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O Estado do Acre, através da Comissão Especial de Licitação 01 - CEL 01 designada 
pelo Decreto N.º 3.747 de 06/01/2009, publicado no Diário Oficial do Estado Ano 
XLII* nº 9.964 de 07/01/2009, retroativo a 05/01/2009, torna público, para o 
conhecimento dos interessados que estará reunida no dia 13 de maio de 2009 às 
08:30h, na sala de reunião de sua sede, situada à Avenida Getúlio Vargas, 300, Centro - 
sobreloja,  nesta cidade, e receberá os Envelopes contendo os Projetos dos 
interessados em participar da licitação na modalidade CONCURSO N.º 001/2009, 
regido pelas disposições constantes no artigo 52, §1º, incisos I, II e III e artigo 111 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e por este instrumento convocatório, podendo 
o presente Edital ser retirado acessando o site www.ac.gov.br/sga/seadj ou 
excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitações e Públicas do Estado 
do Acre, situada na Avenida Getúlio Vargas, n° 300, Centro - sobreloja – Rio Branco-
AC – CEP: 69.900-660 no horário de 08:00 às 18:00 horas, no período de 10/03/2009 à 
30/04/2009 no local acima indicado. As equipes, os representantes ou interessados 
que acessaram o Edital via internet se obrigam a acompanhar o Diário Oficial do 
Estado com vistas a possíveis alterações. Esta licitação foi regularmente autorizada 
pela Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras Públicas - SEOP, conforme 
processo administrativo de N. 0004569-6/2009 – CPL.  
 
I – OBJETO - Será objeto da presente licitação, a elaboração de projeto de 
arquitetura e complementares para o Planetário da cidade de Rio Branco, 
localizado na BR 364, Parque do Tucumã, visando a contratação do 
desenvolvimento e detalhamento do Projeto Executivo, sob fiscalização da Secretaria 
de Estado de Infra-Estrutura e Obras Públicas – SEOP, conforme especificações e 
condições a seguir: I – Ficha de Inscrição; II – Ficha de identificação; III - Informações 
sobre a área; IV - Diretrizes para Implantação do Projeto; V - Programa de 
Necessidades e Pré-Dimensionamento; VI – Indicativo de Programa Básico de 
Ocupação; VII – Planta Cadastral; VIII – Relatório Fotográfico; IX - Layout das 
pranchas; X – Sondagem Geotécnica à Percussão; XI - Insumos (Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI); XII – Preços Sintéticos 
SEOP (BDI 21,03%); XIII – Preços Analíticos; XIV – Código de Obras do Município 
de Rio Branco - Lei nº. 1.732, de 23 de dezembro de 2008; XV – Plano Diretor de Rio 
Branco – Lei nº. 1.611, de 27 de outubro de 2006; XVI – Segurança contra Incêndio e 
Pânico - Lei nº. 1.137 de 24 de março de 2004; XVII - Minuta de Contrato.  
 
1. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
1.1. O presente Edital fixa os procedimentos, normas e preceitos básicos para a 
realização do CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ARQUITETURA PARA O 
PLANETÁRIO DA CIDADE DE RIO BRANCO – AC. 
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1.2. O Concurso será realizado em 01 (uma) etapa para selecionar o melhor projeto 
de Arquitetura e Projetos Complementares entre os trabalhos concorrentes, de acordo 
com as condições estabelecidas por este Edital, pelo Programa de Necessidades, e pelos 
Anexos. 
 
1.3. A seleção será efetuada pela Comissão Julgadora, que, ao concluir o julgamento 
dos projetos, indicará a Equipe 1a colocada, sendo facultado à Administração Pública a 
convocação da mesma para assinatura do Contrato visando a elaboração e 
desenvolvimento do Projeto Executivo de Arquitetura e dos Projetos Executivos 
Complementares, observadas as prescrições legais e de acordo com os termos dos 
documentos que compõem as bases do Concurso. 
 
1.4. As disposições do presente Edital encontram-se em acordo à Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
2. DO OBJETO DO CONCURSO 
 
2.1. A presente Licitação, na modalidade Concurso, objetiva contratar a melhor 
solução arquitetônica para o Planetário da cidade de Rio Branco, a ser construído na BR 
364 com Av. Maria José de Oliveira, Parque do Tucumã, na cidade de Rio Branco – 
AC, com projeto de Arquitetura e Complementares a ser escolhido por critério de 
qualidade nos termos deste Edital. 
 
2.2. Os concorrentes deverão apresentar Memorial Descritivo, acompanhando 
plantas, cortes, elevações, maquetes eletrônicas e croquis explicativos, em 
conformidade com as exigências técnicas correspondentes ao nível de Anteprojeto, bem 
como as especificações genéricas dos materiais a empregar e dos serviços a executar, 
com a definição dos processos e técnicas construtivas, sempre de acordo com as 
exigências das bases do Concurso, das Normas da ABNT, do Código de Obras do 
Município de Rio Branco, de toda legislação específica, inclusive referentes à 
Acessibilidade Universal, e das Normas de Apresentação estabelecidas no Capítulo 5 do 
presente Edital. 
 
2.3. Os concorrentes têm plena liberdade de projeto, respeitadas as determinações 
legais e programáticas, bem como, apresentadas as informações gerais e determinantes 
da implantação da obra, do sistema construtivo, das instalações prediais e especiais, 
tudo de maneira a demonstrar a viabilidade técnica e financeira do empreendimento, 
obedecidas as indicações e determinações do conjunto de documentos referidos no item 
2.2., acima, que compõem as bases do Concurso. 
 
2.4. A área construída total está limitada em 523 m². 
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2.4.1. O custo estimado para a construção está fixado em R$ 1.200.000,00 (um milhão 
e duzentos mil reais). Não estão computados neste cálculo os equipamentos específicos 
de projeção do Planetário. 
 
2.4.2. O custo total estimado para a construção deverá ser confirmado pelo Orçamento 
Final do Projeto Executivo. Para sua elaboração observar os anexos IX a XI do edital. 
 
3. DOS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. Estão aptos à participação no presente Concurso todos os profissionais 
Arquitetos habilitados, registrados no Sistema CONFEA/CREA, residentes e 
domiciliados no país, em dia com seus deveres jurídicos e fiscais, em pleno gozo de 
seus direitos profissionais e que tenham as atribuições legais para elaboração do Projeto 
objeto do Concurso.  
3.2. Serão considerados inscritos neste Concurso todos aqueles que, após enviarem 
via Internet a Comissão Especial de Licitação 01– CEL 01 através do e-mail 
cel1.licitacao@ac.gov.br a Ficha de Inscrição devidamente preenchida, bem como, via 
fax, a documentação indicada no item 4.1., adiante. 
 
3.3. Serão considerados participantes neste Concurso todos aqueles que entregarem 
o Projeto no prazo fixado pelo presente Edital. 
 
3.4. Serão considerados concorrentes neste Concurso todos aqueles que atenderem 
as condições expressas nos itens 3.1., 3.2. e 3.3., acima, e apresentarem seus trabalhos 
em absoluta conformidade com todas as condições estabelecidas nas bases do Concurso 
– e, assim, analisados e julgados pela Comissão Julgadora. 
 
