
 

 

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 060/2022 
(Processo Administrativo n° 0077/2022) 

EXCLUSIVO ME/EPP 
 
 

Torna-se público que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais – CAU/MG, por 
meio da Departamento de Compras, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor 
preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução 
Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável. 
 

Data da sessão: 12/09/2022 
 

Link: https://www.gov.br/compras/pt-br  
 

Horário da Fase de Lances: 9:00 às 15:00 h - UASG: 926482 
 

 

1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

 

1.1 O objeto da presente dispensa é a contratação de empresa para prestação de serviço de 
Implementação do novo layout das instalações elétricas da sede do CAU/MG (9° e 11° andares), 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e 
seus anexos. 
 
 

1.2 A contratação ocorrerá em item/lote único, conforme tabela constante abaixo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTAGEM DE SERVIÇOS 

Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade Total Serviços (Média) 

1 
Revisão do funcionamento das instalações 
atuais 

Revisão 1 
 

R$                    1.333,33 

2 

Instalação de pontos de energia entre tomadas 
e apagadores em estrutura externa – aparente 
com utilização de material galvanizado (modelo 
industrial) 

Instalação 
130 R$                    6.086,67 

3 Instalação de suportes para TV 7 R$                    1.763,33 

4 
Identificação/adesivação dos pontos de energia 
e/ou tomadas 

Identificação 130 R$                    2.033,33 

5 
Revisão do funcionamento e adesivação de 
identificação de painéis elétricos 

Revisão 2 R$                    1.233,33 

Valor Total Serviços R$                12.450,00  
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LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS 

Item Descrição do Produto/Equipamento Unidade Quantidade Valor Total (Média) 

1 Eletroduto Galvanizado ¾ 
Barra 3 
metros 

30 R$ 750,00 

2 Curva galvanizada eletrolítica 90º - ¾ - Leve   Unidades 20 R$ 83,33 

3 
Unidut alumínio pressão reto ¾ (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à 
Linha Tramontina) 

Unidades 40 R$ 130,93 

4 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Preto – Flexível   

Rolo 100 
metros 

Unidade 

4 R$ 696,00 

5 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Azul – Flexível   4 R$ 696,00 

6 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Verde – Flexível   4 R$ 696,00 

7 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Vermelho – Flexível   2 R$ 557,33 

8 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Azul – Flexível   2 R$ 557,33 

9 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Verde – Flexível   2 R$ 557,33 

10 Fita Adesiva Isolante Alta Fusão 19mm x 10m  2 R$ 62,93 

11 Fita Adesiva Isolante - 19mm x 20mt  10 R$ 247,77 

12 
Unilet Alumínio Pressão Curvo ¾ com janela 
(Modelo de Referência: Similar ou de melhor 
qualidade à Linha Daisa) 

 10 R$ 131,33 

13 
Caixa Condulete Alumínio Múltipla ¾ sem 
tampa (Modelo de Referência: Similar ou de 
melhor qualidade à Linha Tramontina)  

 93 R$ 922,25 

14 
Unidut alumínio pressão múltiplos ¾ (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à 
Linha Tramontina) 

 

120 R$ 360,00 

15 
Tampão selador plástico sem rosca (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à 
Linha Tramontina) 

250 R$125,00 

16 
Abraçadeira galvanizada para eletroduto 
galvanizado ¾ com cunha 

 90 R$ 357,00 

17 Interruptor silentoque 2 SS sem placa 2000  1 R$ 23,33 

8 Interruptor silentoque 1 SS sem placa 1000  8 R$ 122,93 

19 Tomada silentoque dupla 2P+ T10A sem placa  84 R$ 3.640,00 

20 Tampa para Condulete 1/2/3/4 2TT – NR4  84 R$ 448,00 

21 Tampa para Condulete 1/2E3/4 P/ 1 TEC NR1  8 R$ 51,33 

22 Tampa para Condulete 1/2E3/4 P/ 2 TE.HO.JU  1 R$ 5,40 

23 
Suporte para TV Slim 10”-85” Fixo para 
alvenaria ou DryWall  

 7 R$ 560,00 

24 Parafuso Phillips ATAR PANELA 3,9X32mm  50 R$ 20,33 

25 Bucha Nylon sx06  50 R$ 17,17 

26 
Fita Adesiva Dupla Face 19mm x 20mt (Modelo 
de Referência: Similar ou de melhor qualidade 
à Linha 3M) 

 1 R$ 121,00 

Valor Total dos Equipamentos/Materiais R$ 11.940,05 

 
VALOR TOTAL GLOBAL  

R$ 24.390,05 

 



 

 

 
 
 
 

(**) Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Compras.gov e 
as especificações constantes deste Aviso, prevalecerão as descritas no Aviso de Dispensa Eletrônica e 
Anexos. 
 
1.3 Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu 

interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para 
todos os itens que o compõem. 
 

1.4 O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso 
de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2 PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA 

 

2.1 A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica 
integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no endereço 
eletrônico http://comprasnet.gov.br/ 
 
2.1.1 Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa 
Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e 
operacionalização. 
 
2.1.2 O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão 
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 
 
2.2 Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 
 
2.2.1 que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 
 
2.2.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
2.2.3 que se enquadrem nas seguintes vedações: 
 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 
técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens 
a ela necessários; 
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar 
em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

http://comprasnet.gov.br/


 

 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, concorrendo entre si; 
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 
nos casos vedados pela legislação trabalhista 

 
2.2.3.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico; 
 
2.2.3.2 aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra 
pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

 
2.2.4 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014-TCU-Plenário); e 
 
2.2.5 Sociedades Cooperativas. 
 

3 INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

 

3.1 O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua 
proposta inicial, na forma deste item. 
 
3.2 O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, 
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto 
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura do procedimento. 
 

3.2.1 A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 
3.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada. 
 
3.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços; 
 

3.4.1 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
3.5 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. 
 



 

 

3.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
 
3.7 Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou 
modificá-la; 
 
3.8 No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações: 
 

3.8.1 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 
3.8.2 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
3.8.3 que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus 
anexos; 
3.8.4 que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo 
como firmes e verdadeiras; 
3.8.5 que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 
3.8.6 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição; 

 

4 FASE DE LANCES 

 

4.1 A partir das 9:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será 
automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto 
neste aviso. 
 
4.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
 

4.2.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
 
4.3 O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação 
ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 

4.3.1 O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 
vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo 
tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

 
4.3.2 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$50,00. 

 
4.4 Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro no sistema. 
 
4.5 Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 



 

 

 
4.6 Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do fornecedor. 
 
4.7 Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu 
encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de 
classificação. 
 

4.7.1 O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário 
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo 
similar. 

 

5 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

 

5.1 Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a 
contratação. 
 
5.2 No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá 
haver a negociação de condições mais vantajosas. 
 

5.2.1 Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração. 
5.2.2 A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de 
classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de 
sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 
5.2.3 Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento 
da dispensa eletrônica. 
 

5.3 Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos 
complementares, adequada ao último lance. 
 

5.3.1 Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar 
planilha com indicação de custos, com os valores adequados à proposta vencedora. 
 

5.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
5.5 Será desclassificada a proposta vencedora que: 
 

5.5.1 contiver vícios insanáveis; 
5.5.2 não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 
5.5.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
5.5.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
5.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, 
desde que insanável. 
 

5.6 Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 



 

 

 
5.6.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
5.6.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes. 

 
5.7 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
 
5.8 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço. 
 

5.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
5.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 

 
5.9 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
 
5.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
5.11 Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para 
a sua continuidade. 
 
5.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o 
disposto neste Aviso de Contratação Direta. 
 

6 HABILITAÇÃO 

 

6.1 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase 
de lances. 
 
6.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, será verificado 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; 

 
6.2.1 Para a consulta de fornecedores 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/) 
6.2.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora 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. 

 
6.2.2.1 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. 
 

6.2.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
6.2.2.1.2 O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação 

 
6.2.3 Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição 
de participação. 

 
 

6.3 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio 
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 
 

6.3.1 É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a 
respectiva documentação atualizada. 
6.3.2 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s). 

 
6.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de 
inabilitação. 
 
6.5 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 
 
6.6 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 
6.7 O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 



 

 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
 
6.7.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 
o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor 
nos remanescentes. 
 
6.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, 
sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 
 
6.9  Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de 
Contratação Direta. 
 

6.9.1 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação. 

 
6.10 Apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal, em atendimento ao disposto no artigo 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021 - 
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
6.11  Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 
 

7 CONTRATAÇÃO 

 

7.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de 
Contrato. 
 
7.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para aceitar a Ordem de Serviço/Compra, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 
 

7.2.1 O prazo previsto para aceitação da ordem de serviço/compra ou instrumento equivalente 
poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e 
aceita pela Administração. 

