dos materiais etc., Memorial 

descritivo e explicativo. 

E tudo mais que se fizer necessário de 

acordo com as necessidades do CRMV-MA, 

tudo de acordo com as legislações 

pertinentes e aprovação dos órgãos 

competentes. 

O PROJETO EXECUTIVO DE 

ARQUITETURA/ENGENHARIA DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Planta dos pavimentos – Legenda; - 

Diagrama de quadros – Memorial descritivo 

e explicativo. 

- Avaliação técnica e justificativa do sistema 

elétrico adotado, indicando os materiais 

aplicados, com suas características e 

especificações; 

Aproveitamento técnico e econômico das 

instalações existentes; 

Levantamento das necessidades de circuitos, 

dentro das normas vigentes, com a indicação 

de cargas a serem utilizadas, considerando 

as exigências dos equipamentos existentes a 

serem instalados, para atender a realidade 

da rede a ser executada. 

Designação dos locais para caixa(s) de 

distribuição com indicação do número dos 

disjuntores e suas potências, dentro das 

normas vigentes; 

E terminação das tomadas plenamente 

suficientes ao atendimento de todos os 

equipamentos, observadas as demandas 
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sugeridas em norma e com as devidas folgas 

nos circuitos; 

Indicação dos postos de telefonia suficientes 

á demanda exigida, observando as normas 

vigentes. 

O projeto ainda deverá contemplar: 

a) Interruptores, tomadas e suas 

quantidades, visando á perfeita 

acomodação dos equipamentos a 

serem utilizados;  

b) Cálculo luminotécnico envolvendo 

aspectos arquitetônicos e funcionais, 

tipos e posições de luminárias 

adequadas a cada ambiente interno 

(normal e de emergência) em  

perfeita conformidade com o projeto 

arquitetônico; 

c)  Sistemas de alarme, sinalização de 

rotas de fuga que compõem os 

sistemas de prevenção e combate a 

incêndios. 

 

Deverão ser observadas as normas vigentes 

e códigos aplicáveis ás instalações elétricas. 

E tudo mais que se fizer necessário de 

acordo com as legislações pertinentes e a 

aprovação dos órgãos competentes. 

 

O PROJETO EXECUTIVO DE 

ARQUITETURA/ENEGENHARIA SISTEMA DE 

AR CONDICIONADO 

Planta dos pavimentos com o traçado do 

existente a manter, a desativar d| projetado 
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e dimensionamento de tubulações. 

Legenda; - Detalhes necessários à perfeita 

compreensão da obra, em escala adequada; 

- Memorial descritivo e Memorial de cálculo 

de carga térmica e vazões de ar; - Memorial 

descritivo e explicativo. 

Avaliação técnica e justificativa do sistema 

adotado, indicando os materiais aplicados, 

com suas características e especificações; 

Aproveitamento técnico e econômico das 

instalações existentes; 

Levantamento das necessidades, dentro das 

normas vigentes; 

Dimensionamento e adequação dos sistemas 

de ar condicionado; 

Deverão ser observadas as normas vigentes 

e códigos aplicáveis às instalações do 

sistema de ar condicionado. 

E tudo mais que se fizer necessário de 

acordo com as legislações pertinentes e a 

aprovação dos órgãos competentes. 

O PROJETO EXECUTIVO DE 

ARQUITETURA/ENGENHARIA DE 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Planta dos pavimentos com a indicação das 

rotas de fuga, luz de emergência, extintores, 

hidrantes e demais elementos de combate a 

incêndio, Isométricos gerais e demais 

detalhes, em escala adequada; Legenda; - 

Memorial descritivo e explicativo.  

Determinação dos sistemas necessários à 

prevenção e combate de possíveis sinistros 

com fogo, bem como número, tipo e carga 
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dos extintores e demais componentes;  

Sistema de iluminação de emergência e sua 

fonte geradora; 

Aproveitamento técnico e econômico das 

instalações existentes; 

O projeto deverá contemplar as normas 

vigentes e de segurança do trabalho, bem 

como padrões de modernidade.  

E tudo mais que se fizer necessário de 

acordo com as legislações pertinentes e a 

aprovação dos órgãos competentes. 

