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EDITAL 

Carta Convite nº. 02/2014 

Horário do julgamento: 10:00 horas 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO), Autarquia Federal 

instituída pela Lei Federal nº. 12.378/2010, com sede na Avenida Carlos Gomes nº 

1223, Porto Shopping Sala 206 – Bairro Centro, Porto Velho-RO, através de sua 

Comissão Permanente de Licitação, comunica que, com base na Lei nº. 8.666/93, de 

21 de junho de 1993 e suas alterações, e também neste Edital e seus anexos, fará 

realizar Procedimento de Contratação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR 

PREÇO, para os serviços de que trata o OBJETO, mediante as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

1 – DO OBJETO 

1.1 – O objeto da presente licitação é a contratação de prestação de Serviços de 

Assessoria Jurídica, sem vínculo empregatício. 

 

2 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SESSÃO INAUGURAL 

2.1- Os envelopes de documentos e propostas serão recebidos até as 14:00 horas do 

dia 26/02/2014, na sede do CAU/RO localizada na Avenida Carlos Gomes nº 1223, 

Porto Shopping Sala 206 – Bairro Centro, Porto Velho-RO, quando será dado inicio a 

sessão inaugural do procedimento licitatório com a abertura dos respectivos 

envelopes. 

3 – DA FONTE DE RECURSOS 

3.1 – Os recursos necessários para a prestação dos serviços licitados estão 

assegurados mediante orçamento anual e parecer da Comissão de Planejamento e 

Finanças do CAU/RO . As despesas decorrentes deste Convite correrão às expensas 

do Licitante, com recursos consignados do Orçamento 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Poderão participar da presente licitação, somente os profissionais que possuírem 

inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) e preencham as condições de 

habilitação especificadas neste Edital. 

5 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

5.1 – Contratação de escritório para prestação de serviços especificados para 

patrocínios e/ou defesas de causas jurídicas, em todos os ramos do Direito, nas 

demandas em andamento e nas que vierem a ser demandadas, em qualquer juízo ou 

tribunal, administrativo ou mesmo extrajudicial, assim como os trabalhos jurídicos de  
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consultoria e assessoria e, ainda, análise dos processos licitatórios, contratos 

administrativos, etc. 

6 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

6.1 – Na data hora e local definido no Item 2 deste Edital, cada licitante deverá 

apresentar à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua Proposta de 

Preços e Documentação de Habilitação, em envelopes separados, não transparentes, 

lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais em 

caracteres destacados, além dos dados dos licitantes, os seguintes dizeres: 

EDITAL DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº. 04/2014 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA 

PROPOSTA - ENVELOPE Nº. 01 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº. 04/2014 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA 

PROPOSTA - ENVELOPE Nº. 02 

 

7 – DA PROPOSTA  

7.1 - A carta Proposta contendo o valor dos Honorários pretendidos, contida no 

Envelope nº01 deverá ser apresentada da seguinte forma: 

7.1.1 – Digitada redigida com clareza, sem emenda, rasura, acréscimo ou entrelinhas, 

devidamente datada e assinada; 

7.1.2 – Fazer menção ao número da Carta Convite e conter nome e endereço 

completos do licitante, incluindo CEP; 

7.1.3 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 

apresentada; 

8 – DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1 – O licitante deverá apresentar dentro dos envelopes, os documentos arrolados 

abaixo; 

a) Cópia de Contrato Social da Empresa, devidamente registrado e acompanhado da 

última alteração contratual em seus originais ou cópias autenticadas; 

b) Documento de inscrição no CNPJ; 
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c) Certidão Negativa de Débito Municipal, Estadual e Federal; 

d) Certidão Negativa do FGTS; 

e) Certidão Negativa do INSS; 

f) Comprovante de inscrição e regularidade perante a OAB/RO; 

g) Curriculum Vitae; 

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 – As propostas e a documentação de habilitação deverá ser apreciadas, 

processadas e julgadas, na seguinte ordem: 

a) Abertura dos envelopes com as propostas de preços que, depois de apreciados 

serão elencados pela ordem de classificação; 

b) Abertura dos envelopes com a documentação de habilitação, seguindo a ordem de 

classificação; 

c) Devolução dos envelopes de documentação aos participantes, cujas propostas 

tenham sido desclassificadas, salvo quando interposto recurso, caso em que tais 

envelopes ficarão retidos até seu julgamento; 

9.2 – Aberto os envelopes de propostas de preços. A sessão será suspensa, se 

necessário, temporariamente, para análise da Comissão de Planejamento e Finanças 

do CAU/RO; 

9.3 – Examinadas as propostas e atendidas as exigências deste Edital, será 

considerada vencedora aquele que, dentre as devidamente válidas, oferecer menor 

preço; 

9.4 – À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das 

propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem 

como, decidir quanto às dúvidas ou omissões deste Edital; 

9.5 – Da reunião de abertura dos envelopes, será lavrada Ata circunstanciada que 

mencionará todos os Licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as 

possíveis reclamações e impugnações e as demais ocorrências que interessarem ao 

julgamento desta Licitação, devendo a Ata será assinada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação; 

9.6 – Não tendo havido qualquer impugnação ao teor dos documentos e das propostas 

apresentadas, realizar-se-á a classificação dos licitantes; 
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10 – DO DESEMPATE 

10.1 – No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em ato 

público, para o qual todos os licitantes habilitados serão convocados; 

11 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

11.1 – Serão desclassificadas as propostas que: 

11.2 – Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Convite; 

11.3 – Apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 

11.4 – Sejam omissos, vagos ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

12 – DO RECURSO 

12.1 – Dos atos praticados em relação a este Licitação poderão ser interpostos os 

recursos previstos no Art. 109 da Lei nº 8.666/93; 

12.2 – Os recursos serão dirigidos a Comissão Permanente de Licitação, a qual 

poderá reconsiderar sua própria decisão no prazo de 02 (dois) dias úteis ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhá-los ao Presidente para decisão superior. 

13 – DO TERMO DE CONTRATO 

13.1 – As obrigações desta licitação a serem firmadas entre o Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO) e o licitante vencedor, serão formalizadas 

através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital e na 

legislação vigente; 

13.2 – O CAU/RO convocará formalmente o proponente adjudicatório para assinar o 

Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação. 

13.3 – O CAU/RO poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e 

condições estabelecidas por este Edital, convocar os proponentes remanescentes, na 

ordem de classificação, em conformidade com o ato convocatório, ou ainda, revogar a 

presente licitante, a seu critério; 

14 – DO PAGAMENTO 

14.1 – Após firmado o contrato entre o CAU/RO e o vencedor/a da Carta Convite, o 

pagamento mensal da prestação de serviço, objeto desta licitação será efetuado 

mensalmente através de: 

a) Apresentação de Nota Fiscal, após recolhido o Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza (ISSQN), no qual deverá estar especificado o objeto do pagamento e 

devidamente atestado o recolhimento pelo prestador do serviço; 
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b) Apresentação da Guia de Recolhimento do Instituto Nacional de Seguridade Social  

(INSS) quitada, referente ao período de prestação do serviço gerador da remuneração, 

nos termos da legislação vigente, sob pena do CAU/RO fazer automaticamente a 

dedução no percentual equivalente; 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 – Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto ao CAU/RO, 

no endereço mencionado no item 2. 

15.2 – Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão 

Permanente de Licitação, que julgará o processo licitatório; 

15.3 – A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos 

termos deste Convite, bem como a observância dos regulamentos administrativos e 

das Normas Técnicas Gerais e Especiais dos CAU/RO. 

 

 

______________________________________ 

João Alves de Lacerda 
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia 

 

 

 

 

 

 