 
7.3 O Aceite da Ordem de Serviço/Compra ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 

7.3.1 referida Ordem de Serviço/Compra está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021; 
7.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e 
seus anexos; 
7.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 
da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da 
mesma Lei. 

 



 

 

7.4  Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições 
de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante 
a vigência do contrato. 
 

8 SANÇÕES 

 

8.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 
155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 
 

8.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato; 
8.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
8.1.3 dar causa à inexecução total do contrato; 
8.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
8.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
8.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
8.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
8.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 
8.1.9 fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
8.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 

8.1.10.1 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 
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 

8.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 
8.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
8.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave; 
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12; 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 
8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo 
prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem 
como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

 
8.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 
 

8.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 



 

 

8.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 
8.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
8.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
8.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

 
8.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
 
8.5 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 
 

8.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 

8.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, 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. 
 

8.8 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. 
 

8.9 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. 
 

8.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 

8.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso. 
 

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Contratações Públicas - 
PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral 
Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende 
atender. 
 

9.2 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 
fracassado), a Administração poderá: 
 

9.2.1 republicar o presente aviso com uma nova data; 
9.2.2 valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao 
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que 
atendidas às condições de habilitação exigidas. 

 

9.2.2.1 No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 
procedimento. 



 

 

 
9.2.3 fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, 
conforme o caso. 
 

9.3 As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto). 
 

9.4 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo 
não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente 
competente da Administração na respectiva notificação. 
 

9.5 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua 
desconexão. 
 

9.6 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário. 
 

9.7 Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão 
o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação 
relativa ao procedimento. 
 

9.8  No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração 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. 
 

9.9 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta 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. 
 

9.10 Os fornecedores 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 de contratação. 
 

9.11 Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 
 

9.12 Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 
 

9.13 Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

9.13.1 ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 
9.13.2 ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar 
9.13.3 ANEXO III – Termo de Referência; 
9.13.4 ANEXO IV – Modelo de Proposta 
9.13.4 ANEXO V - Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
 

Setembro/2022  
 

Arq. e Urb. Maria Edwiges Sobreir 
Presidente do CAU/MG 



 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
 
 
1 Regularidade fiscal, social e trabalhista: 
 

1.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 
 

1.2 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. 

 

1.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

1.4 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; 

 

1.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

1.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

1.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao 
objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

2  Apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 
Federal, em atendimento ao disposto no artigo 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021 - proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

 

** Nas contratações para entrega imediata, com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de 
fornecimento, e contratações com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de 
licitação para compras em geral, conforme artigo 20, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 
de julho de 2021, somente será exigida das pessoas jurídicas a comprovação da regularidade fiscal 
federal, social e trabalhista e, das pessoas físicas, a quitação com a Fazenda Federal.  



 

 

ANEXO II 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO LAYOUT DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DO CAU/MG 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
O presente estudo tempo por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica para a contratação 
de empresa de prestação de serviço Implementação do novo layout das instalações elétricas da sede 
do CAU/MG (9° e 11° andares) com fornecimento de equipamentos e materiais conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
Recentemente o CAU/MG tratou de expandir sua sede administrativa na cidade de Belo Horizonte 
mediante locação de novo andar – 9° andar – do mesmo edifício onde ocupa o 11° andar – Edifício 
Edisa Maria Vilela localizado à Av. Getúlio Vargas, 447 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte. 
  
Em termos organizacionais e administrativos, o espaço físico anteriormente ocupado pela sede do 
CAU/MG já vinha, há muito, sendo insuficiente para o seu funcionamento, haja vista que, desde a sua 
instalação, demanda a locação/cessão de espaços externos para a realização de suas reuniões 
plenárias e de comissões e para o depósito de bens e documentos, aumentando os custos mensais de 
manutenção do Conselho e de recursos humanos para o deslocamento de pessoal, materiais e 
equipamentos. A possibilidade de retorno de atividades presenciais, ainda que em sistema de 
revezamento, haja vista perspectiva de encerramento da assustadora pandemia do novo Coronavírus 
trouxe novamente à tona esta questão; 
 
A atual sede do CAU/MG está ocupada pelas unidades administrativas: Presidência, Gerência Geral, 
Secretaria Geral, Assessoria de Comunicação, Assessoria de Eventos, Gerência Especial de 
Planejamento e Gestão Estratégica, Gerência Técnica e de Fiscalização, Atendimento, Gerência 
Administrativa Financeira e Gerência Jurídica, sendo necessária, a locação de outros espaços externos 
às instalações mencionadas para a realização das reuniões Plenárias e de Comissões Permanente e 
Especiais. Há ainda de se mencionar a recente contratação de ocupante para a Assessoria Técnica e 
a iminente contração de Ouvidor (a) do CAU/MG o que limitaria ainda mais o espaço disponível. 
 
Passada a fase administrativa/burocrática do processo de locação, faz-se extremamente urgente e 
necessárias algumas adaptações no imóvel no sentido de promover a melhor comodidade e adaptação 
dos colaboradores à realidade de trabalho nos espaços do CAU/MG. Houve levantamento das 
necessidades espaciais, atuais e futuras, do CAU/MG que justificam a alteração prevista, considerando 
as atribuições e funcionamento de seus órgãos colegiados e da estrutura administrativa, bem como o 
quantitativo atual e projetado de pessoas, equipamentos e mobiliários necessários à prestação dos 
serviços públicos, a fim de se atender eficazmente o cumprimento das funções precípuas do CAU/MG 
e as medidas do imóvel ora selecionado atendem aos resultados encontrados no citado levantamento 
(Layouts). 
 
Na Proposta Orçamentária 2022 do CAU/MG – Plano de Ação, aprovada pelo CAU/BR através da  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0119-01/2021 de 14 de Dezembro de 2021, aprovada pelo 
plenário da Autarquia através da DPEMG Nº 003.7.1/2021 de 09 de Novembro de 2021, pelo Conselho 
Diretor pela DCD-CAUMG Nº DCD-CAU/MG Nº 156.3.5/2021 também de 09 de Novembro de 2021 e 
pela Comissão de Planejamento e Finanças de MG por meio da Deliberação DCPFi-CAU/MG Nº 

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/DCD-CAUMG-No-151.3.4.2021-Reprogramacao-Orcamentaria-de-2021-do-CAUMG.pdf


 

 

176.3.1/2021 de 28 de outubro de 2021, visando o alcance do objetivo estabelecido no Mapa 
Estratégico do CAU, há Projeto Específico denominado - Mudança e adequações da nova sede e 
escritórios descentralizados do CAU/MG associado ao objetivo estratégico - Ter sistemas 
Info./infraestrutura que viabilizem gestão/atendimento dos arquitetos/urbanistas e sociedade. 
 
É latente a necessidade de um espaço adaptado que acomode todos os colaboradores e conselheiros 
do CAU/MG quando no cumprimento de seus compromissos institucionais, quais sejam, trabalhos 
diários, reuniões de cunho operacional, reuniões com convidados, reuniões de comissões, reuniões 
plenárias e outros. Esta ação gerará economia de recursos ao passo que não será mais necessária a 
locação de espaços terceirizados e nem do desgaste político de solicitar espaços a outros entes 
governamentais; 
 
A realização dos serviços ora solicitados, tem como principal objetivo promover a reforma e adequações 
nas instalações elétricas do CAU/MG, onde são descritos graves problemas nas referidas instalações, 
inclusive com a possibilidade de acidentes, colocando em risco os(as) usuários(as) dos diversos 
setores daquela edificação.  
 
O layout inicial foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades levantado internamento 
para o uso seguro, confortável e bem distribuído de energia elétrica. O projeto consiste, portanto, em 
uma solução arquitetônica compatível com a finalidade a qual a edificação se destina e adequada às 
necessidades dos atuais e futuros usuários. Busca-se um quadro de satisfação por parte dos 
colaboradores, que, no quadro atual, tem dificuldades de encontrar tomadas disponíveis para utilização. 
Por se tratar de um projeto desenvolvido com fins específicos, considera-se desnecessária a 
apresentação de alternativas de projetos, diversas daquelas aqui apresentadas, visto que a princípio, 
a proposta final do serviço é resultado da melhor solução para o programa de necessidades de uso 
apresentado para o objeto. 
 
Outro fator de destaque é a falta de trabalho de revisão/manutenção nas instalações atuais. É 
largamente sabido que a manutenção preventiva não só previne custos exorbitantes com reformas 
inesperadas como também é fundamental para a preservação da segurança humana e do patrimônio. 
A contratação de profissionais experientes e de serviços de revisão preventiva na rede elétrica é 
fundamental para garantir a segurança e diminuir os custos financeiros e psicológicos que seriam 
causados por acidentes com a instalação elétrica do condomínio. 