O PROJETO DE ARQUITETURA/ENGENHARIA 

DEVERÁ COMPREENDER 

Minuciosa descrição, elaboração e 

fornecimento de projeto arquitetônico 

pormenorizado (plantas, layout, cortes, 

elevações e detalhes) e memorial descrito da 

obra a ser realizada; - o projeto deverá 

obedecer a critérios de conforto ambiental; - 

aproveitamento técnico e econômico dos 

espaços, mobiliários e equipamentos 

existentes; - detalhamento dos elementos 

arquitetônicos e definição dos materiais, 

acabamentos, revestimentos, cores e 

detalhes construtivos dos serviços; - 

Observar o disposto nas normas de 

acessibilidade (NBR 9050/04) e legislação 

que prevê o acesso das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida 

(Lei Federal nº 10.098 de 19/12/00; e demais 

leis sendo  estas federais, estaduais e 

municipais pertinentes ao bom andamento e 

conclusão do projeto e execução da obra. 

Atender as disposições do Código de Obras 

do Município de Vitória, ao Código Sanitário 
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do Estado e atualizações posteriores), a 

legislações e dispões sobre os sistemas de 

proteção contra incêndio e as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

OS PROJETOS COMPLEMENTARES DEVERÃO 

COMPREENDER 

Elétrico de Baixa Tensão 

Cabeamento 

Acessibilidade 

Climatização 

Combate A Incêndio 

Hidrossanitário 

 

5  

Etapa 5 (Assessoramento da Obra) 

 

Está ETAPA consiste na obrigação da 

CONTRATADA de: 

a) Assessorar a equipe de licitação com 

o objetivo da licitação para 

contratação da empresa responsável 

pela execução da obra (descrição 

detalhadas dos serviços, 

quantitativos, prazos, planilhas e 

plantas). 

b) Definir juntamente com a equipe de 

licitação as documentações técnicas 

da licitação para contratação da 

empresa responsável pela execução 

da obra a serem exigidas no edital. 

c) Auxiliar no julgamento das propostas 

e na análise das documentações 

técnicas exigidas no edital no dia da 

1 R$0,00 R$0,00 
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licitação para contratação de 

empresa que irá executar a obra; 

d) Auxiliar a responder dúvida ou 

questionamento técnico referente ao 

projeto e ao objeto de licitação da 

obra; 

e) Participar de reuniões sempre que 
convocada de acordo com a 
disponibilidade de ambos. 

f) ENCAMINHAMENTO E APROVAÇÃO 
DOS PROJETOS NOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE 
SERVIÇO que compreende:  
 a apresentação das técnicas e 

regulamentares necessárias à 
análise e aprovação, pelas 
autoridades competentes e 
concessionárias de serviço, para a 
obtenção de alvará ou de licenças 
e demais documentos 
indispensáveis para as atividades 
programadas; 

 A responsabilidade pelas despesas 
que envolvam o encaminhamento 
e aprovação/liberação dos 
projetos em concessionárias e 
órgãos públicos, tais como taxas, 
emolumentos, etc; 

 aprovação do projeto nos órgãos 
competentes e concessionárias de 
serviços deverão ser precedidos 
de consulta preliminar; 

 A responsabilidade pelos custos 
despesas pertinentes à aprovação, 
licenciamento e regularização da 
obra. 

 

VALOR TOTAL R$ 29.900,00 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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4.1. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, limitado a R$33.000,00 (trinta e três mil reais), nos moldes do art. 65, §1º 

da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento do objeto está condicionado à apresentação da nota fiscal, fatura ou boleto 

correspondente e o seu recebimento dar-se-á através do pagamento do referido boleto bancário 

e/ou transferência bancária de titularidade do CONTRATADO, cujos dados são: Banco: Caixa 

Econômica Federal; Agência: 1577; Operação: 003; Conta-Corrente: 6019-0 

 

5.2. O crédito será pago depois de cada etapa finalizada e acontecerá no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis após a conferência e aceite da nota fiscal/fatura/boleto correspondente, tudo de acordo 

com as demais exigências administrativas em vigor, incluindo outros documentos fiscais que 

poderão ser exigidos pelo CONTRATANTE. 

 

5.3. Os preços são fixos e irreajustáveis, somente podendo ser revistos quando comprovadas as 

situações descritas no art. 65, inciso I, alínea “b”, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93. 

 

5.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, hipótese na qual o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, sem 

qualquer ônus à CONTRATANTE. 

 

5.5 Poderá ser retido ou deduzido dos pagamentos, os valores correspondentes os valores 

correspondentes a multas, penalidades ou indenizações devidas pela CONTRATADA, após a 

garantia do contraditório e da ampla defesa. 

 

5.6 A CONTRATADA precisará demonstrar, no ato no pagamento, documentação comprobatória 

de que de que é optante do Simples Nacional e faz jus ao tratamento tributário favorecido, previsto 

na Lei Complementar 123/06, para que não seja realizada as retenções tributárias cabíveis. 
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5.7 No ato do pagamento é imprescindível que a CONTRATADA esteja em condição regular 

quanto a regularidade jurídica e fiscal 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. As despesas do presente contrato correrão por conta dos recursos previstos no orçamento 

alocado na dotação orçamentária de nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 – Outros Serviços de 

Consultoria - PJ.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO ANTECIPADA 

 

7.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do 

contrato. 

