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Edital

Licitação, na modalidade Concurso, para seleção da 
melhor proposta para contratação do Projeto Executivo 
de Arquitetura de Interiores e Complementares para a 
Reforma da Sede do Conselho Regional de Psicologia da 
Primeira Região/Distrito Federal.
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1. Preâmbulo

I. Dos Promotores do Concurso

São Promotores do concurso de que trata este Edital:

a. O Conselho Regional de Psicologia da Primeira Região/Distrito Federal (CRP 
01/DF), pessoa jurídica de direito público sob a forma de autarquia federal de 
fiscalização profissional, regida pela Lei Federal nº 5.766, de 20 de dezembro 
de 1971, e regulamentadas pelo Decreto 79.822, de 17 de junho de 1977, inscrito 
no CNPJ sob o nº 37.115.532/0001-84, com sede no SRTVN Quadra 701, Edifício 
Brasília Rádio Center, Ala A, Sala 4.024, em Brasília, Distrito Federal, CEP 70.719-
900, representado neste ato pela Presidenta Thessa Laís Pires e Guimarães, 
brasileira, psicóloga, portadora da Carteira de Identidade nº 2.583.438, expedida 
pela SSP/DF, e do CPF nº 010.137.331-77, residente e domiciliada em Brasília, 
Distrito Federal, doravante designado CRP 01/DF, na condição de Promotor 
Partícipe; e

b. O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Distrito Federal (IAB/
DF), pessoa jurídica de direito privado sob a forma de associação civil sem fins 
lucrativos, fundado em 28 de novembro de 1960 e cujos atos constitutivos 
estão registrados no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
em Brasília, às folhas 306/308 do Livro A-4 sob o nº 423, em 30 de maio de 
1967, inscrito no CNPJ sob o nº  00.480.533/0001-18, com sede no SCS Quadra 
02, Bloco D, Sala 206, Edifício Oscar Niemeyer, em Brasília, Distrito Federal, 
CEP 70200-630, representado neste ato pela Vice Presidenta Carolina Baima 
Cavalcanti, brasileira, arquiteta e urbanista, portadora da Carteira de Identidade 
nº  2.178.097, expedida pela SSP/DF, e do CPF nº 638.690.123-15, residente 
e domiciliada em Brasília, Distrito Federal, doravante designado IAB/DF, na 
condição de Promotor Organizador. Sendo que a Coordenação técnica do 
Concurso Nacional para Reforma da Sede do Conselho Regional de Psicologia 
em Brasília-DF será devidamente representada pelo arquiteto e urbanista Luiz 
Otavio Alves Rodrigues, brasileiro, portador da Identidade CAU/BR A9498-6 , 
e do CPF nº 296.316.531-53 e pelo arquiteto e urbanista José Henrique Pereira 
de Freitas, brasileiro, portador da Identidade CAU/BR  A117694-3, e do CPF nº 
035.840.171-22

II. Da convocação do Concurso

O Conselho Regional de Psicologia da Primeira Região/Distrito Federal (CRP 
01/DF), em conjunto com o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento 
do Distrito Federal (IAB/DF), em conformidade com o contido concurso de 
estudo preliminar para reforma da sede do conselho regional de psicologia do 
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distrito federal no Contrato de Prestação de Serviço no 68/2021, decorrente do 
processo no 570100048.000060/2021-44, firmados entre as partes, vêm pelo 
presente Edital, nos termos da Lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, tornar pública 
a realização de licitação na modalidade concurso – Concurso Público Nacional de 
Estudo Preliminar para Reforma da Sede do Conselho Regional de Psicologia do 
Distrito Federal (CRP 01/DF) – para a contratação do Projeto Executivo Completo 
de Arquitetura de Interiores e Complementares com vistas à sucessiva reforma da 
sede do Conselho Regional de Psicologia da Primeira Região/Distrito Federal (CRP 
01/DF), em Brasília (DF).

2. Disposições preliminares

2.1. Este Edital fixa os procedimentos, normas e preceitos básicos para a realização 
do Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar para Reforma da Sede do 
Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP 01/DF), em Brasília, 
Distrito Federal, o que se dará de acordo com o Contrato referido no item 1, 
subitem II, deste Edital.

2.2. A presente licitação, na modalidade concurso, rege-se pela Lei Federal n° 8.666 de 
21 de junho de 1993, e subsidiariamente pela Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, e 
pelas disposições que lhe sejam aplicáveis da Lei no 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, que regula o exercício da profissão de Arquiteto e Urbanista, pelas “Normas 
do Instituto de Arquitetos do Brasil para a Organização de Concursos Públicos 
de Arquitetura e Urbanismo” e pelas condições estabelecidas neste Edital e nos 
demais documentos que constituem as Bases do Concurso.

3. Objeto do concurso

3.1. A presente licitação, na modalidade concurso, a ser realizada em uma única etapa, 
tem por objeto a seleção e contratação da melhor proposta de arquitetura de 
interiores, projeto luminotécnico e comunicação visual para a sede do CRP 
01/DF, a ser reformado na SRTVN Quadra 701, Edifício Brasília Rádio Center, Ala A, 
Sala 4.024, em Brasília, DF.

3.2. Os concorrentes deverão apresentar, para a seleção e julgamento, a primeira 
etapa do projeto a ser desenvolvido – Estudo Preliminar –, na qual terão plena 
liberdade de proposta, respeitadas as determinações legais e programáticas. 
Deverão, também, apresentar as informações gerais e determinantes da obra, e 
das instalações prediais e especiais, de maneira a demonstrar a viabilidade técnica 
e financeira do empreendimento, obedecidas as indicações e determinações do 
conjunto de documentos que compõem as Bases do Concurso.
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3.3. A seleção e julgamento da melhor proposta será efetuada por Comissão Julgadora 
composta em conformidade com os termos do art. 37, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133, 
de 2021, e com as disposições do contrato referido no item 1, subitem II, deste 
Edital.