A falta de manutenção adequada é apontada por especialistas como fator determinante para acidentes 
graves, como choques e incêndios, que colocam em risco vidas e podem ocasionar sérios prejuízos 
patrimoniais. Esse, contudo, não é o único aspecto que incentiva a realização de uma revisão das 
instalações elétricas. As premissas básicas que justificam o serviço são: segurança humana e 
patrimonial, economia de recursos financeiros e eficiência energética. 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, de forma a prover a infraestrutura 
de acesso aos sistemas informacionais, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados 
pelas atividades desenvolvidas pelos colaboradores, conselheiros, profissionais visitantes e 
convidados. 
 
Complementa-se a informação de cunho de justificativa com a explicação que a sede do CAU/MG, 
sobretudo após o serviço de pintura, apresenta um caos em termos de organização de cabos e rede. 
Muitos são os registros de emaranhados de cabo sem nenhuma ou quase nenhuma funcionalidade 
pelos cantos. É urgente o processo de reorganização bem como de modernização neste âmbito. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Figuras 01, 02, 03 e 04 - Registros de desorganização de cabos – Sede CAU/MG 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
Os quantitativos constantes do item 1.1 – Descrição dos Produtos e Serviços foram extraídos do Estudo 
Técnico Preliminar e são fruto de análise de técnicos do quadro funcional do CAU/MG e/ou estimativas 
também elaboradas pelo pessoal interno.  
 
O CAU/MG planejou a contratação em tela, objeto deste Termo de Referência. Desta forma, não se 
caracteriza tal processo como parcela de fracionamento da despesa, ou seja, não existem aquisições 
ou contratações neste mesmo exercício, com o mesmo objeto, sob modalidade de licitação inferior 
àquela exigida pelo total da despesa no ano. O CAU/MG respeitou o princípio da Anualidade do 
Orçamento. 
 
 

ÁREA REQUISITANTE 
 

Área Requisitante Responsável 

Gerência Geral Ariel Luís Romani Lazzarin 

 

LAYOUT DIRECIONADOR 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Considerar, para este processo, somente a parte das instalações elétricas. 
 

REQUISITOS DA CONTRAÇÃO 
 
As empresas contratadas deverão apresentar como requisito para a habilitação no processo, com base 
na Lei Nº 14.133, de 2021, o seguinte: 
 
I – Habilitação Jurídica: mera comprovação de existência e constituição bem como da capacidade de 
absorver e cumprir obrigações. Via de regra somente o comprovante de inscrição e situação cadastral 
será considerado documento de comprovação para esta habilitação, podendo, inclusive, serem aceitas 
empresas com níveis mínimos de formas de constituição como os Microempreendedores Individuais – 
MEI. 

II –Fiscal, social e trabalhista: Neste tópico deverão ser observadas a validade das certidões que o 
CAU/MG considera mais válidas (Federal, FGTS e Trabalhista). 

III – Econômico-financeira: Não será exigida comprovação de saúde financeira através de indicadores 
e nem contabilidade complexa e regular. 

Esta contratação terá vigência de 60 (sessenta) dias corridos, iniciados à partir da emissão da ordem 

de serviço podendo ser prorrogada a critério da administração. 

 

ANÁLISE DOS NORMATIVOS EXISTENTES 
 
Com a finalidade de subsidiar este estudo, foram localizados e analisados os seguintes normativos que 
regulam especialmente os serviços a serem contratados, os quais produzirão impacto na contratação 
conforme as considerações respectivas:  

 
 

 

 

Normativos Considerações 
 

 
 

 

14.133/2021 
Institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública. 

 

 

 
 

Decreto 10.922/2021 Atualização dos valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021 - de Licitações e Contratos Administrativos. 

 Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 



 

 

IN SLTI/MPOG 01/2010 aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal. 

 
 

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 
O presente estudo tempo visa a contratação de empresa de prestação de serviço de Implementação 
do novo layout das instalações elétricas da sede do CAU/MG (9° e 11° andares) com fornecimento de 
materiais para a consecução do objeto. 
 
Os quantitativos apresentados no decorrer do processo foram estipulados com base no layout 
desenvolvido pelo responsável técnico e com base em medições realizadas internamente. As 
quantidades estão expressamente delimitadas no layout, e os volumes de materiais a serem utilizadas 
foram medidas considerando a estrutura interna da sede, dentre outros. Ou seja, os quantitativos foram 
relacionados tendo como documento suporte o layout específico que segue anexo ao processo. 
Considerando a expertise do RT envolvido no projeto acredita-se que os quantitativos estejam 
adequados à realidade das instalações a serem providenciadas. As empresas deverão considerar 
variação percentual máxima de 10% nos volumes estimados para materiais e serviços. 

 
Desta forma, a quantidade estimada para a presente contratação está relacionada na tabela abaixo: 
 

LISTAGEM DE SERVIÇOS 

Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Total 

Serviços 

1 Revisão do funcionamento das instalações atuais Revisão 1 
 

  
  

2 
Instalação de pontos de energia entre tomadas e 
apagadores em estrutura externa – aparente com 
utilização de material galvanizado (modelo industrial) Instalação 

130 
  

3 Instalação de suportes para TV 7 
  

4 
Identificação/adesivação dos pontos de energia e/ou 
tomadas 

Identificação 130 
  

5 
Revisão do funcionamento e adesivação de 
identificação de painéis elétricos 

Revisão 2 
  

Valor Total Serviços  

 
 

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS 

Item Descrição do Produto/Equipamento Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Total 

Materiais 

1 Eletroduto Galvanizado ¾ 
Barra 3 
metros 

30   

2 Curva galvanizada eletrolítica 90º - ¾ - Leve   Unidades 20   

3 
Unidut alumínio pressão reto ¾ (Modelo de Referência: 
Similar ou de melhor qualidade à Linha Tramontina) 

Unidades 40   

4 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Preto – Flexível   Rolo 100 
metros 

Unidade 

4   

5 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Azul – Flexível   4   

6 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Verde – Flexível   4   



 

 

7 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Vermelho – Flexível   2   

8 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Azul – Flexível   2   

9 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Verde – Flexível   2   

10 Fita Adesiva Isolante Alta Fusão 19mm x 10m  2   

11 Fita Adesiva Isolante - 19mm x 20mt  10   

12 
Unilet Alumínio Pressão Curvo ¾ com janela (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à Linha Daisa) 

 10   

13 
Caixa Condulete Alumínio Múltipla ¾ sem tampa (Modelo 
de Referência: Similar ou de melhor qualidade à Linha 
Tramontina)  

 93   

14 
Unidut alumínio pressão múltiplos ¾ (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à Linha 
Tramontina) 

 

120   

15 
Tampão selador plástico sem rosca (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à Linha 
Tramontina) 

250   

16 
Abraçadeira galvanizada para eletroduto galvanizado ¾ 
com cunha 

 90   

17 Interruptor silentoque 2 SS sem placa 2000  1   

8 Interruptor silentoque 1 SS sem placa 1000  8   

19 Tomada silentoque Dupla 2P+ T10A sem placa  84   

20 Tampa para Condulete 1/2/3/4 2TT – NR4  84   

21 Tampa para Condulete 1/2E3/4 P/ 1 TEC NR1  8   

22 Tampa para Condulete 1/2E3/4 P/ 2 TE.HO.JU  1   

23 
Suporte para TV Slim 10”-85” Fixo para alvenaria ou 
DryWall  

 7   

24 Parafuso Phillips ATAR PANELA 3,9X32mm  50   

25 Bucha Nylon sx06  50   

26 
Fita Adesiva Dupla Face 19mm x 20mt (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à Linha 3M) 

 1   

Valor Total dos Equipamentos/Materiais  

 

 
LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 
 

 
 

 

Para avaliar a possibilidade de contratação do serviço em questão recomenda-se a utilização de 
pesquisa direta com fornecedores tendo em vista as particularidades a que o serviço está sujeito. 
Existem muitas nuances a serem observadas para a completa execução do objeto. Neste sentido seria 
muito difícil o fornecimento de orçamento sem antes uma visita ao local de realização do trabalho para 
reparar todos os pormenores do desenvolvimento da melhor solução. 
 

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 
O preço estimado é o parâmetro que dispõe a Administração para julgar licitações e efetivar 

contratações. Tendo em vista esta premissa e observando as especificidades do objeto, o critério 

estabelecido para coleta dos orçamentos foi: 

 



 

 

IV -  Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais 

de 180 (cento e oitenta) dias; 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 
SERVIÇOS 
 
Revisão do funcionamento das instalações atuais 
 
Conforme apresentado e evidenciado por meio de imagens, a situação atual das instalações elétricas 
do CAU/MG reflete desorganização total. Não há garantia do funcionamento sem o risco de acidentes 
e/ou mal funcionamento. O trabalho inicial consiste em um diagnóstico do quadro atual e planejamento 
da execução do serviço de revisão/ampliação. 
 