 

7.2. O presente contrato não poderá ser prorrogado, para que não fique caracterizado 

fracionamento ilegal de despesas. 

 

7.3. A CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o contrato (art. 58, I da Lei 8666/93), 

bem como rescindi-lo, também de forma unilateral, com amparo nas previsões do art. 77 e 

seguintes da Lei n° 8.666/93. 

 

7.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe à 

contratada direito a qualquer indenização. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

8.1. O CONTRATADO se compromete a realizar o serviço ao CONTRATANTE, dentro dos 

adequados padrões técnicos de qualidade e segurança; 

 

8.2. O serviço deverá ser realizado pelo CONTRATADO e deverá ser realizado considerando o 

imóvel indicado pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES  

 

9.1. São responsabilidades do CONTRATANTE: 
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I. Observar a exigências previstas na Lei 8.666/93 e no termo de referência; 

II. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e a execução dos serviços através de um 

servidor designado, fazendo as anotações e registros de todas as ocorrências, conforme as 

diretrizes do Termo de Referência e legislação vigente; 

III. Avaliar provisoriamente os serviços, verificando minuciosamente, no prazo fixado, a 

conformidade dos serviços recebidos com as especificações constantes do Termo de 

Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

IV. Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, após realizar rigorosa conferência das 

características dos serviços; 

V. Notificar a CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas cabíveis; 

VI. Pagar a importância correspondente ao serviço, no prazo e condições contratados; 

VII. Cumprir e exigir o cumprimento do disposto nas cláusulas do contrato, podendo aplicar as 

penalidades previstas em Lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou 

execução insatisfatória dos serviços; 

VIII. Prestar esclarecimentos e as informações solicitadas pela CONTRATADA, atinentes ao 

objeto do Termo de Referência e deste Contrato; 

IX. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais; 

X. Rejeitar a prestação dos serviços, objeto do Termo de Referência, por terceiros sem 

autorização; 

XI. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que for executado fora das especificações contidas 

no termo de referência e neste contrato; 

XII. Zelar pelo cumprimento dos padrões definidos entre as partes; 

 

9.2. São responsabilidades do CONTRATADO: 

I. Observar a exigências previstas na Lei 8.666/93 e no termo de referência; 

II. Deverão ser observados os prazos para entrega de todas as etapas não superior a 60 dias 

úteis, salvo os tramita nos órgãos reguladores. 

III. Atender o objeto de acordo com as especificações do termo de referência, deste contrato e 

de sua proposta, com alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de disponibilizar dos materiais, ferramentas e peças na 

qualidade e quantidade necessária para a regular execução do serviço; 

IV. Atender a ordem de serviço em até 24 (vinte e quatro) horas; 
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V. Proceder, sempre que necessário, o assessoramento da obra, verificando e informando ao 

fiscal designado pelo CONTRATANTE se estão sendo cumpridas todas as questões 

técnicas necessárias a verificação da perfeita execução da obra. 

VI. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

VII. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços a 

serem executados; 

VIII. Avaliar a qualidade dos serviços e se estão sendo executados em conformidade com o 

projeto, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável à obra, caso seja solicitado 

pelo fiscal da obra. 

IX. Avaliar se os materiais e equipamentos a serem utilizados são adequados e aplicáveis a 

obra e se possuem as características e qualidade discriminadas nas especificações técnicas 

e no projeto, caso seja solicitado pelo fiscal da obra. 

X. Elaborar todas as planilhas de custos necessárias à elaboração do edital de execução da 

reforma, dada a necessidade de auxiliar a equipe de licitação 

XI. Auxiliar na fiscalização dos serviços a serem prestados pela empresa a ser futuramente 

contratada para executar a obra; 

XII. Caso seja necessário visitas para assessorar, a requerimento do fiscal da obra do 

CRMV/MA, será obrigatória a presença do responsável técnico indicado pela 

CONTRATADA e o imediato atendimento deste, a fim de evitar inércia da obra. 