3.5. É vedada a participação no presente Concurso, a qualquer pretexto, seja na 
condição de inscritos, co-autores, colaboradores, integrantes de equipe, consultores ou 
similares, dos membros da Comissão Especial de Licitação 01 – CEL 01 e da Comissão 
Julgadora, assim como dos profissionais lotados nos seguintes Órgãos: 
 
I. Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras Públicas - SEOP; 
II. Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - SEDOP; 
III. Fundação de Tecnologia do Acre - FUNTAC; 
IV. Universidade Federal do Acre - UFAC; 
 
Nota: A proibição deve ser estendida aos parentes em 1o grau dos membros da 
Comissão Julgadora e da Comissão Especial de Licitação 01– CEL 01.   
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4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. Uma vez preenchida e enviada a Ficha de Inscrição (via internet), o interessado 
deverá encaminhar à Comissão Especial de Licitação 01 – via fax (0XX68) 3212 - 
7536, para agilização dos procedimentos e via postal, para confirmação de autenticidade 
a documentação abaixo relacionada: 
 
I. Cópia autenticada do Cartão de Identidade Profissional do CREA; 
II. Cópia autenticada do comprovante de quitação da anuidade de 2009 do CREA. 
 
4.2. A inscrição será sempre individual e deverá ser feita pelo próprio interessado 
(“Profissional Responsável”), Pessoa Física, que assinará posteriormente a Ficha de 
Identificação ou por seu procurador, devidamente qualificado em documento com firma 
reconhecida.  
 
4.3. Um mesmo profissional somente poderá concorrer com uma única inscrição e 
um único trabalho, sendo vedada a participação de qualquer inscrito em mais de um 
trabalho, seja como co-autor, membro de equipe, colaborador, consultor, ou em 
qualquer outra condição. 
 
4.4. Nenhuma inscrição será aceita após o dia 30 de abril de 2009.  
 
4.5. Uma vez recebida pela Comissão Especial de Licitação 01 – CEL 01, a Ficha de 
Inscrição devidamente preenchida, bem como estando em conformidade a 
documentação solicitada (vide item 4.2.), cada inscrição será homologada e procedida a 
devida comunicação ao profissional, através de correspondência eletrônica (e-mail). 
 
4.6. A informação dos demais nomes dos membros integrantes da equipe, que não o 
“Profissional Responsável”, sejam co-autores, colaboradores, consultores etc., poderá 
ser encaminhada através do preenchimento dos campos específicos, destinados a esta 
finalidade, constante da Ficha de Identificação. O encaminhamento da relação com os 
nomes dos integrantes da equipe deverá ser procedido apenas quando do envio dos 
trabalhos relativos concorrentes.  
 
4.7. Na apresentação dos Anteprojetos, obrigatoriamente, deverá ser informada a 
Equipe completa, incluindo os responsáveis técnicos pelos Anteprojetos 
Complementares de Programação Visual, de Paisagismo, de Cálculo Estrutural, de 
Instalações Prediais (água potável; esgoto sanitário; águas pluviais; eletricidade; SPDA; 
rede interna estruturada para voz e dados; detecção e combate a incêndio; som; sistema 
multimídia do Planetário), de Condicionamento Térmico e Conforto Ambiental (ar 
condicionado, ventilação e exaustão) e de Orçamento da Obra, os quais formarão com o 
responsável técnico pelo Anteprojeto de Arquitetura a equipe que se incumbirá da 
realização do Projeto Executivo completo. 
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4.7.1. Para efeito de registro e posterior publicação, deverão ser também 
encaminhados, juntamente com a Ficha de Identificação, os currículos sucintos (cada 
um com até 2.000 caracteres, com espaços; papel A-4; fonte “Arial”, tamanho 11, 
também gravados em arquivo “Word”) do “Profissional Responsável” e dos membros 
da equipe – responsáveis técnicos pelos projetos de Arquitetura e Complementares – 
incluindo, a seu critério, e no máximo, citação de três obras de complexidade similar 
realizadas pelo respectivo membro da equipe. 
 
4.7.2. As informações impressas deverão ser assinadas pelos respectivos responsáveis 
técnicos membros da equipe finalista. 
 
5.                DA DOCUMENTAÇÃO 
 
5.1. No ato da inscrição, mesmo que por equipe ou pessoa jurídica, será obrigatória a 
indicação de um único responsável pelo trabalho, que deverá anexar a seguinte 
documentação: 
a) Comprovante de recolhimento ao CREA da anuidade de 2009; 
Quanto a Pessoa Física 
- Cópia da Carteira de Identidade Profissional do CREA; 
- CPF 
Quanto a Pessoa Jurídica 
- Cópia da Carteira de Identidade Profissional do CREA, do Arquiteto responsável pelo 
trabalho; 
- Comprovante de Registro no Sistema CONFEA/CREA 
- Registro comercial, no caso de empresa individual; 
- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; 
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Nota: Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo 
de cópias autenticadas em Cartório ou por outro órgão oficial, ou ainda por cópias não 
autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para conferência e autenticação pela 
área da Gerência de Cadastro da Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos, 
antes da realização da sessão. Para os documentos emitidos via Internet fica garantido o 
direito à Administração de verificar, na fonte emissora, a autenticidade dos mesmos.  
As certidões que não definam prazo validade deverão ter sido expedidas nos últimos 90 
(noventa) dias.  
 
6. DAS NORMAS DE APRESENTAÇÃO 
 
6.1. Os trabalhos deverão ser apresentados de forma padronizada, observando-se 
rigorosamente as normas descritas a seguir, valendo-se os inscritos dos modelos de 
pranchas disponibilizados, objetivando obter o mínimo de custos para os participantes, o 
máximo de uniformização para a avaliação da Comissão Julgadora e a preservação do 
sigilo de autoria até o final do julgamento dos projetos. 
 
6.2. Cada participante poderá apresentar apenas um único projeto, não sendo aceitas 
variações e/ou alternativas de um mesmo trabalho. 
 
6.3. Para os projetos deverão ser apresentadas obrigatoriamente cinco (05) pranchas 
no formato A-3 (420mm na horizontal X 297mm na vertical) com campo de trabalho de 
420mm X 267mm, havendo sido reservado nas pranchas o espaço de 420mm X 30mm, 
ao longo do lado inferior para o selo padrão, conforme já definido nos Documentos do 
Concurso: – “Modelo de Prancha”. De acordo com sua numeração (1 a 5), as pranchas 
deverão apresentar seus respectivos conteúdos, de conformidade com o que estabelece o 
item 6.6., abaixo. Todas as pranchas poderão ser monocromáticas ou coloridas, com os 
desenhos plotados em papel sulfite. 
 