3.4. A equipe vencedora, representada pela sociedade de prestação de serviços 
de arquitetura e urbanismo detentora da inscrição, será contratada para o 
desenvolvimento das etapas subsequentes de sua proposta até ao nível de 
Projeto Executivo de Arquitetura e Projetos Complementares, caso em que 
deverão observar rigorosamente as prescrições legais e executar os trabalhos 
em conformidade com os termos dos documentos que compõem as Bases do 
Concurso.

3.5. Os Projetos a serem desenvolvidos serão os seguintes:

a. Arquitetura de interiores, incluindo:

 · Leiaute de mobiliário;
 · Demolir e construir;
 · Planta de piso;

 · Planta de revestimentos;
 · Planta de teto;
 · Projeto luminotécnico;
 · Cortes e vistas que forem necessárias;
 · Detalhamento de áreas molhadas;
 · Detalhamento de mobiliário fixo (marcenaria, bancadas, painéis etc);

 · Especificação e quantitativo de móveis;

 · Imagens ilustrativas atualizadas.

b. Complementares, incluindo:

 · Instalações Elétricas;
 · Cabeamento estruturado: telefonia, voz e dados, CFTV, internet e alarme;

 · Sonorização e Infraestrutura para Multimídia nas Salas de Reuniões e

 · Plenária/Auditório;
 · Instalações Hidráulicas e Esgoto;

 · Prevenção e Combate a Incêndio;
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 · Climatização;
 · Projeto Acústico do Auditório.

 · Comunicação Visual.

3.6. A contratação compreenderá, ainda, a execução dos seguintes trabalhos ou 
atividades técnicas, que deverão ser entregues juntamente com o projeto 
executivo:

a. Orçamento Final da Obra, compreendendo detalhamento do custo global 
da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 
propriamente avaliados, a ser apresentado em planilhas que expressem a 
composição de todos os custos unitários;

b. Caderno de especificações e encargos;

c. Coordenação técnica e compatibilização dos projetos;

d. Responsabilidade sobre a aprovação dos projetos, quando couber.

e. Emissão da RRT ou ART de todos as disciplinas contratadas.

3.7. A área útil do objeto em questão é de 449,40 m2 e o custo pretendido para 
a reforma está estimada em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil 
reais), não incluídos neste valor os mobiliários especificados, assim como, os 
equipamentos (sonorização, ar condicionado, computadores e assemelhados).

3.8. O custo total pretendido para a obra será corrigido pelo INCC (Índice Nacional 
da Construção Civil) a partir da data de lançamento do concurso (data da 
publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União) e deverá ser considerado 
no Orçamento Final da Obra referente ao Projeto Executivo apresentado, a ser 
elaborado pela sociedade vencedora do concurso e entregue juntamente com o 
mesmo Projeto Executivo, como parte do contrato.

3.9. Não haverá óbices a que o custo efetivo retratado no orçamento final da obra seja 
inferior ao valor fixado, neste edital, a título de custo total pretendido.

4. Requisitos para habilitação e participação

4.1. Poderão participar do concurso as sociedades de prestação de serviços de 
arquitetura e urbanismo registradas e em situação regular perante o CAU.

4.2. A inscrição para participação no concurso deverá ser feita pelo responsável técnico 
da sociedade, ou por um deles, no caso de haver mais de um responsável técnico, 
em qualquer caso devidamente registrado e em situação regular perante o CAU.
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4.3. Ao responsável técnico que realizar a inscrição caberá:

a. A integral responsabilidade técnica pela coordenação do projeto;

b. Em caráter de exclusividade, formular consultas à coordenação do concurso;

c. Responder pelos quesitos estabelecidos nas Bases do Concurso;

d. Indicar a equipe multidisciplinar responsável pelos trabalhos, declinando em 
relação a cada membro nome completo, registro profissional e órgão (CREA ou 
CAU) e as atividades pelas quais será responsável.

4.4. Estão aptos a compor as equipes multidisciplinares participantes no presente 
concurso todos os profissionais legalmente habilitados para o objeto do certame 
e que estejam registrados e em situação regular perante o respectivo conselho 
profissional (CAU ou CREA), residentes e domiciliados no País, e em pleno gozo de 
seus direitos profissionais.

4.5. No ato da inscrição, o profissional responsável pela inscrição informará os dados 
da pessoa jurídica (sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo) 
a ser inscrita, indicando designação, endereço, inscrições no CNPJ e nos Cadastros 
Fiscais estadual e municipal ou distrital, número e local do registro dos atos 
constitutivos e número de registro no CAU.

4.6. No ato da inscrição, o profissional responsável pela inscrição deverá demonstrar 
o seu vínculo jurídico com a pessoa jurídica a ser inscrita para a participação 
no concurso através da assinatura da Declaração de vínculo à Pessoa Jurídica e 
equipe mínima (Anexo III).

4.7. Um mesmo profissional somente poderá concorrer participando da equipe inscrita 
por uma sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo e com 
um único trabalho, sendo vedada a participação de qualquer inscrito em mais de 
um trabalho, seja como coautor, membro de equipe, colaborador, consultor, ou em 
qualquer outra condição.