XIII. Agendar as visitas, com o fiscal do CONTRATANTE, que se fizerem necessárias em função 

da demanda e andamento da obra, ficando com a CONTRATADA, ainda, a responsável por 

elaboração de relatório técnico da visita, a ser entregue ao CONTRATANTE no prazo de 2 

(dois) dias úteis após sua realização; 

XIV. Realizar visitas sempre que for constatada a necessidade de ajustamentos que possam 

impossibilitar a continuidade do serviço, obra ou quando se tornar indispensável a prestação 

de esclarecimentos para possíveis correções in loco por parte da autora dos projetos, bem 

como para atestar as medições; 

XV.  Apresentar ao final de cada uma das etapas, via dos documentos técnicos (desenhos, 

relatórios, memoriais, tabelas, outros) que comporão o objeto apresentado; 

XVI. Produzir os desenhos que comporão o projeto em AUTOCAD na versão 2000 ou versão 

superior e em escala para representação geral de 1:50 ou outra mais avançado, devendo 

ser mantida para todos os projetos das atividades técnicas, com exceção dos detalhes, 

cujas escalas de representação deverão ser adequadas aos seus objetivos. 
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XVII. Fornecer os desenhos ao CRMV-MA em uma via, no formato padrão A0, Al e A4, em papel 

sulfite, com carimbo e contendo, no mínimo, os seguintes dados: - Título do desenho ou 

planta; - Razão social da CONTRATADA; - Razão social do CONTRATANTE; - Nome do 

responsável técnico pelo projeto e habilitação; - Identificação do projeto: fase de projeto, 

especialidade/área técnica; - Escala; - Número da prancha; - Data de produção do desenho 

ou arquivo; - Nome do arquivo digitalizado em Autocad 

XVIII.  Executar os Memoriais descritivos no programa word, devendo ser entregue ao CRMV/MA, 

uma cópia em papel sulfite formado A4 para análise; 

XIX.  Apresentar o quantitativo de materiais em arquivos de Word ou Excel, devendo ser 

entregue ao CRMV/MA, uma cópia em papel sulfite formado A4 para análise; 

XX. Apresentar as planilhas de quantificação e custos na etapa do projeto executivo, a quais 

deverão ser elaboradas de acordo com as fases previstas para a obra; 

XXI.  Apresentar o cronograma físico/financeiro que será resultado do trabalho entregue; 

XXII.  Apresentar a perfeita especificação dos materiais através de desenhos, detalhes e 

descrição de suas características nos memoriais descritivos, sem a especificação de marcas 

comerciais, salvo quando existir devida justificativa técnica, conforme legislação vigente. 

XXIII. Fornecer ao CRMV-MA, 01 (uma) cópia em CD-ROM dos arquivos gerados para a produção 

dos desenhos, textos e tabelas, encaminhados nas diversas fases; 

XXIV. Corrigir ou modificar as imperfeições ou ausências de detalhes eventualmente constatadas, 

bem como esclarecer e solucionar incoerências ou falhas; 

XXV.  Elaborar todos os projetos com estrita observância das Normas Técnicas Brasileiras e à 

Legislação vigente 

XXVI.  Responsabilizar-se pela coordenação e compatibilidade entre todos os projetos e 

especialidades envolvidas; 

XXVII.  Entregar ao CRMV-MA, as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs/RRTs) de todos 

os responsáveis pelos respectivos projetos/atividades técnicas que compõem os projetos. 

XXVIII. Providenciar a aprovação do projeto nos órgãos competentes e concessionárias de serviço, 

pelo(s) autor(es) dos projetos, que ainda deverá(ão) fazer o seu acompanhamento em todas 

as etapas, desde a consulta preliminar até aprovação final, e a consequente entrega ao 

CRMV-MA com a devida chancela e aprovação; 

XXIX. Entregar os documentos técnicos produzidos (desenhos, relatórios, desenhos, memoriais, 

textos, tabelas) para avaliação e respectiva aprovação de cada ETAPA, que será realizada 

pelo CRMV-MA (fiscal do contrato/autoridade competente) no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis contados a partir da entrega dos documentos; 
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XXX. Iniciar a etapa seguinte somente depois da notificação de aprovação da ETAPA anterior 

pelo CRMV/MA, aprovação esta que funcionará como respectivo Termo de Recebimento 

Definitivo; 

XXXI. Entregar, parceladamente, todos os documentos técnicos ao CRMV/MA, dentro de cada 

ETAPA de trabalho, visando à agilização dos procedimentos de aprovação pela 

CONTRATANTE; 

XXXII. Revisar e alterar, no prazo de até 5 dias úteis, os documentos técnicos rejeitados, total ou 

parcialmente pelo CRMV/MA, os quais deverão ser submetidos a nova avaliação pelo 

CONTRATANTE; 

XXXIII. Auxiliar na descrição e especificação do objeto da licitação para contratação da empresa 

responsável pela execução da obra (descrição detalhadas dos serviços, quantitativos, 

prazos, planilhas e plantas); 

XXXIV. Definir/auxiliar o CRMV/MA na indicação das documentações técnicas imprescindíveis para 

contratação de empresa responsável pela execução da obra; 

XXXV. Responder dúvidas ou questionamentos técnicos referentes ao projeto e ao objeto da 

licitação da obra; 

XXXVI. Celebrar Contrato após a homologação do certame, no prazo de 5 (cinco) úteis da sua 

comunicação/convocação. 