6.4. Os trabalhos deverão ser enviados, obrigatoriamente, da seguinte forma: 
I. Um jogo de cópias, fixadas em placas leves de papel tipo pluma, semi-rígidas, 
com espessura de 3mm a 5mm e nas mesmas dimensões das cópias, sendo cada prancha 
recoberta com plástico liso, transparente e incolor, prontas para a apreciação da 
Comissão Julgadora e posterior montagem da Exposição; 
II. Um jogo completo dos arquivos eletrônicos, devidamente embalados em 
envelope especial, lacrado, sem qualquer anotação externa, para atender as necessidades 
futuras de publicação dos trabalhos, contendo todas as pranchas e obedecendo as 
seguintes especificações: os arquivos devem ser enviados em CD, organizados em 
pastas separadas para cada prancha. O formato do arquivo deve ser em “pdf” . 
6.5. As pranchas necessárias à elaboração dos trabalhos, encontram-se 
disponibilizadas nos sites www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br. Todas as pranchas 
são numeradas com 1 (um) algarismo, de 1 a 5. 
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6.6. As pranchas deverão apresentar os seguintes conteúdos: 
 
PRANCHA 1 – Memorial Descritivo conciso, com croquis explicativos em quantidade 
e escalas livres, abordando, entre outros que julgar conveniente, os seguintes pontos: o 
partido arquitetônico; o sistema construtivo; a solução estrutural; os recursos 
tecnológicos utilizados; as soluções ambientais e de eco-eficiência propostas; o conforto 
térmico e acústico; as instalações prediais, sua manutenção e flexibilidade; os fluxos de 
circulação de funcionários e visitantes; a área construída por pavimento e total (em m², e 
respeitando o disposto no item 2.4., acima). 
 
PRANCHA 2 – Implantação geral, em escala adequada, apresentando: (1) título de 
cada planta e escala; (2) designação dos ambientes (finalidade / função) e (3) materiais 
predominantemente utilizados. Posicionar cada planta com a Rodovia BR 364 com 
Avenida Maria José de Oliveira. Nesta prancha, a critério do concorrente, o espaço livre 
poderá ser utilizado para informações complementares através de textos ou croquis. 
 
PRANCHA 3 – Plantas baixas, em escala adequada, apresentando: (1) título de cada 
planta e escala; (2) designação dos ambientes (finalidade / função) e (3) materiais 
predominantemente utilizados.  
 
PRANCHA 4 – Cortes, um transversal e um longitudinal, e Elevações, uma para a 
Rodovia BR 364, uma para a Avenida Maria José de Oliveira, apresentando: (1) título 
de cada desenho e escala, (2) designação (finalidade / função dos ambientes) e (3) 
materiais predominantemente utilizados. Nesta prancha, a critério do concorrente, 
podem ser apresentadas ampliações de trechos dos cortes ou das fachadas. 
 
PRANCHA 5 – Perspectivas, até quatro, sendo, no mínimo, uma interna e uma externa, 
elaboradas à mão ou através de qualquer software para maquete eletrônica. 
 
7. DOS REQUISITOS PARA A ENTREGA DOS TRABALHOS 
 
7.1. Os projetos deverão ser entregues diretamente na Comissão Especial de 
Licitação 01 – CEL 01 até as 18:00 horas do dia 04/05/09. No caso daqueles enviados 
por via postal, ou através de empresas transportadoras, serão recebidos apenas aqueles 
postados comprovadamente até as 18:00 horas do mesmo dia 04/05/09. O período de 
tolerância para recebimento dos projetos, enviados por via postal ou através de 
empresas transportadoras, será de 5 (cinco) dias úteis e encerra-se às 18:00 horas do 
dia 11/05/09.  
 
7.2. O controle sobre o dia e hora de chegada do projeto é de única e exclusiva 
responsabilidade do remetente, que deverá providenciar o envio por meio confiável e 
em tempo hábil para o cumprimento do prazo. 
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7.3. A comprovação de data e horário limite para o encaminhamento dos trabalhos, 
referida no item 7.1., acima, se fará através de registro na própria embalagem, ou em 
documento apropriado atestado pelo agente transportador. 
 
7.4. Para efeito de envio dos projetos os mesmos deverão ser embalados em um 
único volume e da seguinte forma: 
 
I. Um jogo de cópias fixadas em placas leves, semi-rígidas, conforme item 6.4., 
inciso “I.”; 
II. Um jogo de cópias em arquivos eletrônicos, gravados em CD conforme disposto 
no item 6.4., inciso “II.”, devidamente protegido em envelope lacrado; 
III. Embrulhar juntos, em um único pacote, todos os materiais citados nos incisos I e 
II, com papel tipo “kraft”, preso com fita gomada, nada escrevendo no mesmo; 
IV. Na Ficha de Identificação deverão ser informados, no campo específico 
destinado a esta finalidade, os nomes de membros integrantes de equipes (co-autores, 
colaboradores, consultores, etc.). 
V. A seguir, a Ficha de Identificação e os currículos sucintos deverão ser 
colocados em um envelope pardo (A-4), o qual deverá ser lacrado – nada escrevendo 
sobre o mesmo – e fixado sobre o papel que envolve o pacote, referido no inciso “III.”. 
VI. Embalar todo o conjunto em um único volume, envolto com papel forte, tipo 
“kraft”, preso com fita adesiva (a proteção e integridade dos painéis e desenhos são de 
estrita responsabilidade dos participantes), encaminhando o volume final  à Secretaria 
Adjunta de Compras e Licitações Públicas do Estado do Acre – Comissão Especial de 
Licitação 01 – CEL 01, contendo as seguintes legendas: 
 

(anverso) 
Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas do Estado do Acre, 

situada à Avenida Getúlio Vargas, n° 300, Sobreloja - Centro – Rio Branco-AC – 
CEP: 69.900-660. 

Comissão Especial de Licitação - 01 
Edital de Concurso Público nº. 001/2009 

 
 (verso) 
Remetente: (nome e endereço do Profissional Responsável). 

 
IMPORTANTE: Assegurar o envio, juntamente com o trabalho, de qualquer forma de 
registro emitido pelo agente transportador – seja na própria embalagem ou em de Guia 
de Remessa colada na mesma – atestando data e horário em que o trabalho foi 
despachado. 
 
7.5. Sob nenhuma hipótese serão aceitos os projetos que não forem entregues de 
acordo com as formas e os prazos estabelecidos neste Edital. 
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8. DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS  
 
8.1. Após as datas e horários limites de tolerância para aceitação dos projetos, a 
Comissão Especial de Licitação 01 – CEL 01 averiguará todos os projetos recebidos, 
confirmará as inscrições e registrará o número de participantes, abrindo, em seguida, 
todas as embalagens externas, destacando os envelopes pardos lacrados, que contém as 
Fichas de Identificação. Os envelopes receberão um número / código exclusivo de cada 
concorrente e serão guardados, sob custódia da Comissão Especial de Licitação 01 – 
CEL 01 sob sigilo absoluto, sendo os mesmos abertos somente após o término do 
julgamento dos projetos, em Ato Público. 
 
8.2. Após o cumprimento do estabelecido no item 7.1., a Comissão Especial de 
Licitação 01 – CEL 01 abrirá as embalagens internas, conferirá os jogos de cópias, 
colocando em todas as pranchas o mesmo número/código exclusivo de cada concorrente 
e as colocará à disposição da Comissão Julgadora. 
 
8.3. Caso venha a ser constatada alguma marca identificadora, o trabalho será 
separado e desclassificado, conforme o disposto no Capítulo 5 – Das Normas de 
Apresentação, deste Edital. 
 
8.4 No dia 13 de maio de 2009  às 08:30 h, na sala de reunião de sua sede, situada à 
Avenida Getúlio Vargas, 300, Centro - sobreloja,  na cidade de Rio Branco – AC, a 
Comissão Especial de Licitação 01 - CEL 01  estará reunida para a abertura dos 
Envelopes contendo os Projetos devidamente inscritos e homologados.  
 