4.8. Identificando-se um mesmo profissional em mais de uma equipe, será cancelada 
a inscrição da sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo que 
tiver feito a inscrição por último. Identificado o mesmo profissional em mais de 
duas equipes, será considerada exclusivamente a primeira inscrição, cancelando-se 
todas as demais.

4.9. É vedada a participação no presente concurso, a qualquer pretexto – na 
forma de pessoas físicas ou jurídicas, seja na condição de inscritos, coautores, 
colaboradores, integrantes de equipe, consultores ou similares – de profissionais 
que incorram nas seguintes situações:
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I. Sejam dirigentes, conselheiros e empregados, integrantes ou vinculados aos 
quadros do IAB/DF e do CRP 01/DF;

II. Sejam membros do Conselho Diretor e do Conselho Superior do IAB/DF;

III. Sejam membros da Comissão Julgadora;

IV. Sejam membros da Coordenação do Concurso;

V. Sejam cônjuges ou companheiros e tenham com eles qualquer vínculo de 
parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil das pessoas 
referidas nos subitens I a IV deste item.

4.10. Subsistirá o impedimento mesmo em relação às pessoas que se tenham afastado 
da situação impeditiva, salvo se o afastamento tiver ocorrido antes da data da 
primeira publicação do aviso de divulgação deste Edital.

4.11. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do 
contrato dela decorrente, sociedades de prestação de serviços de arquitetura e 
urbanismo que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não 
funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela 
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal e distrital, 
bem como as que estejam cumprindo sanção de suspensão do direito de licitar ou 
contratar com a Administração Pública.

4.12. O IAB/DF e o CRP 01/DF não serão, sob qualquer hipótese, responsáveis pelas 
relações jurídicas de trabalho, de prestação de serviços ou outra modalidade de 
contratação existente entre a sociedade de prestação de serviços de arquitetura e 
urbanismo vencedora e contratada e os profissionais integrantes da equipe técnica 
que com ela executarão os trabalhos objeto do concurso.

4.13. Sem prejuízo no disposto no item 4.7 deste Edital, para os fins de cumprimento 
das obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, civis e previdenciárias, a sociedade 
de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, vencedora e contratada, 
poderá firmar com os profissionais integrantes da equipe técnica contratos em que 
prestem seus serviços como profissionais liberais (pessoas física) ou por meio de 
pessoas jurídicas das quais eles façam parte e que tenham por objeto a prestação 
dos serviços que executarão no interesse do concurso.

4.14. A participação na licitação implica, automaticamente, a aceitação integral dos 
termos deste Edital, seus anexos e leis aplicáveis.
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5. Coordenação do concurso e consultas

5.1. A Responsabilidade Técnica pela Coordenação do Concurso, na função de 
Coordenador do Concurso, será exercida pelo arquiteto e urbanista Luiz Otávio 
Alves Rodrigues, registro CAU nº A9498-6/DF. Exercerá a função de Coordenador 
Adjunto do Concurso o arquiteto e urbanista José Henrique Freitas, registro CAU nº 
A117694-3/DF.

5.2. A Coordenação do Concurso contará com a participação do CRP 01/DF, por 
intermédio de seu conselheiro Demétrius de Alves França , registro CRP 01/11605, 
que acompanhará os procedimentos do Concurso.

5.3. Cada membro da Coordenação do Concurso deverá emitir seu respectivo Registro 
de Responsabilidade Técnica no CAU, para o devido apostilamento de suas 
responsabilidades no Concurso.

5.4. A Coordenação contará com apoio jurídico e administrativo fornecido pelas 
entidades Promotora e Organizadora do Concurso.

5.5. O CRP 01/DF indicará um advogado, que atuará como consultor jurídico do 
Concurso.

5.6. O IAB/DF indicará um técnico administrativo de seu quadro funcional que atuará 
como apoio administrativo do Concurso.

5.7. A Coordenação do Concurso tem como responsabilidades:

I. Organizar toda a documentação do concurso; divulgar e distribuir 
informações; coordenar o recebimento das inscrições e consultas; responder 
às consultas; receber os trabalhos e prepará-los para a avaliação da Comissão 
Julgadora (adiante também denominada apenas CJ);

II. Instalar a Comissão Julgadora (CJ) e assessorar os trabalhos de julgamento, 
com direito a voz e sem direito a voto, e não permitir o ingresso de pessoas 
estranhas no local das sessões, a não ser quando convocados pela própria CJ;

III. Zelar e proceder de modo a assegurar a não identificação da autoria dos 
trabalhos durante todo o processo do concurso e do julgamento, garantindo 
absoluto sigilo até a divulgação do resultado do concurso;

IV. Providenciar a digitação das súmulas, atas e de outros documentos de 
responsabilidade da CJ;

V. Coordenar os atos públicos e a exposição dos trabalhos, para divulgação, 
premiação e homologação dos resultados;
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VI. Intermediar entendimentos entre as partes nos processos de assinatura do 
contrato com a sociedade vencedora do concurso;

VII. Denunciar, a quem de direito, eventuais descumprimentos deste Edital 
pelos inscritos, participantes e concorrentes, pelos membros da CJ, ou pela 
sociedade vencedora do concurso;

VIII. Elaborar, para expedição conjunta pelo IAB/DF e pelo CRP 01/DF, os 
certificados de participação a todas as equipes concorrentes;

IX. Apresentar, ao IAB/DF e ao CRP 01/DF, o Relatório Final das Atividades do 
Concurso;

X. Acompanhar os procedimentos para a contratação da sociedade vencedora 
do concurso.

5.8. A Coordenação do Concurso é a instância responsável pelo registro e a análise das 
consultas e formulará as respostas.

