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PARECER Nº 004/2011/JURÍDICO/CNM 

INTERESSADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM 

ASSUNTO: Contratação de projeto de impermeabilização e fecha mentos externos 

da sede da CNM a construir. 

 

 

DA CONSULTA : 

A área de licitações e contratos da CNM consulta esta Assessoria Jurídica 

sobre a necessidade de contratação ou aditamento de contrato sobre os projetos 

complementares de impermeabilização e esquadrias ou caixilhos, que não teriam sido 

contemplados no Projeto Global contratado com a empresa Mira Arquitetos Ltda., vencedora 

do Concurso Público que escolheu o Projeto Arquitetônico da sede da CNM. 

 

DO PARECER: 

Em e-mail encaminhado pelo arquiteto Luis Eduardo Loyola de Menezes da 

Mira Arquitetos Ltda., há projetos que considera “importantes para o bom andamento da obra e 

que não estão contemplados no escopo de trabalho”. Segundo ele “a consultoria específica em 

cada uma dessas áreas vai nos garantir a especificação e um detalhamento mais preciso”. 

Ocorre que na cláusula segunda, parágrafo primeiro, letra D do contrato 

firmado em 15 de dezembro de 2010 com a empresa Mira Arquitetos Ltda, estão expressos: 

§ 1º PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, composto por: 

D.        DETALHAMENTO BÁSICO: 

D.1      Desenhos em escala ampliada, conforme a necessidade para melhor apresentar os detalhes 
construtivos, com indicações de acessórios e equipamentos: 

I.          mapeamento da superestrutura (para casos de estrutura metálica, pré-fabricada ou 
industrializada), da cobertura, das soluções de captação de águas e de impermeabilização, dos 
fechamentos externos; 

III.         mapeamento de esquadrias diversas, vidraçaria, marcenaria e serralheria, para: portas, 
divisórias, armários, painéis de vedação, janelas, brises, sheds, shafts, armários técnicos; 
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Segundo o Engenheiro José Gaspar, contratado pela CNM para acompanhar a 

realização da obra, estes projetos já fazem parte dos projetos complementares da obra e estão 

dentro do valor contratado com a Mira Arquitetos Ltda. 

Em contato realizado com o IAB, o encarregado da organização do concurso 

ratifica esta posição e colocou-se à disposição para esclarecimentos se entendermos que estes 

sejam necessários, lembrando que “o arquiteto sabe quais são os projetos complementares e 

que os citados” esquadrias e impermeabilização” estão incluídos no Projeto Executivo de 

Arquitetura”. 

Verificando o contrato, na cláusula segunda, já descrita acima, está expresso o 

comprometimento com o mapeamento de impermeabilização e fechamentos externos, 

incluindo as esquadrias. 

Diante disto somos do entendimento de que estes projetos já são 

responsabilidades da Mira Arquitetos Ltda e que não há razão para contratá-los em separado, 

a não ser que outros esclarecimentos venham a comprovar esta necessidade. 

Este o nosso parecer. 

 

Brasília, 24 de maio de 2011. 

 

Elena Garrido 
OAB/RS nº. 10.362 

Diretora Jurídica da CNM 
 

 

 

 

 