Instalação de pontos de energia entre tomadas e apagadores em estrutura externa – aparente 
com utilização de material galvanizado (modelo industrial) 
 
Trata-se da parcela mais representativa do trabalho – a instalação de novos pontos de energia elétrica 
bem como ativação de outros pontos já existentes e que não estão em funcionamento. O modelo a ser 
adotado conforme destaque é o padrão industrial com estrutura externa aparente. 
 
 
 

 
 

 

 

 

    
 

 

Detalhe da caixa galvanizada de estrutura fixa de 
energia elétrica 

 
Instalação de suportes para TV  

 

 

 
 

 

Novo layout do CAU/MG contará com 7 (sete) TV’s para reuniões e apresentações. Consta do rol de 
serviços pretendidos o fornecimento e instalação de suportes universal padrão para TV’s entre 10 e 75” 
em locais previamente definidos. 
  

 
 

 
 
 

Suporte universal para TV 

 
Identificação/adesivação dos pontos de energia e/ou tomadas  

 
 

 

 

Faz-se necessária a identificação dos pontos de tomadas e apagadores bem como dos pontos que 
serão ativados e que não possuem tal designação e quadros elétricos para que o CAU/MG passe a ter 
um controle mais acentuado das instalações elétricas, inclusive, para manutenções futuras. 



 

 

 
Revisão do funcionamento e adesivação de identificação de painéis elétricos 
 
 

 
 

Também consta do rol de obrigações da contratada, a verificação das instalações nos painéis elétricos 
bem como do sistema de identificação apresentado. A constatação da correta identificação bem como 
a afixação de novas etiquetas será necessária. 
 
   
MATERIAIS / EQUIPAMENTOS 
 
Eletroduto Galvanizado ¾  

 
 

 
 

Eletroduto com acabamento em aço galvanizado para condução de cabos de energia elétrica.  

 
 

 

 

 

 

  

Diâmetro nominal: 3/4" / 20 mm; 
Diâmetro externo (mínimo e máximo): 25,20 e 
25,60 mm; 
Parede: 0,90 mm; 
Comprimento: 3 m; 
Classificação: Médio; 
Rosca: Sim; 
EB342/NBR5598 

Garantia: Especificada pelo fabricante 

 
Curva galvanizada eletrolítica 90º - ¾ - Leve   
 
Curva para obediência do encanamento de energia ao layout proposto. 
 

 
 
 

 

 
 

 

Ferro galvanizado leve 

Curva Galvanizada Eletrolítico para Eletroduto 

135º H 3/4" 

Acabamentos galvanizado eletrolítico 

Polegadas: 3/4" 

135º 

Garantia: Especificada pelo fabricante 

 
Unidut alumínio pressão reto e múltiplo ¾ 
 
Tampa de adequação da caixa para receber e liberar a continuidade do encanamento galvanizado. 
 

 
 

Ferro galvanizado leve 

Conector de 3/4" em alumínio com Rosca BSP 

para caixa múltipla. 

Fabricado em alumínio SAE 306 de elevada re-

sistência mecânica e a corrosão, acabamento 

sem pintura. 

Fornecido com 1 parafuso para apertar o eletro-

duto. 

Dimensões (mm): 25 x 30 x 30 

Referência: 56251/052 

Modelo de Referência: Similar ou de melhor 

qualidade à Linha Tramontina 



 

 

 

Garantia: Especificada pelo fabricante 

 
 
Rolo de cabo 750 V – 2,5 e 4,0 – Flexíveis 
 
É um dos itens mais importantes de todo o processo de adequação/modernização de instalações 
elétricas. Responsável por transitar toda a energia para alimentação dos demais itens.

 

 
 

 

 

 

 

 

Cabo 1KV 2,50mm² EPR/HEPR 90º Flexível 

Preto/Azul/Verde 

Cabo 1KV 4,00mm² EPR/HEPR 90º Flexível 

Vermelho/Azul/Verde 

Cor: Azul/Preto/Verde/Vermelho 

CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, têm-

pera mole, classe 4 ou 5 atendendo a norma 

NBR NM 280. 

 ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a 

norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). 

 COBERTURA: Composto termoplástico polivi-

nílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo 

PVC/ST2; 

 APLICAÇÃO: Recomendado para circuitos de 

alimentação e distribuição de energia elétrica 

em prédios residenciais, comerciais, subesta-

ções transformadoras e em redes subterrâneas 

que exijam cabos com maior flexibilidade. É 

destinado às instalações fixas, podendo ser ins-

talado em bandejas, canaletas, eletrodutos ou 

dutos subterrâneos, proporcionando, com as ca-

racterísticas de auto extinção do 

fogo, maior segurança. Por ser um cabo isolado 

em HEPR (borracha etilenopropileno) com tem-

peratura de operação de 90 ºC, sua capacidade 

de corrente elétrica é superior em relação aos 

cabos isolados em PVC. 

 NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 7286 - Cabos 

de potência com isolação extrudada de borra-

cha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 

kV a 35 kV - Requisitos de desempenho; 

Garantia: Especificada pelo fabricante 
 

 
 



 

 

Fita Adesiva Isolante Alta Fusão 19mm x 10m 
Fita Adesiva Isolante - 19mm x 20mt 
 
Fitas adesivas (comum e de alta fusão) para isolamento das instalações. 
Garantia mínima: Especificada pelo fabricante 

Fitas Isolantes Uso Profissional 

Modelo de Referência: Similar ou de melhor qualidade à Linha Scott e ou 3M 

Espessura: 0,19 mm 

Largura:19 mm 

Comprimento: 20 m ou 10 m 

Classe de Temperatura: 90 °C 

Certificação: UC nova norma: ABNT NBR NM 60454-3-1 -5 na Classe A 

Cores Disponíveis: Preta 

  

Aplicações 

Isolação de fios e cabos elétricos até 750 V; 

Cobertura final em emendas e terminações, formando capa protetora altamente resistente à abrasão; 

Atua como camada protetora contra raios UV (Ultravioleta); 

Excelente memória elástica: garante perfeita isolação nas diversas condições de intempéries; 

Atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, livre de chumbo; 

Qualidade 3M impressa no dorso da fita. 
 
 
Unilet Alumínio Pressão Curvo ¾ com janela 
 
Utilizado para fazer curva na instalação de eletrodutos, substitui curva convencional e caixa de 
passagem. 
 

 

Unilet Alumínio Pressão Curvo Janela 3/4" 20mm 

Bitola: 3/4pol. 

Dimensões (mm):63,0 x 26,9 

(Modelo de Referência: Similar ou de melhor 

qualidade à Linha Daisa) 

Garantia: Especificada pelo fabricante 

 
 
Caixa Condulete Alumínio Múltipla ¾ sem tampa 
 
Caixa de passagem e junção de cabos para disponibilização de tomadas e apagadores. 
 



 

 

 

Condulete Alumínio Múltipla "L" 3/4 sem Tampa 
Complemento: Caixa multipla em alumínio tipo 
"L" de 3/4" Com Rosca BSP. Produzida em 
alumínio SAE 306 de elevada resistência 
mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura. 
É fornecida sem a tampa e sem tampões 
plásticos. 
Acompanha 2 parafusos para instalação da 
tampa. 
Comprimento: 93mm 
Largura: 51mm 
Altura: 40 mm 
Peso :0,1100 

Modelo de Referência: Similar ou de melhor 

qualidade à Linha Tramontina 

Garantia: Especificada pelo fabricante 

 
 
Benefícios do Produto:  
 

▪ Solução para instalações aparentes, onde a intenção é não quebrar a parede para embutir a 
instalação elétrica. 

▪ De execução simples para fábricas, comércio e residências. 
▪ Fácil manutenção, resistente, segura e econômica. 
▪ Apresentam elevada resistência mecânica e à corrosão. 
▪ Diferentes combinações para conexões de eletrodutos. 

 
Tampão selador plástico sem rosca 
 
 
Tampão para vedação de entradas não utilizadas na caixa condulete.  
 
 

 

Tampão Plástico 3/4” 

Para caixa múltipla de 3/4" 

Fabricado em plástico polietileno 

Dimensões (mm): 25 x 25 x 4 

Modelo de Referência: Similar ou de melhor 

qualidade à Linha Tramontina 

Garantia: Especificada pelo fabricante 

 
 
Abraçadeira galvanizada para eletroduto galvanizado ¾ com cunha 
 

Abraçadeira para fixação de eletroduto galvanizado ¾ na parede ou piso. 

 



 

 

 

Abraçadeira Galvanizada "D" para Eletroduto 

3/4" com Cunha  

Tipo “D” com cunha 

Ø Tubo(pol): 3/4” 

Ø Tubo(mm): 26,6 

Chapa: 24 

Linha Leve 

As travas acompanham as abraçadeiras dentro 

da embalagem 

Modelo de Referência: Similar ou de melhor 

qualidade à Linha Tramontina 

Garantia: Especificada pelo fabricante 

 
Interruptor silentoque 
 
Interruptores Silentoque simples e duplos para adequação dos acionamentos de energia. 
 