5.9. As consultas relativas às Bases do Concurso deverão ser encaminhadas sem 
identificação dos consulentes, por meio de formulário indicado na área de 
“Consultas” no site oficial do Concurso (www.concursocrpdf.org), durante o período 
estipulado no Cronograma informado neste Edital.

5.10. As respostas às consultas e aos pedidos de esclarecimentos serão publicadas em 
lotes, sem identificação do consulente, na área de “Respostas às Consultas” no Site 
Oficial do Concurso a partir das datas determinadas pelo Cronograma. Todas as 
respostas passarão a fazer parte integrante das Bases do Concurso e serão levadas 
ao conhecimento da CJ.

5.11. Não serão atendidos consultas ou pedidos de esclarecimentos formulados 
pessoalmente, por telefone, ou por quaisquer outros meios que não os 
estabelecidos no presente Edital e, tampouco, aqueles solicitados fora do prazo 
estabelecido no Cronograma, ou, ainda, aqueles eventualmente dirigidos a outras 
instâncias do IAB/DF ou do CRP 01/DF.

5.12. As respostas serão publicadas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis de seu 
recebimento pela Coordenação, em conformidade com o Cronograma deste Edital.

5.13. Não serão atendidas consultas de profissionais não inscritos no concurso.

http://www.concursocrpdf.org
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6. Visita técnica guiada

6.1. As visitas técnicas serão guiadas por colaborador da Área Técnica do CRP 01/DF 
e serão realizadas nas datas estabelecidas no cronograma, dias 09, 11 e 13.05.2022, 
no horário das 11h ou às 15h, com registro em lista de presença dos interessados 
que compareceram.

6.2. Somente poderá agendar e realizar a visita técnica o responsável técnico 
informado no ato da inscrição e que cuja inscrição tenha sido homologada.

6.3. Os licitantes interessados em participar das visitas, deverão solicitar o 
agendamento, pelo endereço eletrônico do site oficial (www.concursocrpdf.org), na 
aba Visitas Técnicas, até o dia 08.05.2022, conforme cronograma.

6.4. Qualquer dúvida que surgir durante as visitas deverá ser encaminhada sempre 
através do site oficial (www.concursocrpdf.org) na aba Consultas.

6.5. O licitante que não fizer a visita técnica guiada não será desclassificado, ficando 
a seu critério o interesse em conhecer o espaço a ser realizado o serviço técnico 
para melhor apresentação do objeto do certame.

6.6. Em caráter extraordinário haverá um dia único de visita técnica, no dia 10 de junho 
em duas opções de horários. As inscrições de visitas devem ser feitas até o dia 09 
de junho às 23:59 h (horário de Brasília–DF) no portal do participante através do 
site do certame, as vagas serão limitadas a 10 participantes inscritos.

7. Inscrições

7.1. 7.1 As inscrições serão abertas à zero hora do dia 18.04.2022 e serão encerradas 
às 23 horas e 59 minutos do dia 24.06.2022, observado o horário oficial de Brasília 
(DF), e somente poderão ser realizadas, exclusivamente, por via eletrônica, no Site 
Oficial do Concurso www.concursocrpdf.org.

7.2. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

7.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado por meio de transferência 
bancária no ato da inscrição e seu comprovante enviado por meio do site 
eletrônico junto com os demais documentos.

7.4. Dados bancários para pagamento:

Banco do Brasil 
Agência 3475-4 
Conta corrente 15.933-6 
CNPJ: 00.480.533/0001-18 (pix)

http://www.concursocrpdf.org
http://www.concursocrpdf.org
http://www.concursocrpdf.org
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7.5. As inscrições somente serão homologadas após a confirmação do pagamento da 
taxa de inscrição.

7.6. É vedada a transferência a terceiros do valor pago a título de taxa de inscrição. 
É de responsabilidade da sociedade participante a obtenção do comprovante 
de inscrição, que estará disponível após homologação da inscrição, no endereço 
eletrônico www.concursocrpdf.org, na página de acompanhamento.

7.7. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade 
da sociedade participante. O IAB/DF e o CRP 01/DF têm o direito de, a qualquer 
momento, cancelar a inscrição daquele que porventura não tenha preenchido 
corretamente, de forma completa e com veracidade, o formulário eletrônico de 
inscrição.

7.8. No momento da inscrição deverá ser preenchido formulário de identificação 
do profissional, responsável técnico, e da pessoa jurídica signatária da inscrição 
(sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo), para eventual 
futura contratação, no campo específico indicado na área de “Inscrições”, no Site 
Oficial do Concurso.

7.9. A nomeação da equipe completa do projeto (autores, coautores, colaboradores, 
consultores e demais membros da equipe) dar-se-á posteriormente, por ocasião 
do envio da proposta, em formulário de identificação a ser preenchido no campo 
específico indicado na área de “Envio das Propostas”, no Site Oficial do Concurso.

7.10. Uma vez recebidas, pela Coordenação do Concurso, e em conformidade com as 
exigências deste Edital, as inscrições serão homologadas no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis sucessivos à data do pagamento da taxa de inscrição. A comunicação de 
homologação e o código de inscrição serão enviados à sociedade participante para 
o endereço eletrônico fornecido no ato da inscrição, bem como ficarão disponíveis 
para visualização na página de acompanhamento de cada participante.

7.11. O código de inscrição deverá ser utilizado quando do envio da Proposta para fins 
de garantia do anonimato.

7.12. O IAB/DF e o CRP 01/DF não se responsabilizarão por solicitação de inscrição 
não recebida por motivos de ordem técnica, de falhas de comunicação, de 
congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou 
entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa 
de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados.

