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EDITAL N° 004/2021 
 
 A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO PERNAMBUCO (OAB/PE), por intermédio de 
seu Presidente, Bruno de Albuquerque Baptista, torna sem efeito o Edital nº 003/2021, e divulga através do 
presente Edital nº 004/2021, que no dia 10.05.2021, até às 17h, na secretaria da Presidência (1º andar), em 
sua sede localizada na Rua Imperador D. Pedro II, nº 346, Bairro de Santo Antônio, Recife/PE, ou na sede da 
Subseção da OAB em Garanhuns, localizada na Rua David Jorge Rodrigues, nº 604, Heliópolis, 
Garanhuns/PE, serão recebidos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preço 
referentes a este certame, podendo, ainda, as referidas propostas serem remetidas através dos endereços 
eletrônicos oabgaranhuns@oabpe.org.br e secretariagerencia@oabpe.org.br, com o título “CONCORRÊNCIA 
Nº 004/2021 - OAB/PE – PROPOSTA COMERCIAL”. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 - O presente certame tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção civil, 
para fins de realização da obra de reforma da nova sede da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 
SUBSEÇÃO DE GARANHUNS/PE. 
1.2 - Apenas as regras deste edital irão reger o certame e qualquer dúvida ou divergência será dirimida 
pela Diretoria da OAB/PE, inexistindo, assim, qualquer vínculo com a Lei Federal nº 8.666/93. 
1.3 - A documentação exigida deverá ser apresentada em original ou cópia autenticada, importando, 
assim, na total e irrestrita concordância com as condições estabelecidas neste edital. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 - Poderão participar deste certame as empresas cujo ramo de atividade principal seja a construção 
civil, que atendam todas as exigências deste edital e, ainda, que não estejam em regime falimentar, 
recuperação judicial ou situação semelhante. 
2.2 - Não poderão participar as empresas que possuam em seu quadro social qualquer dirigente, 
conselheiro, ex-dirigente, ex-conselheiro ou funcionário da OAB/PE. 
2.3 - Os interessados deverão apresentar, até o horário designado, 02 (dois) envelopes, devidamente 
lacrados, com as seguintes identificações e conforme melhor detalhado nos itens 4 e 5 deste edital: 
a) “CONCORRÊNCIA Nº 004/2021- OAB/PE – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”; 
b) “CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 - OAB/PE – PROPOSTA COMERCIAL”. 

 
3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO 
 

3.1 – Os serviços deverão ser executados no imóvel da Rua Buenos Ayres, nº 470, Bairro Heliópolis, 
Garanhuns/PE, nos termos do projeto e orçamento previstos, que se serão disponibilizados em arquivos 
digitais mediante solicitação através do e-mail secretariagerencia@oabpe.org.br. 
3.1.1 – Os quantitativos indicados são meramente informativos, cabendo ao interessado a devida 
conferência e, caso seja localizado algum item que não esteja inserido nos arquivos, destacar em 
vermelho na parte final do seu orçamento com a nomenclatura “Itens Omissos”. 
3.1.2 – No orçamento em referência não está inserido o BDI da interessada: 

a) A contratação dos serviços será realizada pelo regime de empreitada por preço global; 
3.1.3 – As empresas poderão realizar visita ao local, devendo agendar com o Engenheiro responsável, 
Dr. Felipe Barroso, através de contato telefônico (celular nº 98863.3000), com prazo de 24 horas de 
antecedência. 

 
4. ENVELOPE RELATIVO À HABILITAÇÃO DENOMINADO “CONCORRÊNCIA Nº 003/2021- OAB/PE – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
 

4.1 - O envelope lacrado deverá conter: 
4.1.1 - Habilitação Jurídica 

a) Cartão do CNPJ; ato constitutivo, bem como as alterações subsequentes. 
4.1.2 - Qualificação Técnica 

a) Certidão válida do CREA da empresa concorrente, com a indicação do(s) responsável(eis) 
técnico(s), que deverá(ão) integrar o quadro social da interessada. 
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b) Designação dos responsáveis técnicos acompanhada das respectivas comprovações de 
desempenho de atividade pertinente, mediante apresentação de 01 (uma) ou mais CAT(s) em 
nome de 01 (um) ou mais membros integrantes do quadro social da interessada. 
c) A CAT deverá comprovar a execução de obra semelhante de, no mínimo, 317,90 m2 
(trezentos e dezessete vírgula noventa metros quadrados). 
d) Atestado de Vistoria Técnica com assinatura do engenheiro representante da OAB/PE e do 
interessado, comprovando que o mesmo vistoriou o local. 

4.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira e Regularidade Fiscal 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, emitida em até 90 (noventa) dias. 
b) Prova da regularidade para com as Fazendas Pública Federal, Estadual, Municipal, FGTS e 
INSS, cujas certidões poderão ser obtidas pela internet, nos sites dos respectivos órgãos. 

 
5. ENVELOPE RELATIVO À HABILITAÇÃO DENOMINADO CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 - OAB/PE – 
PROPOSTA COMERCIAL” 
 

5.1 – O envelope lacrado deverá conter: 
5.1.1 – Proposta Comercial 

a) O prazo de execução das obras é de 05 (cinco) meses, iniciando-se em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da assinatura do contrato, em conformidade com respectivo cronograma 
financeiro de pagamento e tomando por base os projetos discriminados no arquivo digital 
fornecido ao interessado, assinada por seu representante legal, contendo o valor global, que 
será irreajustável, incluindo todos os custos da execução, inclusive, encargos sociais, 
tributários, BDI, etc., do interessado; 

5.1.2 – Orçamento Detalhado 
a) O orçamento detalhado deverá obedecer a estrutura analítica da planilha de Excel constante 
do material divulgado ao interessado.  

5.1.3 – Cronograma físico 
a) O cronograma físico da obra deverá detalhar a execução dos serviços que serão executados 
pelo interessado, observado o prazo de 05 (cinco) meses constante do item 5.1.1, “a”. 

 
6. DOS PROCEDIMENTOS 
 

6.1 - Após o recebimento dos envelopes, cujo prazo para entrega será até às 17h do dia 10.05.2021, 
a OAB/PE, através da sua diretoria, promoverá a avaliação das propostas pelos critérios de técnica e 
preço e divulgará, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a empresa selecionada que será convocada para 
negociação. 
6.2 – O presente Edital será publicado no site da OAB/PE e em jornal local de grande circulação, a fim 
de dar conhecimento aos interessados. 
 

Recife (PE), 15 de abril de 2021. 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO PERNAMBUCO 
Bruno de Albuquerque Baptista - Presidente  
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