   

Interruptor Silentoque 1 Paralelo sem Placa 

1001 

Interruptor Silentoque 2 Paralelo sem Placa 

2004 Pial 

10 A - 250 V 

Dois interruptores paralelos. 

Modelo de Referência: Similar ou de melhor 

qualidade à Linha Pial 

Garantia: Especificada pelo fabricante 

 
Tomada silentoque dupla 2P+ T10A sem placa 
 
Item entre a lista dos mais demandados do projeto. Possibilitará maior disponibilidade de tomadas para 
uso geral no CAU/MG. 

   

Tomada Silentoque Dupla 2P+T 10A sem Placa 

NBR14136 054336  

Tomada em conformidade com a norma ABNT 

NBR 14136 

10 A - 250V pinos cilíndricos Ø 4 mm 

Sem placa 

Modelo de Referência: Similar ou de melhor 

qualidade à Linha Pial 

Garantia: Especificada pelo fabricante 

 
 
Tampa para Condulete 1/2/3/4 2TT – NR4 
Tampa para Condulete 1/2E3/4 P/ 1 TEC NR1 
Tampa para Condulete 1/2E3/4 P/ 2 TE.HO.JU 
 
Tampas para acabamento das caixas de passagem e pré-disposição para tomadas e apagadores. 
 



 

 

  
 

 

Tampa para Condulete 3/4" para Tecla Vertical 

Tramontina 

Em alumínio 1 posto vertical para condulete 

3/4". 

Fabricada em alumínio SAE 306 de elevada re-

sistência mecânica e a corrosão, acabamento 

sem pintura. 

Fornecida com vedação e 2 parafusos. 

Dimensões (mm): 93 x 51 x 5 

 

Tampa para Condulete 3/4" para 2 Teclas 

Em alumínio 2 postos para condulete 3/4". 

Fabricada em alumínio SAE 306 de elevada re-

sistência mecânica e a corrosão, acabamento 

sem pintura. 

Fornecida com vedação e 2 parafusos. 

Dimensões (mm): 93 x 51 x 5 

 

Tampa para Condulete 3/4" para Tomada Dupla 

TM034H+H 

 

Modelo de Referência: Similar ou de melhor 

qualidade à Linha Tramontina 

Garantia: Especificada pelo fabricante 

 
 
 
Parafuso Phillips ATAR PANELA 3,9X32mm 
Bucha Nylon sx06 
 
Parafusos e buchas para fixação de eletrodutos em alvenaria. 
 

    

Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Phi-

lips 3,9x32mm 

Bucha de Nylon Fixação S-06 sem Parafuso 

601540 

Dados técnicos: 

Ø Furo: 6 

Prof. Mínima do Furo (mm): 40 

Comp. da Bucha (mm): 30 

Ø Parafuso (mm): 4-5 

Modelo de Referência: Similar ou de melhor 

qualidade à Linha Fischer 

Garantia: Especificada pelo fabricante 

 
Como requisitos básicos de sustentabilidade para execução dos serviços, a CONTRATADA deverá 
adotar em seus projetos os seguintes critérios: 
 



 

 

▪ Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 
▪ Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
▪ Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinação específica os resíduos de 

obras, separando o que pode ser reaproveitado e reciclado; 
▪ Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que apre-

sentem eficiência energética e redução de consumo de energia; 
▪ Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local 

na execução dos serviços; 
▪ Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, vernizes, 

óleos e solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse às empresas 
industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou desti-
nação final ambientalmente adequada; 

 
JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
 
Não há o que se falar em parcelamento da solução, devendo o serviço ser efetuado em sua totalidade 
na data previamente combinada e que constar da carta contrato ou instrumento equivalente. Conforme 
previsto no inciso I do § 3º, do artigo 40, da Lei nº 14.133/2021 – para o caso em questão, a economia 
de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomenda 
a aquisição do item do mesmo fornecedor. A aquisição dos materiais necessários associados ao 
fornecimento de mão de obra entregando uma solução única, inclusive fornecendo garantia de 
funcionamento de materiais e equipamentos é a hipótese que mais assegura a administração do 
enfretamento de problemas futuros. O mesmo fornecedor quando assume a responsabilidade pela 
montagem geral, assume a entrega em pleno funcionamento garantindo mais agilidade, menos 
demandas internas para resolução de conflitos, dentre outros complicadores administrativos.  

 
ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 
 
Na Proposta Orçamentária 2022 do CAU/MG – Plano de Ação, aprovada pelo CAU/BR através da  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0119-01/2021 de 14 de Dezembro de 2021, aprovada pelo 
plenário da Autarquia através da DPEMG Nº 003.7.1/2021 de 09 de Novembro de 2021, pelo Conselho 
Diretor pela DCD-CAUMG Nº DCD-CAU/MG Nº 156.3.5/2021 também de 09 de Novembro de 2021 e 
pela Comissão de Planejamento e Finanças de MG por meio da Deliberação DCPFi-CAU/MG Nº 
176.3.1/2021 de 28 de outubro de 2021, visando o alcance do objetivo estabelecido no Mapa Estraté-
gico do CAU, há Projeto Específico denominado - Mudança e adequações da nova sede e escritórios 
descentralizados do CAU/MG associado ao objetivo estratégico - Ter sistemas Info./infraestrutura que 
viabilizem gestão/atendimento dos arquitetos/urbanistas e sociedade. 

 
RESULTADOS PRETENDIDOS 
 
A Implementação do novo layout das instalações elétricas da sede do CAU/MG (9° e 11° andares) com 
fornecimento de equipamentos e materiais tem como objetivo proporcionar organização e 
funcionamento de energia elétrica para os equipamentos - de forma adequada, bem como providenciar 
correção e organização do cenário de desorganização atual. 
 

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

 
Haverá necessidade do deslocamento do trabalho presencial para sistema de home office (no maior 
nível possível) enquanto durar o trabalho de execução do serviço de adequação de rede para que haja 
menor nível de interferência na execução dos procedimentos. 
 
 
 

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/DCD-CAUMG-No-151.3.4.2021-Reprogramacao-Orcamentaria-de-2021-do-CAUMG.pdf


 

 

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 
 
Para que a contratada minimize os possíveis impactos ambientais, ela deverá conduzir suas ações em 
conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação 
ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e 
envolvidos na prestação dos serviços. 
 

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
 
Com base no exposto acima, declara-se ser viável a contratação pretendida. 

 

MAPA DE RISCOS 
 
Como em toda contratação, vislumbram-se nesta alguns riscos que podem comprometer o sucesso do 
procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor, como na de 
gestão do contrato e execução do serviço. 
 
A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados a todo 
o processo, de modo que, para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos 
eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e 
contingências, bem como a identificação de responsáveis para cada ação.  
 
Entendem-se por ações preventivas, aquelas a serem tomadas, com base no desenho do mapa de 
riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos; já as ações de contingência, no entanto, são as que 
devem ser tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos 
previstos. 
 

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária 

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (   ) Média ( X ) Alta 

Dano 

Descumprimento de prazos e descontinuidade dos serviços 

Ação Preventiva Responsável 

Realizar estudos e levantamentos detalhados de forma 
a permitir uma correta estimativa dos aspectos 
quantitativos e qualitativos do serviço a ser contratado. 

Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Buscar remanejamento de valores previstos no 
orçamento anual, juntamente com revisão da 
necessidade imediata dos   itens demandados. 

Equipe de Planejamento da Contratação 

 

 

 

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços 

Probabilidade: (   ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 

Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais 

Ação Preventiva Responsável 

Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e  
forma de prestação do serviço 

Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 



 

 

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a 
vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo 
processo licitatório 

Equipe de Fiscalização 

 
 

 
 

Risco 03 – Ausência de licitantes 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 

Descontinuidade dos serviços 

Ação Preventiva Responsável 

Divulgação do processo. Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Reedição do processo. Equipe de Planejamento da Contratação 
 

 

 

Risco 04 – Atraso na conclusão do processo 

Probabilidade: (   ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (   ) Média ( X ) Alta 

Dano 

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a prestação de serviços e o 
funcionamento geral da instituição. 
Ação Preventiva Responsável 

Busca incessante por fornecedores interessados. Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Revisão de itens responsáveis pela demora e reedição 
do processo. 

Equipe de Planejamento da Contratação  
 

 

 

Risco 05 – Não aceitação da empresa contratada em renovar 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 

Atraso no processo de contratação e riscos peculiares dos prazos dos procedimentos licitatórios 

Ação Preventiva Responsável 

O caso em questão não se constitui em contrato de 
prestação continuada. 

Fiscal do Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

Abertura de novo processo de contratação Equipe de Planejamento da Contratação 

 

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2022. 
 