8.5 Após lavratura da ata da sessão, os trabalhos serão encaminhados à Comissão 
Julgadora – CJ para análise e emissão de parecer técnicos dos projetos apresentados; 
 
9. DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS 
 
9.1 – A Comissão Especial de Licitação 01 – CEL 01 será designada para conduzir a 
realização do presente Concurso Público, que contará com o apoio técnico de uma 
Comissão Julgadora - CJ composta por arquitetos integrantes das seguintes 
Secretarias de Estado e Autarquias: 
02 (dois) representantes da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras Públicas - 
SEOP; 
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - SEDOP; 
01 (um) representante da Fundação de Tecnologia do Acre - FUNTAC; 
01 (um) representante da Universidade Federal do Acre - UFAC; 
 
9.1.1. Caso ocorra o impedimento da participação de qualquer um dos membros da 
Comissão Julgadora em até sete dias antes do início do julgamento, haverá a indicação 
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de um membro substituto e o novo nome será comunicado aos participantes em até 
cinco dias antes do início do julgamento do Concurso. 
 
9.2. A Comissão Julgadora reunir-se-á durante o período de 14/05/09 a 22/05/09, 
prorrogável por até 24 horas, com o objetivo de realizar o julgamento do Concurso.  
 
9.3. A Comissão Julgadora, instalada na sala de reuniões da Secretaria de Estado de 
Infra-Estrutura e Obras Públicas – SEOP, localizada a Via Chico Mendes, nº. 805, 2º 
Distrito, Rio Branco - Acre, receberá da Comissão Especial de Licitação 01 – CEL 01 
além das Bases do Concurso, já informadas antecipadamente – os jogos de cópias 
enviados pelos concorrentes. Será ainda disponibilizado para a Comissão Julgadora o 
conjunto das Consultas encaminhadas pelos inscritos, assim como as respectivas 
Respostas elaboradas pela Comissão Especial de Licitação – CEL 01 e disponibilizadas 
no sítio do Concurso, resguardado o sigilo quanto à identidade dos consulentes. 
 
9.4. Para todas as sessões da Comissão Julgadora o quorum mínimo exigido será 
sempre de três (03) membros presentes, incluído entre estes o Presidente da Comissão 
Julgadora. 
 
9.5. Todas as súmulas, inclusive a Ata de Julgamento do Concurso, serão 
consideradas válidas e legais, desde que aprovadas e assinadas por, no mínimo, três (03) 
dos membros da Comissão Julgadora, incluído entre estes o Presidente da Comissão 
Julgadora. 
 
9.6. Os integrantes da Comissão Julgadora, no desempenho de suas tarefas e 
atribuições, deverão observar fielmente todas as disposições estabelecidas nos 
documentos que integram as Bases do Concurso, assumindo – individual e 
coletivamente – a responsabilidade pelas decisões tomadas. 
 
9.7. São critérios básicos de avaliação, a serem considerados pela Comissão 
Julgadora no julgamento do Concurso:  
I. Implantação – inserção urbana; orientação do conjunto; ocupação do terreno; 

acomodação ao perfil natural do terreno; fluxograma ocupacional. 
II. Programa de Necessidades – criatividade, objetividade e clareza em seu 

atendimento; atenção às áreas necessárias aos diversos ambientes e aos pés-
direitos recomendáveis. 

III. Organização do Conjunto – acessos claros e adequados às funções respectivas; 
lógica e hierarquia das circulações; proximidade e interligação entre setores 
afins; reserva entre setores incompatíveis; facilidades para manutenção; 
flexibilidade para ocupação e reorganização futura de espaços, considerados os 
sistemas estruturais e de instalações técnicas. 

IV. Código de Obras de Rio Branco e Normas Gerais – atenção e cumprimento à 
legislação edilícia local, inclusive normas do Corpo de Bombeiros Militar do 
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Estado do AC; respeito ao gabarito, aos afastamentos, às áreas máximas e 
mínimas dos ambientes e totais. 

V. Acessibilidade – respeito à legislação geral que dispõe sobre as facilidades para 
os portadores de deficiências físicas diversas; soluções integradas e harmônicas 
com as utilizadas pelos não portadores de deficiências físicas. 

 
VI. Técnica Construtiva – sistema estrutural; sistemas de instalações prediais e 

especiais; sistema construtivo; entrosamento entre os sistemas e elementos 
técnicos do conjunto arquitetônico; critério e lógica na escolha das 
especificações gerais; materiais de acabamento efetivamente necessários e 
justificáveis; cuidados de projeto contra incêndio e facilitação de fuga em caso 
de sinistro; economicidade e exeqüibilidade. 

VII. Conforto Ambiental – sistemas naturais de ventilação, de iluminação, de redução 
de carga térmica e de proteção acústica; sistemas artificiais de ventilação, 
iluminação e de conforto térmico e acústico; equilíbrio, entrosamento e 
complementaridade entre os sistemas naturais e artificiais. 

VIII. Eco-eficiência – proposta paisagística; redução de perdas construtivas; redução 
da energia consumida na construção; redução de recursos naturais consumidos 
na obra; eficiência energética do conjunto arquitetônico; economia de recursos 
naturais; controle predial; facilidades para ciclistas. 

IX. Harmonia e proporção do conjunto arquitetônico. 
X. Contribuições à tecnologia e à ecologia. 
 
Notas: 
A. Não há hierarquia ou caráter eliminatório nos critérios de avaliação citados 

acima, os quais deverão ser apreciados de forma integrada e considerando a 
lógica implícita a cada projeto concorrente. 

B. A verificação dos critérios de avaliação será realizada na profundidade 
possibilitada pelas escalas dos desenhos e sua qualidade, e pelas informações 
complementares constantes nos memoriais descritivos e nos croquis 
explicativos. 

 
9.8. As decisões da Comissão Julgadora quanto ao mérito, tomadas por maioria 
simples de voto e fundamentadas com a emissão de pareceres. 
 
9.9. Ao final do julgamento dos trabalhos serão classificados o 1º, 2º e 3º colocados, 
não sendo admitido qualquer hipótese de empate no resultado final.  
 
9.10. Cada um dos membros da Comissão Julgadora tem direito a rever e alterar suas 
opiniões e votos – a seu juízo e até o momento de assinatura da ata final referente ao 
Concurso. 
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9.11. A Comissão Julgadora poderá solicitar prorrogação do período de julgamento do 
Concurso (vide item 9.2.), por até, no máximo, 24 horas, que será, então, considerado o 
prazo final do julgamento. 
 
9.12. A citada solicitação de prorrogação, se necessária, deverá ser encaminhada à 
Comissão Especial de Licitação 01 – CEL 01 por escrito, assinada por, pelo menos, três 
(03) de seus membros, incluído entre estes o Presidente da Comissão Julgadora, e antes 
do prazo regulamentar previsto para o encerramento dos trabalhos. 
 