7.13. Sem prejuízo de outras disposições deste Edital, não haverá devolução de taxa de 
inscrição em nenhuma hipótese.

http://www.concursocrpdf.org
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8. Normas de apresentação

8.1. Os Estudos Preliminares deverão ser enviados por meio do campo específico 
na “Área do Candidato” e deverão ser apresentados de forma padronizada, 
observando-se rigorosamente as normas descritas a seguir, valendo-se os inscritos 
do modelo de prancha disponibilizado (anexo V: Modelo de Prancha), objetivando 
obter o máximo de uniformização para a avaliação da CJ e a preservação do sigilo 
de autoria até o final do julgamento.

8.2. Cada sociedade participante poderá apresentar apenas uma única proposta, não 
sendo aceitas variações e/ou alternativas de um mesmo trabalho.

8.3. Os desenhos e os textos poderão ser executados em qualquer técnica 
instrumental e processo gráfico.

8.4. Os Concorrentes deverão enviar por meio do formulário eletrônico no campo 
específico indicado na área de “Envio dos Projetos” do Site Oficial do Concurso, os 
seguintes produtos:.

a. Proposta em nível de Estudo Preliminar, em 01 (um) único arquivo PDF, de 
modo a possibilitar a sua visualização em barra de rolagem, com tamanho 
máximo total de 40MB (quarenta megabytes), contendo, necessariamente, 02 
(duas) pranchas no formato A1 (841 x 594 mm), dispostas na posição horizontal, 
numeradas de 1 a 2, conforme modelo de prancha disponível nas Bases do 
Concurso (Anexo V).

b. 03 (três) imagens digitais separadas que melhor representem a proposta, em 
formato .JPG padrão de cor RGB, em formato horizontal, com tamanho mínimo 
de 900x600 pixels e máximo de 3.000x2.000 pixels e em dimensões tais que 
garantam a proporção 3x2;

c. 01 (uma) imagem digital do responsável técnico e/ou da equipe em formato 
.JPG padrão de cor RGB, em formato horizontal, com tamanho mínimo de 
900x600 pixels e máximo de 3.000x2.000 pixels e em dimensões tais que 
garantam a proporção 3x2

d. Texto resumo da proposta, em formato .PDF, com no máximo 01 (uma) página, 
em formato A4, fonte Calibri tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, 
margens esquerda e superior de 3 cm e margens direita e inferior de 2 cm.

8.5. O objetivo desses documentos é facilitar a divulgação dos resultados e a 
publicação das propostas classificadas.
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8.6. Tais documentos permanecerão sob guarda e sigilo para serem disponibilizados 
somente após a divulgação oficial do resultado do Concurso.

8.7. A fim de possibilitar a compreensão clara e precisa da proposta, este edital 
estabelece ainda, a obrigatoriedade de alguns elementos mínimos, a saber:

a. Memorial descritivo e justificativo;

b. Interiores com leiaute de mobiliário em escala 1:75;

c. Projeto luminotécnico em escala 1:75;

d. Comunicação Visual;

e. Vistas ou cortes que se fizerem necessários;

f. Diagramas, croquis ou detalhes específicos que contribuam para explicação da 
proposta;

g. Imagens ilustrativas;

h. Especificações básicas.

8.8. As pranchas não poderão conter marcas, símbolos, pseudônimos, nomes ou 
qualquer outro tipo de elemento que permita alguma identificação, sob pena de 
desclassificação.

8.9. A sociedade participante deverá apresentar um estudo finito e completo para o 
julgamento, não sendo aceitas variações alternativas de uma mesma proposta.

9. Requisitos de entrega

9.1. As propostas deverão ser enviadas exclusivamente em formato PDF, por meio do 
Site Oficial do Concurso, das 00 h 01 min do dia 27.06.2022 até às 23 h 59 min do 
dia 29.06.2022 (horário de Brasília/DF).

9.2. Não serão aceitas propostas enviadas em desacordo com a forma e os prazos 
previstos neste Edital e/ou com os demais documentos das Bases do Concurso, 
sob pena de desclassificação.

10. Recebimento dos trabalhos

10.1. As propostas, as listas descritivas com os nomes das equipes completas e os 
documentos de habilitação e regularidade serão recebidos pela equipe de 
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Tecnologia da Informação responsável pela construção e manutenção do Site 
Oficial do Concurso e sem participação da Coordenação do Concurso, que terá 
acesso às propostas apenas posteriormente, sem qualquer identificação de 
autoria, para disponibilização para a Comissão Julgadora.

10.2. As listas descritivas com os nomes das equipes deverão conter as seguintes 
informações:

I. Nome completo de cada membro da equipe técnica;

II. Qualificação profissional;

III. Número do registro profissional e o conselho profissional a que está vinculado;

IV. Projetos e atividades que ficarão sob a responsabilidade de cada profissional.

10.3. O preenchimento das informações a figurarem nas listas descritivas será feito por 
meio do formulário disponível no Site Oficial do Concurso.

11. Comissão julgadora e julgamento dos trabalhos

11.1. A CJ será composta por três (03) membros titulares e um (01) membro suplente 
indicados pelo IAB/DF e pelo CRP 01/DF, a saber:

Arq. André Velloso (DF) - titular
Arq. Alice Menezes (DF) - titular
Arq. Elen Maurmann (RS) - titular
Arq. Ana Laterza (DF) - suplente

11.2. Caso ocorra impedimento da participação de qualquer dos jurados titulares, 
em até sete (07) dias corridos antes do início do julgamento, a Coordenação do 
Concurso convocará o membro suplente e informará aos concorrentes.