 

Reinaldo Antero de Jesus Júnior 

Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG 
 
 
Aprovado:  

 
 
 

Arq. Urb. Maria Edwirges Sobreira Leal 
Presidente do CAU/MG 



 

 

ANEXO III 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS – CAU/MG 
 

 

1 OBJETO 

 
Contratação de empresa para prestação de serviço de Implementação do novo layout das instalações elétricas da 
sede do CAU/MG (9° e 11° andares), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 

 

1.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 

 
Os serviços compreendem uma reestruturação/ramificação do sistema de instalações elétricas da sede do 
CAU/MG com revisão do funcionamento do cenário atual e adição/ativação de outras instalações conforme 
constantes do layout anexo. 
 
Os quantitativos apresentados no decorrer do processo foram estipulados com base no layout desenvolvido pelo 
responsável técnico e com base em medições realizadas internamente. As quantidades estão expressamente 
delimitadas no layout, e os volumes de materiais a serem utilizadas foram medidas considerando a estrutura 
interna da sede, dentre outros. Ou seja, os quantitativos foram relacionados tendo como documento suporte o 
layout específico que segue anexo ao processo. Considerando a expertise do RT envolvido no projeto acredita-se 
que os quantitativos estejam adequados à realidade das instalações a serem providenciadas. As empresas 
deverão considerar variação percentual máxima de 10% nos volumes estimados para materiais e serviços. 
 
Os serviços e materiais a serem considerados são os que seguem: 

 

LISTAGEM DE SERVIÇOS 

Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade Total Serviços (Média) 

1 
Revisão do funcionamento das instalações 
atuais 

Revisão 1 
 

R$                    1.333,33 

2 

Instalação de pontos de energia entre tomadas 
e apagadores em estrutura externa – aparente 
com utilização de material galvanizado (modelo 
industrial) 

Instalação 
130 R$                    6.086,67 

3 Instalação de suportes para TV 7 R$                    1.763,33 

4 
Identificação/adesivação dos pontos de energia 
e/ou tomadas 

Identificação 130 R$                    2.033,33 

5 
Revisão do funcionamento e adesivação de 
identificação de painéis elétricos 

Revisão 2 R$                    1.233,33 

Valor Total Serviços R$                12.450,00  

 
 



 

 

 

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS 

Item Descrição do Produto/Equipamento Unidade Quantidade Valor Total (Média) 

1 Eletroduto Galvanizado ¾ 
Barra 3 
metros 

30 R$ 750,00 

2 Curva galvanizada eletrolítica 90º - ¾ - Leve   Unidades 20 R$ 83,33 

3 
Unidut alumínio pressão reto ¾ (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à 
Linha Tramontina) 

Unidades 40 R$ 130,93 

4 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Preto – Flexível   

Rolo 100 
metros 

Unidade 

4 R$ 696,00 

5 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Azul – Flexível   4 R$ 696,00 

6 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Verde – Flexível   4 R$ 696,00 

7 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Vermelho – Flexível   2 R$ 557,33 

8 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Azul – Flexível   2 R$ 557,33 

9 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Verde – Flexível   2 R$ 557,33 

10 Fita Adesiva Isolante Alta Fusão 19mm x 10m  2 R$ 62,93 

11 Fita Adesiva Isolante - 19mm x 20mt  10 R$ 247,77 

12 
Unilet Alumínio Pressão Curvo ¾ com janela 
(Modelo de Referência: Similar ou de melhor 
qualidade à Linha Daisa) 

 10 R$ 131,33 

13 
Caixa Condulete Alumínio Múltipla ¾ sem 
tampa (Modelo de Referência: Similar ou de 
melhor qualidade à Linha Tramontina)  

 93 R$ 922,25 

14 
Unidut alumínio pressão múltiplos ¾ (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à 
Linha Tramontina) 

 

120 R$ 360,00 

15 
Tampão selador plástico sem rosca (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à 
Linha Tramontina) 

250 R$125,00 

16 
Abraçadeira galvanizada para eletroduto 
galvanizado ¾ com cunha 

 90 R$ 357,00 

17 Interruptor silentoque 2 SS sem placa 2000  1 R$ 23,33 

8 Interruptor silentoque 1 SS sem placa 1000  8 R$ 122,93 

19 Tomada silentoque dupla 2P+ T10A sem placa  84 R$ 3.640,00 

20 Tampa para Condulete 1/2/3/4 2TT – NR4  84 R$ 448,00 

21 Tampa para Condulete 1/2E3/4 P/ 1 TEC NR1  8 R$ 51,33 

22 Tampa para Condulete 1/2E3/4 P/ 2 TE.HO.JU  1 R$ 5,40 

23 
Suporte para TV Slim 10”-85” Fixo para 
alvenaria ou DryWall  

 7 R$ 560,00 

24 Parafuso Phillips ATAR PANELA 3,9X32mm  50 R$ 20,33 

25 Bucha Nylon sx06  50 R$ 17,17 



 

 

26 
Fita Adesiva Dupla Face 19mm x 20mt (Modelo 
de Referência: Similar ou de melhor qualidade 
à Linha 3M) 

 1 R$ 121,00 

Valor Total dos Equipamentos/Materiais R$ 11.940,05 

1.2  ESTIMATIVA DE PREÇOS/PREÇOS REFERENCIAIS 

 
O custo estimado total da contratação é de R$ 24.390,05 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa reais e cinco 
centavos), sendo Serviços: R$ 12.450,00 (doze mil, quatrocentos e cinquenta reais) e Materiais: R$ 11.940,05 
(onze mil, novecentos e quarenta reais e cinco centavos) conforme quadro do item 1.1 deste Termo de 

Referência. 
 
 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 
Recentemente o CAU/MG tratou de expandir sua sede administrativa na cidade de Belo Horizonte mediante 
locação de novo andar – 9° andar – do mesmo edifício onde ocupa o 11° andar – Edifício Edisa Maria Vilela 
localizado à Av. Getúlio Vargas, 447 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte. 

  
Em termos organizacionais e administrativos, o espaço físico anteriormente ocupado pela sede do CAU/MG já 
vinha, há muito, sendo insuficiente para o seu funcionamento, haja vista que, desde a sua instalação, demanda a 
locação/cessão de espaços externos para a realização de suas reuniões plenárias e de comissões e para o 
depósito de bens e documentos, aumentando os custos mensais de manutenção do Conselho e de recursos 
humanos para o deslocamento de pessoal, materiais e equipamentos. A possibilidade de retorno de atividades 
presenciais, ainda que em sistema de revezamento, haja vista perspectiva de encerramento da assustadora 
pandemia do novo Coronavírus trouxe novamente à tona esta questão; 

 
 
A atual sede do CAU/MG está ocupada pelas unidades administrativas: Presidência, Gerência Geral, Secretaria 
Geral, Assessoria de Comunicação, Assessoria de Eventos, Gerência Especial de Planejamento e Gestão 
Estratégica, Gerência Técnica e de Fiscalização, Atendimento, Gerência Administrativa Financeira e Gerência 
Jurídica, sendo necessária, a locação de outros espaços externos às instalações mencionadas para a realização 
das reuniões Plenárias e de Comissões Permanente e Especiais. Há ainda de se mencionar a recente contratação 
de ocupante para a Assessoria Técnica e a iminente contração de Ouvidor (a) do CAU/MG o que limitaria ainda 
mais o espaço disponível. 

 
 
Passada a fase administrativa/burocrática do processo de locação, faz-se extremamente urgente e necessárias 
algumas adaptações no imóvel no sentido de promover a melhor comodidade e adaptação dos colaboradores à 
realidade de trabalho nos espaços do CAU/MG. Houve levantamento das necessidades espaciais, atuais e futuras, 
do CAU/MG que justificam a alteração prevista, considerando as atribuições e funcionamento de seus órgãos 
colegiados e da estrutura administrativa, bem como o quantitativo atual e projetado de pessoas, equipamentos e 
mobiliários necessários à prestação dos serviços públicos, a fim de se atender eficazmente o cumprimento das 
funções precípuas do CAU/MG e as medidas do imóvel ora selecionado atendem aos resultados encontrados no 
citado levantamento (Layouts). 

 
 
Na Proposta Orçamentária 2022 do CAU/MG – Plano de Ação, aprovada pelo CAU/BR através da  DELIBERAÇÃO 
PLENÁRIA DPOBR Nº 0119-01/2021 de 14 de Dezembro de 2021, aprovada pelo plenário da Autarquia através 



 

 

da DPEMG Nº 003.7.1/2021 de 09 de Novembro de 2021, pelo Conselho Diretor pela DCD-CAUMG Nº DCD-
CAU/MG Nº 156.3.5/2021 também de 09 de Novembro de 2021 e pela Comissão de Planejamento e Finanças de 
MG por meio da Deliberação DCPFi-CAU/MG Nº 176.3.1/2021 de 28 de outubro de 2021, visando o alcance do 
objetivo estabelecido no Mapa Estratégico do CAU, há Projeto Específico denominado - Mudança e adequações 
da nova sede e escritórios descentralizados do CAU/MG associado ao objetivo estratégico - Ter sistemas 
Info./infraestrutura que viabilizem gestão/atendimento dos arquitetos/urbanistas e sociedade. 