9.13. A ata final do Concurso deverá conter, considerados os critérios indicados no 
subitem 9.7., a explicitação do processo de julgamento, informando sobre as votações 
e/ou classificações ao longo do julgamento, justificando-as e indicando os trabalhos, 
pelos números/códigos exclusivos de cada concorrente, que superaram cada uma das 
etapas de julgamento, além de outras explicitações e conceituações que a Comissão 
Julgadora considere relevantes e necessárias. 
 
10. DAS PREMIAÇÕES 
 
10.1. Aos autores dos projetos finalistas no Concurso serão pagos os seguintes valores 
brutos, de conformidade com a classificação final dos mesmos, definida pela Comissão 
Julgadora constante de Ata: 1º colocado: R$ 6.000,00 (seis mil reais); 2º colocado: R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) e 3º colocado: R$ 3.000,00 (três mil reais). 
 
10.1.1. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mediante credito em 
conta corrente do vencedor a ser posteriormente informada ou deverá ser informada na 
Ficha de Inscrição; 
. 
10.1.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – A despesa correrá por conta do Programa 
de Trabalho 714.005.2310.0000 – Elemento de Despesa 33.90.31.00 – Fonte 100 (RP) 
 
10.1.3. Os pagamentos decorrentes dos projetos finalistas obedecerão ao disposto no 
Decreto nº. 9.865, de 31 de março de 1994 e Decreto nº. 9.917, de 17 de abril 2004. 
 
10.2. À equipe autora do Projeto 1º colocado, ficará facultada à Administração 
Pública, como parte integrante da premiação, a contratação para a execução do Projeto 
Executivo Completo (de Arquitetura, de Paisagismo, de Programação Visual, de 
Cálculo Estrutural, de Instalações Prediais e Especiais, de Condicionamento Térmico e 
Conforto Ambiental e Orçamento da Obra) a serem elaborados de acordo com a Minuta 
de Contrato integrante das bases do Concurso. 
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10.3. O autor do Projeto Arquitetônico será considerado chefe da equipe e, nesta 
condição, profissional responsável pela coordenação técnica dos projetos 
complementares, que deverão estar perfeitamente integrados entre si e com o Projeto 
Arquitetônico. 

11. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO  

11.1 – Os licitantes serão notificados sobre o resultado da Licitação.  

11.2 - Das decisões e atos da Comissão Especial de Licitação 01 e da Comissão 
Julgadora as partes poderão interpor os recursos previstos na Lei N. 8.666, de 21.06.93 
e suas alterações posteriores. 

11.3 - Recursos do resultado deverão ser formalizados por escrito ao dirigente do órgão 
licitante, através do Presidente da Comissão Especial de Licitação – CEL 01 no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil imediatamente após a publicação 
no Diário Oficial do Estado. 

 

12. DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1. A assinatura do Contrato dar-se-á no período máximo de 30 (trinta) dias após a 
divulgação dos resultados, considerado prazo máximo para que o vencedor reúna a 
documentação exigida e proceda à assinatura.  
 
12.2. O Contrato deixará de ser assinado se o vencedor não cumprir com as condições 
legais da documentação exigida pela Comissão Especial de Licitação – CEL 01, sendo 
então considerado desistente, o que permitirá a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e 
Obras Públicas - SEOP optar por assinar o Contrato com o segundo colocado e, com 
este o mesmo ocorrendo, optar pelo terceiro colocado.  
12.3. O vencedor do Concurso poderá recusar-se a assinar o Contrato por motivos que 
justificará por escrito, ficando sujeito às penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93, Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos.  

13. ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

13.1 - O Órgão licitante adjudicará o contrato ao licitante cujo projeto atender em sua 
essência aos requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s). 

13.2 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto no item 12.1, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas 
neste edital, na Lei N. 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
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13.3 - A contratação dos trabalhos objeto da presente Licitação reger-se-á e formalizar-
se-á nos termos previstos pela Lei N. 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

13.4 - O Órgão licitante se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e 
rejeitar todos os projetos a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito à 
indenização ou ressarcimento. 

 
14. LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

14.1 Na eventualidade, do surgimento de quaisquer dúvidas de caráter técnico na 
interpretação deste Edital, ou a ele relacionado, os interessados deverão, em petição 
escrita, dirigir-se ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas de apresentação da proposta e 
sob protocolo, durante o horário de expediente normal da referida Comissão, ou 
seja, no intervalo das 8:00 às 18:00 horas. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. Decairá do direito de impugnar, perante a administração, os termos do presente 
edital de licitação aquele que, tendo aceitado sem objeção, venha apontar, depois do 
julgamento, falhas ou irregularidades, que viciariam hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso. 
 
15.2. A Administração poderá revogar a presente licitação total ou parcialmente, por 
conveniência administrativa ou anular, em caso de irregularidades, sem que caiba 
direito à indenização ou ressarcimento de eventual prejuízo, ou ainda, se a 
Administração obtiver notícia fundada de qualquer fato ou circunstância anterior ao 
julgamento da licitação, que desabone a idoneidade, capacidade financeira ou 
administrativa do licitante vencedor. 
 
15.3. Na apresentação do Projeto, o concorrente deverá atender ao disposto na Lei 
5.194/66 de 24.12.66, em especial aos artigos 13 e 14 relativos à elaboração de 
trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, e laudos, sob pena de 
inabilitação/desclassificação da proponente, bem como as resoluções do CONFEA de 
números 218 de 29.06.73, 266 de 15.12.74 e 282 de 24.08.83. 

15.4. O Edital completo encontra-se disponível nos sites: www.ac.gov.br e 
www.licitacao.ac.gov.br  
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16.         DO FORO 
16.1 O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de Rio 
Branco - Acre.  
 
 
                                                                       Rio Branco – AC, 05 de março de 2009. 
 

 
                                       José Guilherme Silva de Sousa 
                       Presidente da Comissão Especial de Licitação – CEL 01 
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ANEXO I -  FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ARQUITETURA PARA O PLANETÁRIO 
DA CIDADE DE RIO BRANCO – AC. 
 
 
 
 
 
NOME: 
RG/CPF: 
ENDEREÇO: 
CIDADE/ESTADO: 
TELEFONE/ CEL.: 
E-MAIL: 
PROFISSÃO: 
DATA DE NASCIMENTO: 
FICOU SABENDO DO CONCURSO POR MEIO DE: 
� Internet 
� televisão 
� jornal impresso 
� revistas 
� outros: _______________________________________. 
Obs.: Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 
Declaro serem verdadeiros todos os dados constantes neste formulário, estar ciente e 
concordar com todas as condições que regem o regulamento do Concurso de escolha da 
idéia para projeto do Planetário de Rio Branco. 
 
 
                               Rio Branco-Acre, XX de fevereiro de 2009. 
 