11.3. A CJ se reunirá no período indicado no Cronograma, com vistas a proceder ao 
julgamento do Concurso.

11.4. A CJ, instalada em local seguro, restrito e não divulgado, receberá da Coordenação 
do Concurso – além das Bases do Concurso, já entregues antecipadamente 
a cada um de seus membros – os projetos em formato digital enviados pelos 
concorrentes. Será ainda disponibilizado para a CJ o conjunto das consultas 
encaminhadas pelos inscritos, assim como as respectivas respostas elaboradas 
pela Coordenação do Concurso e disponibilizadas no Site Oficial do Concurso, 
resguardado o sigilo quanto à identidade dos consulentes.
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11.5. No início da primeira sessão de trabalho, uma vez instalada pela Coordenação do 
Concurso, a CJ elegerá entre seus membros um Presidente e um Relator, discutirá 
e aprovará seu procedimento de trabalho e fixará o seu cronograma específico.

11.6. As sessões da CJ serão de estudo, de análise e de deliberação, lavrando-se súmulas 
circunstanciadas de cada sessão, as quais irão subsidiar a ata final de julgamento. 
Às sessões de estudo e análise poderão comparecer os membros da Coordenação 
do Concurso, que atuarão com direito a voz e sem direito a voto. Poderão ser 
convocados também consultores técnicos e jurídicos, com a finalidade de oferecer 
esclarecimentos, em suas especialidades, à Comissão Julgadora.

11.7. Para todas as sessões da CJ o quorum mínimo exigido será sempre de dois (02) 
membros presentes, incluído entre estes o Presidente da Comissão Julgadora.

11.8. Todas as súmulas e atas serão consideradas válidas e legais, desde que aprovadas 
e assinadas pela maioria dos membros da CJ.

11.9. Os integrantes da CJ, 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.

11.10. Será avaliada a melhor proposta de arquitetura de interiores, projeto luminotécnico 
e comunicação visual para a sede do CRP 01/DF, conforme os critérios básicos 
relacionados, a serem considerados pela CJ, por meio dos quais serão classificadas 
as melhores propostas, em 1º, 2º e 3º lugares e menções honrosas:

I. Programa de Necessidades: criatividade, aspectos formais e inovadores da 
proposta; sintonia com o caráter institucional do CRP 01/DF; objetividade e 
clareza em seu atendimento; e atenção às áreas necessárias aos diversos 
ambientes;

II. Pertinência quanto à definição de fluxos e integração dos ambientes;

III. Código de Obras do DF e Normas Gerais de Edificação: atenção e 
cumprimento à legislação edilícia local, inclusive normas do Corpo de 
Bombeiros Militar do DF;

IV. Acessibilidade: respeito à legislação geral que dispõe sobre as facilidades 
para os portadores de deficiências físicas diversas; Desenho Universal, com 
soluções integradas e harmônicas com as utilizadas pelos não portadores de 
deficiências físicas diversas;

V. Técnica Construtiva: sistemas de instalações prediais e especiais; sistema 
construtivo; entrosamento entre os sistemas e elementos técnicos do 
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conjunto arquitetônico existente; critério e boa lógica na escolha das 
especificações gerais; materiais de acabamento; cuidados de projeto 
contra incêndio e facilitação de fuga em caso de sinistro; economicidade e 
exequibilidade;

VI. Conforto Ambiental: entrosamento e complementaridade entre os sistemas 
naturais e artificiais de ventilação, de iluminação, de redução de carga térmica 
e de proteção acústica;

VII. Clareza na apresentação e representação da proposta técnica;

VIII. Viabilidade técnico-construtiva da proposta técnica.

IX. Previsão de remanejamento ou ampliação eventual de postos de trabalho.

11.11. Não há hierarquia ou caráter eliminatório nos critérios de avaliação supracitados, 
os quais deverão ser apreciados de forma integrada e considerando a lógica 
implícita a cada proposta concorrente.

11.12. 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.

11.13. As decisões da CJ quanto ao mérito, tomadas por maioria simples de voto e 
fundamentadas com a emissão de pareceres, são inapeláveis, irrecorríveis e 
definitivas.

11.14. Ao final do julgamento, os trabalhos serão classificados, obrigatoriamente, em 1º, 
2º e 3º colocados, não sendo admitido empate no resultado final. O trabalho em 
primeiro (1º) colocado será proclamado vencedor da licitação, depois de verificada 
a habilitação a partir dos documentos de habilitação juntados com a proposta.

11.15. A Comissão Julgadora poderá indicar, a seu critério, possíveis menções honrosas e/
ou destaques, caso julgue procedente.

11.16. Cada membro da CJ terá direito a rever e alterar suas opiniões e votos a seu juízo, 
até o momento de assinatura da ata final de julgamento do concurso.

11.17. A CJ poderá solicitar prorrogação do período de julgamento do concurso, por até 
24 (vinte e quatro) horas, que será considerado o prazo final do julgamento.

11.18. A citada solicitação de prorrogação, se necessária, deverá ser encaminhada 
à Coordenação de Concurso pela maioria de seus membros e antes do prazo 
regulamentar previsto para o encerramento dos trabalhos.
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11.19. A ata final de julgamento do concurso deverá conter, considerados os critérios 
básicos de avaliação, a explicitação do processo de julgamento, informando 
as votações e/ou classificações ao longo da avaliação, indicando os trabalhos, 
pelos números/códigos, que superaram cada uma das etapas de apreciação 
das propostas, além de outras explicitações e conceituações que a CJ considere 
relevantes e necessárias. A CJ fica, no entanto, desobrigada de tecer comentários 
específicos relativos a cada um dos projetos submetidos à sua apreciação nas 
etapas que precedem o julgamento final do concurso.