 
 
É latente a necessidade de um espaço adaptado que acomode todos os colaboradores e conselheiros do CAU/MG 
quando no cumprimento de seus compromissos institucionais, quais sejam, trabalhos diários, reuniões de cunho 
operacional, reuniões com convidados, reuniões de comissões, reuniões plenárias e outros. Esta ação gerará 
economia de recursos ao passo que não será mais necessária a locação de espaços terceirizados e nem do 
desgaste político de solicitar espaços a outros entes governamentais; 

 
 
A realização dos serviços ora solicitados, tem como principal objetivo promover a reforma e adequações nas 
instalações elétricas do CAU/MG, onde são descritos graves problemas nas referidas instalações, inclusive com a 
possibilidade de acidentes, colocando em risco os(as) usuários(as) dos diversos setores daquela edificação.  

 
 
O layout inicial foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades levantado internamento para o uso 
seguro, confortável e bem distribuído de energia elétrica. O projeto consiste, portanto, em uma solução 
arquitetônica compatível com a finalidade a qual a edificação se destina e adequada às necessidades dos atuais 
e futuros usuários. Por se tratar de um projeto desenvolvido com fins específicos, considera-se desnecessária a 
apresentação de alternativas de projetos, diversas daquelas aqui apresentadas, visto que a princípio, a proposta 
final do serviço é resultado da melhor solução para o programa de necessidades de uso apresentado para o objeto. 

 
 
Outro fator de destaque é a falta de trabalho de revisão/manutenção nas instalações atuais. É largamente sabido 
que a manutenção preventiva não só previne custos exorbitantes com reformas inesperadas como também é 
fundamental para a preservação da segurança humana e do patrimônio. A contratação de profissionais experientes 
e de serviços de revisão preventiva na rede elétrica é fundamental para garantir a segurança e diminuir os custos 
financeiros e psicológicos que seriam causados por acidentes com a instalação elétrica do condomínio. 

 
 
A falta de manutenção adequada é apontada por especialistas como fator determinante para acidentes graves, 
como choques e incêndios, que colocam em risco vidas e podem ocasionar sérios prejuízos patrimoniais. Esse, 
contudo, não é o único aspecto que incentiva a realização de uma revisão das instalações elétricas. As premissas 
básicas que justificam o serviço são: segurança humana e patrimonial, economia de recursos financeiros e 
eficiência energética. 

 
 
Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, de forma a prover a infraestrutura de acesso 
aos sistemas informacionais, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades 
desenvolvidas pelos colaboradores, conselheiros, profissionais visitantes e convidados. 

 
 
Complementa-se a informação de cunho de justificativa com a explicação que a sede do CAU/MG, sobretudo 
após o serviço de pintura, apresenta um caos em termos de organização de cabos e rede. Muitos são os registros 
de emaranhados de cabo sem nenhuma ou quase nenhuma funcionalidade pelos cantos. É urgente o processo 
de reorganização bem como de modernização neste âmbito. 

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/DCD-CAUMG-No-151.3.4.2021-Reprogramacao-Orcamentaria-de-2021-do-CAUMG.pdf
https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/DCD-CAUMG-No-151.3.4.2021-Reprogramacao-Orcamentaria-de-2021-do-CAUMG.pdf


 

 

 
 
 

Figuras 01, 02, 03 e 04 - Registros de desorganização de cabos (elétricos e rede) na Sede CAU/MG 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Os quantitativos constantes do item 1.1 – Descrição dos Produtos e Serviços foram extraídos do Estudo Técnico 
Preliminar e são fruto de análise de técnicos do quadro funcional do CAU/MG e/ou estimativas também 
elaboradas pelo pessoal interno.  
 
O CAU/MG planejou a contratação em tela, objeto deste Termo de Referência. Desta forma, não se caracteriza 
tal processo como parcela de fracionamento da despesa, ou seja, não existem aquisições ou contratações neste 
mesmo exercício, com o mesmo objeto, sob modalidade de licitação inferior àquela exigida pelo total da despesa 
no ano. O CAU/MG respeitou o princípio da Anualidade do Orçamento. 

 
 

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 
3.1 Aquisição, conforme quantidades e descrições no item 1, para atendimento da necessidade de 

prestação de serviço Implementação do novo layout das instalações elétricas da sede do CAU/MG (9° 
e 11° andares). 

 
 



 

 

4 DA AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
4.1 Aquisição fundamentada nos pressupostos do art. 75, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
Conforme descrição constante neste termo de referência, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
 

5.1 Em razão do valor, as empresas participantes deverão ser microempresas ou empresas de pequeno 
porte; 

5.2 O prazo para entrega do material/serviço obedecerá ao constante da ordem de compra/serviço; 
5.3 A entrega dos itens no local indicado pela contratante é de responsabilidade da contratada, devendo a 

mesma possuir pessoal habilitado para descarregamento do material, quando necessário; 

 

6 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS 

 
6.1 Os bens e/ou serviços a serem adquiridos na presente dispensa de licitação enquadram-se na definição 

de MATERIAIS e SERVIÇOS caracterizados como comuns, tendo em vista que possuem características 
tecnicamente padronizadas, de aferição simples, cujos padrões de desempenho e qualidade são 
objetivamente definidos por meio de especificações usuais do mercado. 

 

7 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
7.1 O prazo de entrega dos bens/serviços é de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da Ordem de 

Compra/Serviço em remessa única, ao CAU/MG, no endereço Av. Getúlio Vargas, nº 447, 11º andar, 
bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-020, salvo disposição em contrário. 

 
7.1.1 A entrega ocorrerá no horário comercial de 08h às 17h, mediante agendamento. 

 
7.1.2 O regime de execução, em que pese se tratar de serviço comum (não é serviço de engenharia) 

será o de empreitada por preço global tendo o fornecedor escolhido a responsabilidade por efetuar 
verificações prévias no funcionamento atual e desenvolver todo o serviço e fornecimento de 
materiais previsto neste processo administrativo e entregando o funcionamento final das 
instalações elétricas em condições de ser utilizada pelos colaboradores do CAU/MG tendo suporte 
e rendimento esperados. 

 
7.2 O instrumento contratual, previamente assinado terá vigência de 60 (sessenta) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período a critério da administração. 
 

7.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

 
7.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

 
7.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 
termo circunstanciado.  



 

 

 
7.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.  
7.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do pactuado ou contrato. 
 

7.8 Deverá ser observado o cronograma de execução que segue: 
 

Atividade Proposta Prazo de Execução 

Levantamento Inicial e definição do escopo dos trabalhos 1 dia corrido 

Instalação dos pontos novos pontos elétricos e verificação de 
funcionamento/adequação dos pontos já existentes 

08 dias corridos 

Instalação dos demais componentes (suportes de TV) e identificação dos pontos 
de energia 

2 dias corridos 

Revisão do funcionamento e adesivação de identificação de painéis elétricos 1 dia corrido 

 

 

8 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
8.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

 
8.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
8.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivo; 

8.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

8.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Termo de Referência; 

8.1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

 
8.2 São obrigações da CONTRATADA: 

 
8.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e; 

8.2.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

8.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.2.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos; 

8.2.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 



 

 

8.2.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de Licitação; 

8.2.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 

9 DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto. 

 

10 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

  
10.1 Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  

 
10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.  

 
10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

 
10.4 A GESTÃO DO CONTRATO (controle administrativo) será exercida pela Gerencia Administrativa e 

Financeira – GAF do CAU/MG e a FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (controle técnico) será exercida 
pelo Fiscal do Contrato, na figura do funcionário Ariel Luís Romani Lazzarin, portador do CPF nº: 
051.072.399-35, o qual competirão zelar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o 
previsto na proposta da CONTRATADA. 

 

11 PAGAMENTO 

 
11.1 O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária, preferencialmente para o Banco do 

Brasil, Boleto bancário, fatura com código de barras ou ainda outra forma utilizada pelo 
fornecedor/prestador, desde que previamente analisada e aceita pelo CAU/MG - acompanhado dos 
documentos fiscais. 

 
11.2 O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis após o aceite da Nota Fiscal pelo Fiscal do 

Contrato. 

 

12 DO REAJUSTE 

 
12.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

13 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 

 
13.1 Conforme IN 1234/2012 e alterações propostas pela IN 1540/2015 da SRF, as retenções tributárias 

obedecerão às seguintes regras: 
 

katia.gomes
Realce



 

 

13.1.1  Optantes pelo Lucro Presumido e Lucro Real: 
▪ Para mercadorias/equipamentos: 5,85% (PIS – 0,65%, COFINS – 3%, CSLL – 1% e IR – 1,20%); 
▪ Para serviços: 9,45% (PIS – 0,65%, COFINS – 3%, CSLL – 1% e IR – 4,80%); e 
▪ ISS conforme Lei Complementar 116/2003 e respectivas derivações municipais. 