 
 
                                 ________________________________ 
                                Assinatura do Autor ou seu Responsável 
 
 

mailto:cel1.licitacao@ac.gov.br


 
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 

Secretaria de Estado de Gestão Administrativa 
Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas 

Departamento de Licitações  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2009 

Comissão Especial de Licitação – CEL 01 

 
Avenida Getúlio Vargas, 300, Centro - sobreloja – Rio Branco/AC  

Fone/Fax: (068) 3212 - 7500      e-mail:  cel1.licitacao@ac.gov.br 

17

 
 

ANEXO II -  FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 
ARQUITETURA 
 

Título Profissional e Nome Crea/UF Nº 

Autor do Projeto 
(Prof. Responsável) 

  

Co-autor(es) 
 
 
 
 

  

Colaborador(es) 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
COMUNICAÇÃO 
VISUAL 

Título Profissional e Nome Crea/UF Nº 

Autor do Projeto 
 

  

Co-autor(es) 
 
 
 
 

  

Colaborador(es) 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
PAISAGISMO 
 

Título Profissional e Nome Crea/UF Nº 

Autor do Projeto 
 

  

Co-autor(es) 
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Colaborador(es) 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
CÁLCULO 
ESTRUTURAL 

Título Profissional e Nome Crea/UF Nº 

Autor do Projeto 
 

  

Co-autor(es) 
 
 
 
 

  

Colaborador(es) 
 
 
 
 

  

 
INSTALAÇÕES 
PREDIAIS 

Título Profissional e Nome Crea/UF Nº 

Autor(es) do Projeto 
 

  

Co-autor(es) 
 
 
 
 

  

Colaborador(es) 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
CONFORTO 
AMBIENTAL 

Título Profissional e Nome Crea/UF Nº 

Autor do Projeto 
 

  

Co-autor(es) 
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Colaborador(es) 
 
 
 

  

 
ORÇAMENTO Título Profissional e Nome Crea/UF Nº 
Autor 
 

  

Co-autor(es) 
 
 

  

Colaborador(es) 
 
 
 

  

 
Obs: Apresentar os currículos de acordo com o item 4, subitem 4.7.1 
do edital.  
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ANEXO III -  INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA: 

 
 
A área selecionada para implantação do Planetário de Rio Branco está localizada na 
zona oeste da cidade, e inserida no denominado Parque do Tucumã. Trata-se de parque 
linear, implantado ao longo da Rodovia Federal BR 364, em seu trecho urbano, 
adentrando também em áreas residenciais adjacentes. Tem como principal vizinhança, 
dois conjuntos habitacionais, o Universitário e o Tucumã, o Distrito Industrial, além da 
Usina de Arte e a Universidade Federal do Acre. 
No local específico onde será implantado o Planetário funcionou, até cerca de 12 anos 
atrás, uma lagoa de tratamento de esgoto do conjunto Universitário. Após sua 
desativação a área permaneceu sem uso, ou como grande espelho d´água, tomado pela 
vegetação espontânea que ali se desenvolveu. 
Seu notável potencial paisagístico, identificado especialmente após a implantação do 
Parque do Tucumã, é resultante da sua localização estratégica, de fácil visualização a 
partir da rodovia, e seu entorno marcado pela área de reserva natural de domínio da 
Universidade Federal do Acre. 
 

 
 
 
 

mailto:cel1.licitacao@ac.gov.br


 
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 

Secretaria de Estado de Gestão Administrativa 
Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas 

Departamento de Licitações  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2009 

Comissão Especial de Licitação – CEL 01 

 
Avenida Getúlio Vargas, 300, Centro - sobreloja – Rio Branco/AC  

Fone/Fax: (068) 3212 - 7500      e-mail:  cel1.licitacao@ac.gov.br 

21

 
 

ANEXO IV- DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: 
 
 
 
A área da antiga lagoa de tratamento será mantida em seu formato atual, transformada 
em espelho d’água, conservadas as bordas edificadas em talude revestido com concreto. 
Para evitar impactos sobre a mata existente no entorno, a edificação será implantada no 
espelho d’água, acessado através de passarelas e deck da borda do talude, atualmente já 
caracterizada como de circulação de pedestres. 
O estacionamento deverá estar localizado junto à via secundária, Avenida Maria José de 
Oliveira, que dá acesso ao Conjunto Universitário, evitando adentrar na área florestada. 
O acesso principal do Planetário também ocorrerá a partir deste mesmo ponto. Outra 
alternativa, exclusiva para pedestres e ciclistas, será através das vias internas de 
circulação do Parque do Tucumã. 
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ANEXO V - PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRÉ-
DIMENSIONAMENTO 

 
Programa de 
necessidades 

Número de 
usuários 

Área líquida 
aproximada 

Observações 

Sala de projeções 60 130 m² Área circular, com 9,00 
m de diâmetro, 
fechamento em cúpula, 
equipamento Definiti 
NG, ou similar 

Hall de entrada, sala de 
espera e exposições 

100 150 m²  

Bilheteria 01 3,0 m²  
Lanchonete 02 15 m2 Anexa ao hall de 

entrada, ou área aberta 
em deck 

Sanitários   Em acordo com a 
legislação 

Administração e 
secretaria 

05 25 m²  

Sala técnica 02 15 m2  
Biblioteca especializada  30 m²  
Sala dos telescópios e 
equipamentos de 
observação 

 10 m²  

Terraço ou deck   Local adequado à 
observações 
astronômicas 

Equipamentos de 
refrigeração  

 5 m²  

Serviços gerais, dml  5 m²  
Circulação, paredes e 
áreas complementares 
(35%) 

 135 m²  

    
ÁREA TOTAL  523 m²  
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ANEXO VI – INDICATIVO DE PROGRAMA BÁSICO DE OCUPAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ DISPONIBILIZADO POR MEIO DIGITAL 
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ANEXO VII – PLANTA CADASTRAL 
 
 
 
 
 
 

 
 

SERÁ DISPONIBILIZADO POR MEIO DIGITAL 
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ANEXO VIII – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
 

PARQUE DO TUCUMÃ 
 

 
                                          
                                        PORTAL PRINCIPAL 
 
 

 
                                                      
                                                 BR 364 
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VISTA AÉREA PARCIAL DO PARQUE DO TUCUMÃ 
 
 

 
 

VISTA AÉREA PARCIAL DA AVENIDA MARIA JOSÉ DE 
OLIVEIRA E LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO 
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VISTA AÉREA PARCIAL DO PARQUE TUCUMÃ 
 
 
 

 
 

VISTA AÉREA DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO 
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USINA DE ARTE JOÃO DONATO 
 
 

 
 

VISTA AÉREA DA USINA DE ARTE JOÃO DONATO 
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ANEXO IX - LAYOUT DAS PRANCHAS 
 
 
 
 
 
 

SERÁ DISPONIBILIZADO POR MEIO DIGITAL 
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ANEXO X – SONDAGEM GEOTÉCNICA À PERCUSSÃO 
 
 
 
 
 
 

SERÁ DISPONIBILIZADO POR MEIO DIGITAL 
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XI – INSUMOS (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E CUSTOS 

E INDICES DA CONSTRUÇÃO - SINAPI) 
 
 
 
 

SERÁ DISPONIBILIZADO POR MEIO DIGITAL 
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XII – PREÇOS SINTÉTICOS SEOP (BDI 21,03%); 
 
 
 
 
 
 

SERÁ DISPONIBILIZADO POR MEIO DIGITAL 
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XIII – PREÇOS ANALÍTICOS 

 
 
 
 
 
 
 

SERÁ DISPONIBILIZADO POR MEIO DIGITAL 
 
 

mailto:cel1.licitacao@ac.gov.br


 
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 

Secretaria de Estado de Gestão Administrativa 
Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas 

Departamento de Licitações  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2009 

Comissão Especial de Licitação – CEL 01 

 
Avenida Getúlio Vargas, 300, Centro - sobreloja – Rio Branco/AC  

Fone/Fax: (068) 3212 - 7500      e-mail:  cel1.licitacao@ac.gov.br 

34

 
 
 

XIV – CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO 
Lei nº. 1.732, de 23 de dezembro de 2008; 

 
 
 
 

SERÁ DISPONIBILIZADO POR MEIO DIGITAL 
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XV – PLANO DIRETOR DE RIO BRANCO 
Lei nº. 1.611, de 27 de outubro de 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ DISPONIBILIZADO POR MEIO DIGITAL 
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XVI – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
Lei nº. 1.137 de 24 de março de 2004 

 
 
 
 
 
 
 

SERÁ DISPONIBILIZADO POR MEIO DIGITAL 
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XVII - MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO N° XXX/2009 
 

MINUTA DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, 
O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E OBRAS 
PÚBLICAS E, DE OUTRO, 
XXXXXXXXXXXXXXXX, NOS 
TERMOS QUE SEGUEM. 