11.20. A ata final de julgamento do concurso deverá discorrer sobre as qualidades e 
insuficiências de cada um dos trabalhos classificados, bem como explicitar as 
recomendações julgadas convenientes, tendo em vista o aprimoramento de cada 
uma das proposições classificadas e, ainda, orientar as Entidades Promotoras para 
o aperfeiçoamento do Contrato de Prestação de Serviços no que diz respeito ao 
Projeto Executivo Completo de Arquitetura de Interiores e Complementares, a ser 
elaborado pela equipe autora e vencedora do concurso.

11.21. A(s) sessão(ões) de Comissão Julgadora será(ão) de análise e de deliberação e 
somente será(ão) realizada(s) com a presença da maioria dos membros, incluído o 
presidente da CJ.

11.22. As decisões da Comissão Julgadora, garantido o direito à ampla defesa e 
contraditório, serão irrevogáveis, salvo em casos de comprovada ilegalidade ou 
plágio de qualquer um dos Anteprojetos classificados.

11.23. A CJ será considerada dissolvida quando entregar oficialmente à Coordenação 
do Concurso a ata final de julgamento do certame, assinada pelos seus três (03) 
membros.

12. Divulgação do resultado

12.1. A divulgação das 03 (três) propostas classificadas do primeiro ao terceiro lugares 
e de eventuais menções honrosas acontecerá em ato público, na presença da 
Coordenação do Concurso e de representantes da CJ, do IAB/DF e do CRP 01/DF. 
O ato público será realizado em hora e local a serem comunicados no Site Oficial 
do Concurso.

12.2. Após divulgação no ato público as 03 (três) propostas classificadas do primeiro 
ao terceiro lugares e de eventuais menções honrosas, e sem prejuízo de sua 
divulgação provisória no Site Oficial do Concurso, a Coordenação do Concurso 
procederá ao exame dos documentos de habilitação que deverão ser enviados 
pelo mesmo módulo eletrônico, conforme indicados no item 14 deste Edital.
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12.3. A habilitação é condição necessária para que os concorrentes possam receber os 
valores correspondentes à premiação e, no caso da classificada em primeiro lugar, 
à posterior contratação.

12.4. O resultado da habilitação será divulgado no Site Oficial do Concurso, observados 
os prazos fixados no Cronograma do Concurso.

12.5. O prazo para eventuais recursos em razão do resultado da habilitação, que será 
de 3 (três) dias úteis e no período previsto no Cronograma do Concurso, começará 
a ser contado a partir da divulgação do resultado da licitação no Site Oficial do 
Concurso.

12.6. Após concluída a fase de habilitação, resolvidos os eventuais recursos é feita a 
homologação do concurso, seu resultado final será divulgado no Site Oficial do 
Concurso e publicado no Diário Oficial da União.

12.7. As propostas recebidas e consideradas aptas para julgamento serão publicadas 
por tempo indeterminado, após concluída a fase de habilitação e a homologação 
do concurso, no Site Oficial do Concurso, e poderão fazer parte de exposições 
itinerantes e publicações, nos termos do presente Edital.

13. Recursos

13.1. Caberão, em face dos atos praticados durante o concurso, os recursos previstos 
neste Edital e no art. 165 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

13.2. Do indeferimento da inscrição, do resultado do julgamento e da fase de habilitação 
do concurso, qualquer concorrente poderá manifestar a intenção de recorrer e 
apresentar as razões do recurso por escrito, no prazo previsto no Cronograma do 
Concurso.

13.3. Eventuais recursos deverão ser encaminhados através do Site Oficial do Concurso 
em campo específico que será aberto durante o período de 00 h 01 min do dia 11 
de julho de 2022 até às 23 h 59 min do dia 13 de julho de 2022, ficando os demais 
concorrentes desde logo intimados para apresentar contrarrazões, no prazo 
previsto no Cronograma do Concurso, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos, a serem publicados no mesmo.

13.4. A falta de manifestação tempestiva e motivada do concorrente importará em 
decadência do direito de recorrer.

13.5. A Coordenação do Concurso deverá julgar o recurso, com eventual embasamento 
da Comissão Julgadora, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data final para 
as contrarrazões dos demais concorrentes.
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13.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
publicados no Site Oficial do Concurso.

13.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora dos prazos, bem como aqueles 
protocolados diretamente nas sedes do IAB/DF ou CRP 01/DF.

13.8. As decisões referentes ao julgamento, à habilitação e aos recursos serão 
comunicadas diretamente aos concorrentes por meio do Site Oficial do Concurso.

14. Habilitação para premiação e contratação

14.1. Para habilitação das pessoas jurídicas (sociedades de prestação de serviços de 
arquitetura e urbanismo inscrita) classificadas do primeiro ao terceiro lugares, 
condição necessária para fazerem jus à contratação e/ou premiação, deverão 
ser apresentados os seguintes documentos, respeitados os prazos previstos no 
Cronograma do Concurso:

I. Habilitação Jurídica

a. Registro comercial, no caso de empresa individual;Ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais que poderá ser substituído por documento 
consolidado das alterações, devidamente comprovado o último registro 
no órgão próprio e, no caso de sociedades por ações, acompanhado do 
documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados;

b. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada 
de prova da diretoria em exercício;

c. Identificação dos representantes legais da pessoa jurídica, compreendendo: 
Carteira de identidade e Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda (CPF) ou Carteira Profissional.