XXXVII. Responder pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da 

inobservância da legislação em vigor;  

XXXVIII. Atender os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais; 

XXXIX. Assumir quaisquer despesas referentes à: impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, obrigações trabalhistas, tarifas, seguros, 

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto 

do Termo de Referência ou deste contrato; 

XL. Manter sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto 

contratado ressalvado os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos 

entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis; 

XLI. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

XLII. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes do objeto; 
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XLIII. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade, em qualquer caso, única e 

exclusivamente a CONTRATADA por todos os serviços; 

XLIV. Responsabiliza-se pelos pagamentos e ônus relativos as taxas, tributos, contribuições 

sociais, indenização trabalhista, vale-transporte, vale-refeição e outros encargos previstos 

em lei, de todos os seus prepostos e corpo pessoal, ainda que incidentes ou decorrente da 

prestação do objeto deste contrato, sobretudo porque não há vínculo empregatício entre os 

funcionários da CONTRATADA e o CONTRATANTE; 

XLV. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação; 

XLVI. Manter o registro junto ao Conselho Profissional competente; 

XLVII. Responder por danos causados por seus empregados, não se eximindo ou transferindo a 

sua responsabilidade ao CONTRATANTE, desde que fique comprovada sua 

responsabilidade, de acordo com o artigo 70 da lei nº. 8.666/1993 

 

CLÁUSULA DEZ – DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. A fiscalização do cumprimento do contrato será exercida pela Secretária Geral do 

CRMV/MA, a Sra. Ana Fabiola Linhares Fontenele, que atuará como fiscal de contrato a quem 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e apontará as 

deficiências verificadas, se houver, as quais deverão ser sanadas pelo CONTRATADO, devendo 

este proceder às correções e aperfeiçoamento dos serviços prestados. 

 

10.2. A fiscalização pelo CONTRATANTE não exime o CONTRATADO, na forma da lei, da fiel 

execução do objeto contratado, ficando sob a responsabilidade da última todas as despesas 

diretas e indiretas cabíveis. 

 

CLÁUSULA ONZE – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL E PENALIDADES 

 

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato terá procedimentos e consequências, assim como 

as hipóteses de rescisão, na forma estabelecida na Seção V – Da Inexecução e da Rescisão dos 

Contratos – Capítulo III, da Lei 8.666/93. 

 

11.1.1. Pela inexecução total do contrato pela CONTRATADA, fica estabelecida a possibilidade de 

aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, devendo a multa corresponder ao 

percentual de 20% (vinte e por cento) do valor global do contrato.  
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11.1.2 Pela inexecução parcial do contrato pela CONTRATADA, a multa corresponderá ao 

percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.  

 

11.1.3 As multas serão recolhidas no prazo de 15 dias contados da notificação oficial e poderão, 

após regular processo administrativo, ser descontadas do pagamento eventualmente devido à 

CONTRATADA. 

 

11.3. Além da multa, poderá ser aplicada, em conjunto, outras penalidades cabíveis ao 

CONTRATADO.  

 

11.4 Desde que devidamente justificado pelo CONTRATADO e aceito pela Administração do 

CONTRATANTE ou reconhecida força maior, as penalidades poderão deixar de ser aplicadas à 

CONTRATADA. 

 

11.5 Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pelo 

CRMV/MA, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde 

a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 

aplicação das seguintes fórmulas: “I=(TX/100) 365” e “EM = I x N x VP” onde I = Índice de 

atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos 

moratórios;  N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  VP = Valor da parcela em atraso. 

 

CLÁUSULA DOZE – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Os casos omissos porventura existentes no presente instrumento serão sanados em comum 

acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento Contratual. 

 

12.2. Fica eleito o foro da Justiça Federal de São Luís – MA para dirimir os problemas em relação 

ao presente contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

12.3. E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento 

particular, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes na presença 

das testemunhas abaixo, a tudo presentes. 
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_______________________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MARANHÃO 

Med. Vet. Dra. Francisca Neide Costa – CRMV MA 0539 
CONTRATANTE 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
NEO ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA  

Fabiola Caroline Furtado Barros – CPF: 657.001.203-72 
CONTRATADO(A) 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: __________________________________ NOME: _______________________________ 

CPF: ____________________________________ CPF: _________________________________ 
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