 
Estado do Acre, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através da SECRETARIA 
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°. 03.123.324/0001-05, com sede na Rodovia AC - 40, Km 02, 
Segundo Distrito, neste Município, neste ato representada por seu Secretário Senhor 
Eduardo Nunes Vieira, Arquiteto Urbanista, brasileiro, residente e domiciliado à Rua 
Cel. Sebastião Dantas, n°. 220, Casa 09, Bairro Estação Experimental, portador do RG. 
n°. 200.237-4 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n°. 255.820.030-53, de acordo com a 
autorização expressa no Decreto nº. 1.350, de 11.09.2007, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE e, do outro lado, o Senhor XXXXXXXXXXXX 
Pessoa Física, brasileiro, XXXXXXX, Arquiteto, residente e domiciliado a Rua 
XXXXXXXXXXXX, nº. XXX, Bairro XXXXX, XXXXXXX, portador do RG n°. 
XXXXXXXXX SSP/XX e inscrito no CPF/MF sob o n°. XXXXXXXXXXXXX, 
doravante denominado simplesmente CONTRATADO, perante as testemunhas abaixo 
firmadas, pactuam o presente contrato, doravante denominado processo, que se regerá 
pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, atendidas as cláusulas e condições que se 
enunciam a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
Este Contrato tem por objeto a elaboração e detalhamento do Projeto Executivo de 
Arquitetura, destinado à construção do Planetário de Rio Branco, tendo por base o 
anteprojeto de arquitetura elaborado pelo CONTRATADO no âmbito do Concurso nº. 
001/2009 – CEL 01, conforme segue: 
I.Projeto Executivo de Arquitetura aprovado na Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
detalhamento e especificações técnicas e Coordenação da execução dos Projetos 
Complementares conforme segue: 
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a) Estrutural 
b) Elétrico 
c) Telefônico 
d) Hidrosanitário 
e) Prevenção e Combate a Incêndio 
f) Climatização (Ar Condicionado) 
g) Rede Lógica e ambiente wireless 
h) Sonorização Ambiente 
i)  Sistema de proteção contra Descargas Atmosféricas 
j) Comunicação Visual 
k)  Paisagismo, iluminação externa e paginação dos pisos, calçadas e acessos 
l) Equipamentos e Mobiliário urbano 
m) Especificação e quantitativos dos materiais dos projetos 
n) Memoriais Descritivos de todos os projetos 
o)Orçamento quantitativo completo da obra, com custos unitários utilizando-se da 
Tabela da SEOP 
p) Compatibilização entre todos os projetos e especificações. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução e desenvolvimentos do projeto executivo de 
arquitetura e dos projetos complementares deverão prever a possibilidade da realização 
das obras em etapas distintas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os Projetos Complementares, sempre que necessário, 
serão submetidos à aprovação nas concessionárias de serviços públicos e/ou órgãos 
públicos correspondentes, pelos autores dos projetos. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os Projetos Complementares serão contratados 
diretamente pelo CONTRATANTE com profissionais altamente especializados e o 
valor dos seus honorários não fazem parte do presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - NATUREZA DA CONTRATAÇÃO 
 
A presente contratação se dá por inexigibilidade de licitação, tendo em vista tratar-se de 
um serviço técnico profissional especializado, nos termos do art.25, inc. II da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
Visando a execução do objeto deste Contrato, o CONTRATADO obrigar-se-á: 
 
I. cumprir fielmente o presente instrumento, de modo que no prazo estabelecido, os 
serviços mencionados na Cláusula Primeira sejam entregues inteiramente concluídos e 
acabados; 
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II. observar, na execução dos serviços mencionados na Cláusula Primeira, as leis, os 
regulamentos, as posturas e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, bem como as determinações do CONTRATANTE; 
III. facilitar todas as atividades do CONTRATANTE, nas suas ações de fiscalização e 
acompanhamento do Projeto e do detalhamento Projeto, fornecendo informações e 
elementos relativos aos serviços executados e/ou em execução; 
IV. assumir todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social 
ou tributária, de sua responsabilidade, incidentes sobre os serviços objeto deste 
Contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Visando à execução deste Contrato, o CONTRATANTE obrigar-se-á a: 
I.   colocar à disposição do CONTRATADO todas as informações necessárias ao 
desenvolvimento dos serviços; 
II.  designar pessoal para acompanhar tecnicamente a execução do presente contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O CONTRATADO observará o prazo de XX (XXXXXXX) dias consecutivos para 
conclusão e XX (XXXXXXX) dias consecutivos de vigência, contados da data de 
assinatura do presente, para apresentação ao CONTRATANTE do Projeto Executivo de 
Arquitetura e demais peças constantes do trabalho final e completo, conforme 
cronograma físico-financeiro contendo os prazos marcos e eventos, naquilo que couber 
e como seguem, que foram estabelecidos para cada etapa: 
- XXXXX dias da assinatura do contrato para entrega Projeto de Arquitetura de 
préexecução; 
- XXXXX dias da assinatura do contrato para entrega do Projeto Executivo de 
Arquitetura; 
- XXXXX dias da assinatura do contrato para entrega do Projeto Completo de 
Arquitetura, Memoriais e Detalhamentos; 
- XXXX dias da assinatura do contrato para entrega em cada evento definido no 
cronograma das fases e etapas de todos os Projetos, seus Memoriais Descritivos, 
Especificações, Detalhamentos, Levantamentos Quantitativos, Orçamento e 
Compatibilização dos Projetos. A entrega dos trabalhos deverá ser em uma cópia 
impressa e em meio digital CD-ROM em programa AUTOCAD versão 2008. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Só se admitirá a prorrogação dos prazos, quando houver 
impedimentos que paralisem ou restrinjam o normal andamento dos serviços 
decorrentes de fatos alheios à responsabilidade DO CONTRATADO, atestados e 
reconhecidos pela CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA SEXTA - PREÇO GLOBAL 
 
Para execução dos serviços do Projeto Executivo de Arquitetura aprovado na Prefeitura 
de Rio Branco, o detalhamento, as especificações técnicas e a Coordenação dos Projetos 
Complementares, fica ajustado o preço global de R$ 1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais). Não fazem parte destes honorários a contratação dos Projetos 
Complementares que será realizada pelo CONTRATANTE diretamente com 
profissionais altamente especializados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSOS 
 
O recurso financeiro para atendimento ao disposto na Cláusula Segunda será através do 
Programa de Trabalho: 714.005.2310.0000; Elemento de Despesa: 33.90.31.00; 
Fonte de Recurso: 100 (RP). 
 
CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTOS 
 
1. O valor do contrato será pago da seguinte forma: 
-25% (vinte e cinco por cento) na aprovação do projeto de Arquitetura de préexecução; 
-20% (vinte e por cento) quando da entrega do Projeto Executivo de Arquitetura; 
-25% (vinte e cinco por cento) quando da entrega do Projeto Completo de Arquitetura, 
Memoriais e Detalhamentos; 
-30% (trinta por cento) quando da aprovação de compatibilização entre todos os 
Projetos, seus Memoriais Descritivos, Especificações, Detalhamentos, Levantamentos 
Quantitativos e Orçamento; 
2.Os valores mencionados no item anterior serão fixos, sem reajustes. 
3.Dos valores pagos conforme o descrito no item 1, serão deduzidas as contribuições 
sociais e/ou retenções de tributos, observada a legislação vigente. 
4.O pagamento das respectivas etapas será efetuado dentro do prazo de 10 (dez) dias 
contados da aprovação dos serviços pela CONTRATANTE, que terá um prazo de 15 
(quinze) dias para apreciar a entrega efetuada. 
 
CLÁUSULA NONA - SUSTAÇÃO DOS PAGAMENTOS 
 
O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento, no todo ou em parte, nos seguintes 
casos: 
I. elaboração incorreta dos serviços; 
II. existência de qualquer débito exigível pelo CONTRATANTE; e, 
III. existência de débitos para com terceiros, relacionados com os serviços contratados, 
e que possam pôr em risco seu bom andamento ou causar prejuízos ao 
CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização dos serviços a serem executados será de competência e responsabilidade 
exclusiva do CONTRATANTE, a quem caberá cumprir e fazer cumprir o presente 
termo, bem como atestar faturas e autorizar alterações de projetos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES 
 
As penalidades contratuais serão a advertência, a multa, a rescisão do contrato, a 
declaração de inidoneidade e a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93, bem assim de 
ressarcir integralmente os dispêndios a que o CONTRATANTE for obrigado, em caso 
de descumprimento das obrigações pelo CONTRATADO. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ressalvada a hipótese de força maior, conforme 
conceituada no inciso IV e V deste parágrafo, a inexecução total ou parcial dos serviços 
objeto deste contrato, nos prazos fixados no cronograma de execução, sujeitará o 
CONTRATADO à aplicação das seguintes multas: 
I-multa diária, por não cumprimento do prazo final de entrega dos serviços, de 
0,3 (três décimos por cento) do valor do contrato; 
II- multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do saldo contratual não executado, em 
caso de rescisão contratual por culpa do CONTRATADO; 
III- o CONTRATANTE no prazo máximo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados 
do recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos 
alegados, dando, por escrito, as razões de sua eventual aceitação ou recusa. 
IV- entende-se por motivo de força maior, para efeitos de penalidades e sanções, o ato 
de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreição levantada, epidemias, avalanches, 
tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer outros 
acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam 
ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente, 
não se consiga impedir sua ocorrência, excluída a greve trabalhista por ser direito do 
trabalhador; 
V- o CONTRATADO deverá comunicar ao CONTRATANTE os fatos de força maior, 
dentro do prazo de 2 (dois) dias consecutivos de sua verificação, e apresentar os 
documentos para respectiva comprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos a partir da 
data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
VI- o CONTRATANTE no prazo máximo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados 
do recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos 
alegados, dando, por escrito, as razões de sua eventual aceitação ou recusa; 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – MULTAS 
 
I- as multas definidas no Parágrafo Primeiro serão descontadas de imediato do 
pagamento das prestações parciais devidas; 
II- o CONTRATADO não incorrerá na multa referida no Inciso II do Parágrafo 
Primeiro, na ocorrência de caso fortuito e força maior, ou de responsabilidade do 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Das decisões que aplicam penalidades previstas nesta 
Cláusula, caberá, sem efeito suspensivo, pedido de reconsideração à autoridade que as 
aplicou, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da ciência da decisão, e recurso à 
autoridade imediatamente superior no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da ciência 
do indeferimento do pedido de reconsideração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO E INEXECUÇÃO 
 
Constituem motivos para rescisão deste Contrato: 
I. o não cumprimento de cláusulas contratuais; 
II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
III. a lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a não 
conclusão dos serviços, nos prazos estipulados; 
IV. a paralisação dos serviços, total ou parcial, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa 
execução destes; 
V a sub-contratação do seu objeto, a cessão ou transferência total, sem prévia 
autorização escrita do CONTRATANTE; 
VI. a suspensão da sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo 
superior a 90 (noventa) dias, salvo no caso de calamidade pública, graves perturbações 
da ordem interna ou guerra; 
VII. o atraso superior a 60 (sessenta) dias por pagamento devidos pelo 
CONTRATANTE, decorrentes de serviços já recebidos, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
VIII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão poderá ser amigável, por acordo entre as partes ou 
judicial, nos termos da legislação pertinente à matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
I. Todos os dados originais desenvolvidos em função dos serviços objeto do presente 
instrumento, tais como projetos, desenhos, estimativas, cálculos e quaisquer outras 
informações neles utilizadas, serão de propriedade do CONTRATANTE, ressalvado o 
disposto nos artigos 17 a 23, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966; 
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II. o CONTRATADO poderá subcontratar a execução dos serviços aqui contratados, 
ficando neste caso, solidariamente responsável, perante o CONTRATANTE pelos 
serviços executados pelos subcontratados, e ainda, pelas conseqüências dos fatos e atos 
a eles imputáveis; 
III. os contratos de sub-contratação incorporarão, de pleno direito, todas as cláusulas 
deste instrumento relativas às responsabilidades e deveres do CONTRATADO para 
com o CONTRATANTE; 
IV. admitir-se-á a prorrogação do prazo global ajustado na Cláusula Quinta, desde que 
ocorra pelo menos um dos seguintes motivos: 
a) superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
b) impedimento de execução do contrato por fato de terceiros, reconhecido 
pelo CONTRATANTE, em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
c) omissão ou atraso de providência a cargo do CONTRATANTE, do qual resulte 
diretamente impedimento ou retardamento na execução do Contrato; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PROIBIÇÕES 
 
É vedado ao CONTRATADO: 
a) caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira, sem 
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE; 
b) opor, em qualquer circunstância, direito de retenção sobre os serviços executados; 
c) interromper unilateralmente os serviços sob a alegação de inadimplência por parte do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Rio Branco para dirimir as questões oriundas do 
presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. E assim, por estarem justos e CONTRATADOS, assinam este Contrato em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas. 
                                                                      Rio Branco, XX de XXXXXXXX de 2009. 
                     
                            Eduardo Vieira                                          ______________________ 
Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas                       Arquiteto 
                         CONTRATANTE                                                 CONTRATADO 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 - ______________________________ 
 CPF/MF N.º ____________________ 

2 - ______________________________ 
CPF/MF N.º ____________________ 
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