II. Regularidade Fiscal

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda, do qual deverá constar atividade compatível à do 
objeto licitado;

b. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS, mediante Certificado de Regularidade de 
Situação (CRF), emitido pela CEF;
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c. Prova de situação regular perante a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);

d. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT).

III. Qualificação Técnica

a. Comprovante de registro e quitação no CAU, da sociedades de prestação 
de serviços de arquitetura e urbanismo detentora da inscrição mediante a 
apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica;

b. Comprovante de registro e quitação no CAU ou no CREA, conforme o caso, 
das demais pessoas jurídicas participantes sob, mediante a apresentação 
de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica;

c. Comprovante de vínculo entre o responsável técnico e a sociedades de 
prestação de serviços de arquitetura e urbanismo detentora da inscrição, 
por meio de atos constitutivos, contrato de trabalho ou documento de 
prova de vínculo de outra natureza.

IV. Declarações

a. Declaração, assinada por quem de direito, que o licitante, não emprega 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme disposições contidas na Lei 
no 9.854/99, regulamentada pelo Decreto no 4.358/2002, e inciso XXXIII, 
art. 7o, CF/88 (Anexo VII);

b. Se Microempresa ou Empresa de Pequeno porte apresentar Certidão 
fornecida pela Junta Comercial, certificando a condição, com data de 
emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da 
data prevista para entrega dos envelopes.

14.2. Caso a pessoa jurídica detentora da proposta vencedora do concurso não 
apresente a documentação e as condições legais exigidas dentro do prazo 
estipulado, ou caso venha a ser declarada inabilitada para os fins da contratação 
nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, será convocada para a contratação a pessoa 
jurídica detentora da proposta classificada em segundo lugar, que será declarada 
vencedora do concurso e, assim sucessivamente, caso necessário, até o limite do 
terceiro lugar.
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15. Premiação e contratação

15.1. Além de diplomas específicos para os membros das equipes em razão das 
respectivas participações, serão atribuídos às equipes participantes, a título de 
premiação, no caso do segundo e terceiro colocados, e a título de princípio de 
pagamento pela prestação de serviços objeto do contrato a ser firmado nos 
termos previstos neste Edital, ao primeiro lugar, os seguintes valores:

I. 1º colocado: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais);

II. 2º colocado: R$ 8.000,00 (oito mil reais);

III. 3º colocado: R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

15.2. Os valores serão pagos às pessoas jurídicas detentoras das inscrições de 
participação no concurso, mediante apresentação de nota fiscal, que tenham sido 
classificados do primeiro ao terceiro lugares e devidamente habilitadas na forma 
prevista neste Edital.

15.3. Os valores das premiações e princípio de remuneração estarão sujeitos aos 
tributos e encargos legais, na forma de legislação aplicável.

15.4. As possíveis menções honrosas ou destaques definidos pela Comissão Julgadora 
receberão distinção por meio de diploma específico sem direito à premiação em 
dinheiro.

15.5. Todos os autores das propostas recebidas e consideradas aptas para julgamento 
pela CJ receberão certificados digitais de participação em até 60 (sessenta) dias 
após a homologação do concurso.

15.6. A sociedade vencedora do concurso poderá recusar-se a assinar o contrato 
por motivos que justificar por escrito, ficando sujeita às penalidades previstas 
na legislação vigente. Neste caso o IAB/DF e o CRP 01/DF adotarão o mesmo 
procedimento descrito no item 14.2, acima.

15.7. À equipe vencedora, devidamente habilitada, estará assegurada a contratação 
para a execução dos Projetos de Arquitetura de Interiores e Complementares, 
de acordo com a minuta do contrato e seus anexos, integrantes das Bases do 
Concurso, e com os termos deste Edital.

15.8. O valor bruto do contrato a ser firmado entre o CRP 01/DF e a sociedade que tiver 
ofertado a proposta vencedora no concurso, é de R$ 160.000,00 (cento e sessenta 
mil de reais) referentes aos Projetos Executivos de Arquitetura de Interiores e 
Complementares.
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15.9. Dos valores a pagar em razão da contratação a ser feita com a equipe vencedora 
do concurso serão deduzidos os valores pagos a título de princípio de pagamento 
pela prestação de serviços nos termos previstos no item 15.1, subitem I deste Edital.

15.10. A assinatura do contrato para elaboração do Projeto Executivo é condição 
vinculativa da premiação do primeiro colocado. Descumprida tal condição, o 
primeiro colocado será desclassificado, convocando-se os remanescentes, na 
ordem de classificação, que farão jus à premiação respectiva com a exclusão do 
primeiro colocado. Para este caso, só serão considerados os Estudos Preliminares 
classificados, conforme os critérios de julgamento.

15.11. Os termos do contrato a ser firmado com a sociedade vencedora do concurso 
poderão ser verificados na minuta anexada a este Edital.

15.12. O pagamento da premiação e a contratação dos Projetos Executivos de 
Arquitetura de Interiores e Complementares estarão vinculados à assinatura 
do Termo de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais (Anexo VI) de autor e de 
imagem.

16. Disposições finais

16.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela coordenação do Concurso, em 
instância administrativa, com base na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, 
e subsidiariamente na Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021, cujas normas ficam 
incorporadas a este Edital.

16.2. Fica eleito o Foro do Distrito Federal para dirimir quaisquer aspectos de ordem 
legal oriundas deste Concurso.