13.1.2  Optantes pelo Simples Nacional: 
▪ ISS conforme Lei Complementar 116/2003 e respectivas derivações municipais. 

 
13.2 Em casos de fornecimento de materiais ou serviços que contenham descrição específica nas 

legislações citadas, vide Anexo I da In 1234/2012. 

 

14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1 Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14,133, de 2021, a Contratada que: 

 
14.1.1 Der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 
14.1.2 Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
14.1.3 Não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo; 
14.1.4 Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo justificado; 
14.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa/licitação ou a execução do contrato; 
14.1.6 Fraudar a licitação/dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do objeto; 
14.1.7 Comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

14.1.7.1 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 fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da 
fase de lances. 

 
14.1.8  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; 
14.1.9  Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013. 

 
14.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, 

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

14.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

14.2.2 Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30% do valor da contratação; 

14.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto;  

14.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

14.2.5 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; 

14.2.6 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente 
descredenciamento do cadastro de fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 

 
14.2.6.1  A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no 
subitem 13.1 deste Termo de Referência. 

 



 

 

14.2.7 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 
federal nº 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.2.8 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
14.2.8.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

14.2.9  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. 

 

15 – DA VISTORIA 

 
15.1 O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à 

data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e do grau 
de dificuldade existentes no ambiente, mediante prévio agendamento de horário junto ao 
Departamento de Compras pelo e-mail compras@caumg.gov.br. A vistoria será acompanhada por 
colaborador do CAU/MG, designado para esse fim. Não será emitido laudo de vistoria. 
 
 

mailto:compras@caumg.gov.br


PAPEL TIMBRADO EMPRESA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ANEXO IV 
 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

A/C 
Departamento de Licitações CAU/MG 

 
 

A Empresa __________________________, sediada à Rua _________________________, ____ - Complemento 
_______________ – Bairo ______________ – Cidade __________ / _____ - CEP: __________ - ______, inscrita no 
CNPJ sob o número _____________________ neste ato representada por 
_____________________________________________, propõe ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de 
Minas Gerais contratação para prestação de serviço de Readequação/Modernização das Instalações de rede e lógica 
da sede do CAU/MG (9° e 11° andares), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

LISTAGEM DE SERVIÇOS 

Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Total 

Serviços 

1 Revisão do funcionamento das instalações atuais Revisão 1 
 

  
  

2 

Instalação de pontos de energia entre tomadas e 
apagadores em estrutura externa – aparente com 
utilização de material galvanizado (modelo 
industrial) 

Instalação 
130 

  

3 Instalação de suportes para TV 7 
  

4 
Identificação/adesivação dos pontos de energia e/ou 
tomadas 

Identificação 130 
  

5 
Revisão do funcionamento e adesivação de 
identificação de painéis elétricos 

Revisão 2 
  

Valor Total Serviços  

 

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS 

Item Descrição do Produto/Equipamento Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Médio 

1 Eletroduto Galvanizado ¾ 
Barra 3 
metros 

30   

2 Curva galvanizada eletrolítica 90º - ¾ - Leve   Unidades 20   

3 
Unidut alumínio pressão reto ¾ (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à Linha 
Tramontina) 

Unidades 40   

4 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Preto – Flexível   

Rolo 100 
metros 

Unidade 

4   

5 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Azul – Flexível   4   

6 Rolo de cabo 750 V – 2,5 – Verde – Flexível   4   

7 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Vermelho – Flexível   2   

8 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Azul – Flexível   2   

9 Rolo de cabo 750 V – 4,0 – Verde – Flexível   2   

10 Fita Adesiva Isolante Alta Fusão 19mm x 10m  2   

11 Fita Adesiva Isolante - 19mm x 20mt  10   

12 
Unilet Alumínio Pressão Curvo ¾ com janela 
(Modelo de Referência: Similar ou de melhor 
qualidade à Linha Daisa) 

 10   

13 
Caixa Condulete Alumínio Múltipla ¾ sem tampa 
(Modelo de Referência: Similar ou de melhor 
qualidade à Linha Tramontina)  

 93   



14 
Unidut alumínio pressão múltiplos ¾ (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à Linha 
Tramontina) 

 

120   

15 
Tampão selador plástico sem rosca (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à Linha 
Tramontina) 

250   

16 
Abraçadeira galvanizada para eletroduto 
galvanizado ¾ com cunha 

 90   

17 Interruptor silentoque 2 SS sem placa 2000  1   

8 Interruptor silentoque 1 SS sem placa 1000  8   

19 Tomada silentoque Dupla 2P+ T10A sem placa  84   

20 Tampa para Condulete 1/2/3/4 2TT – NR4  84   

21 Tampa para Condulete 1/2E3/4 P/ 1 TEC NR1  8   

22 Tampa para Condulete 1/2E3/4 P/ 2 TE.HO.JU  1   

23 
Suporte para TV Slim 10”-85” Fixo para alvenaria ou 
DryWall  

 7   

24 Parafuso Phillips ATAR PANELA 3,9X32mm  50   

25 Bucha Nylon sx06  50   

26 
Fita Adesiva Dupla Face 19mm x 20mt (Modelo de 
Referência: Similar ou de melhor qualidade à Linha 
3M) 

 1   

Valor Total dos Equipamentos/Materiais  

 

 
Preço Global do Item 01, por extenso: R$ XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxx reais) 

 
Preço Global do Item 02, por extenso: R$ XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxx reais) 

 
 

VALOR TOTAL GLOBAL GERAL (2 ITENS) 
R$ XX.XXX,XX 

(XXXXXXXX reais) 

 
• Prazo de validade da proposta:70 dias; 

• Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, como mão-de-

obra, impostos, frete, seguro, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, todas as taxas, 

equipamentos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários; seguros, lucro e outras 

necessárias ao cumprimento integral do objeto do Termo de Referência; 

• Caso sejamos vencedores da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o 

Contrato/termo equivalente no prazo determinado pelo CAU/MG, indicando para esse fim o Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – CPF xxxxxxxxxxxxxxxx, como responsável legal desta empresa; e 

• Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 

nos Termos e seus anexos. 

 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxx 

Representante Legal da empresa XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 

Belo Horizonte, XX de Setembro de 2022. 
 



 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

A empresa  ,  por  intermédio  de  seu  representante   legal  _  , 

portador da carteira  de identidade e inscrito  no  CPF sob n.º _  , 

declara para fins do disposto no art. 27, V da Lei Federal n.° 8.666/93 que não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,  salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei Federal n.° 9.854/99. 

 

 

Local e Data: _ ____, de                                           de  .  

Razão Social: _ ___________________________________________ 

Nome do Responsável:  ____________________________________________________ 

 

Assinatura do Responsável: __________________________________________________ 

 

Carimbo CNPJ 

 



 

 

MAPA ESTIMATIVO DE PREÇOS 
 
 
Quadro estimativo de preços propostos nas cotações apresentadas pelas empresas para prestação de 

serviço de Implementação do novo layout das instalações elétricas da sede do CAU/MG (9° e 11° 

andares). Com base nos custos para execução do objeto/serviço da contratação, definidos por meio 
de parâmetros de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21 e 
em atendimento à IN nº 65/2021, relacionamos abaixo a média dos preços encontrados. 
 
Os fornecedores consultados fazem parte do ROL de empresas que o CAU/MG já demandou algum 
serviço correlato e/ou possuía conhecimento prévio e também de indicações e buscas na internet. 
Entretanto, a consulta inicial serve somente para instrução do procedimento administrativo interno e 
definição do valor de referência, sendo que, por meio do processo de dispensa eletrônica e aviso no 
PNCP restará garantida a participação ampla por todos os interessados.  
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

Fonte(s) Utilizada(s) 

 PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas 

 Contratações similares feitas pela Administração Pública 

 Utilização de dados de pesquisa pública em mídia especializada (Banco de Preços) 

 Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores 

 Pesquisa na base nacional de Notas Fiscais Eletrônicas 

 
As pesquisas obtidas através do PNCP apresentam valores e quantitativos diversos do presente processo. 
O levantamento apontou para muitas divergências no âmbito das tecnologias, quantidades e 
especificações dos equipamentos a serem fornecidos. Logo, não foi possível estabelecer relação direta 
comparativa de preços. Os registros encontrados no PNCP estão contidos no rol de documentos deste 
processo administrativo. 
 
Conforme demonstrativos acima, o valor médio a ser tomado como modelo para elaboração do Termo 

de Referência é o que segue: 

 

Serviços:   R$ 12.450,00 (doze mil, quatrocentos e cinquenta reais) 
Materiais: R$ 11.940,05 (onze mil, novecentos e quarenta reais e cinco centavos) 
 
Valor de Referência Total: R$ 24.390,05 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa reais e cinco 
centavos) 

 

 

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2022. 

 

 

 

Reinaldo Antero de Jesus Júnior 
Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG 


