
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CREDENCIAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA/MA 

 



 

 

OFÍCIO: 077 / 2021 CREDENCIAMENTO                                 

São Luís/MA, 23 de junho de 2021 

 

Ao 

Conselho Regional de Medicina Veterirária do Maranhão – CRMV/MA 

Med. Vet. Dra. Francisca Neide Costa 

PRESIDENTE 

Nesta 

 

ASSUNTO: 

CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS  

 

OBJETO: 

PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO E ACORDO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE A NEO ARQUTETURA E O 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MARANHÃO – CRMV, COM O OBJETIVO DE OFERECER 

SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, DE CONSULTORIA, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS, AOS 

ASSOCIADOS E COLABORADORES DESTE CONSELHO. 

 

PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO E ACORDO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA 

 
 

Prezados Senhores, 
 

 
Atendendo vossa solicitação, apresentamos nossa proposta para Credenciamento e Acordo de 

Cooperação e Parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão – CRMV.  

 
PROPONENTE: 
 

 

NEO ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 10.772.956/0001-65 

empresa CNPJ 

 
 

 

Fabíola Caroline Furtado Barros Carneiro 657.001.203-72        A44596-7 

sócia CPF            CAU 

Lúcio Silva Carneiro Júnior 653.608.773-91        A44594-0 

sócio CPF            CAU 

 

 

  

 

 
 
(98) 99203-8764 

Contato - Fabíola 

 
 
(98) 98111-2142 

Contato - Lúcio 

 empresaneo@gmail.com 

biabarros7@hotmail.com 

E-mail 

mailto:empresaneo@gmail.com
mailto:biabarros7@hotmail.com


 

IFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRAZO UNIDADE 
VALOR 

  

Projeto de Arquitetura e Complementares     
até 

100m² 
entre 100m² 

e 300m² 
maior que 

300m² 

1 VISITA AO LOCAL DA OBRA 10 dias m² R$ 12,00 R$ 10,80 R$ 9,72 

1.1 
Levantamento Cadastral do Terreno acompanhado do 
cliente 

- - - - - 

1.2 Levantamento do Programa de Necessidades - - - - - 

1.3 
Consulta de informações de referência (instalações 
existentes: água, esgoto) 

- - - - - 

1.4 Apresentação da Proposta de Prestação de Serviços - - - - - 

2 
ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA e todos 
os seus elementos, contendo a concepção do projeto, 
conforme legislação vigente.  

20 dias m² R$ 35,00 R$ 31,50 R$ 28,35 

3 
ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO, contendo 
elementos essenciais à elaboração dos projetos 
complementares. 

30 dias m² R$ 45,00 R$ 40,50 R$ 36,45 

3.1 Planta Baixa Arquitetônica - - - - - 

3.2 Layout - - - - - 

3.3 Cortes - - - - - 

4 

PROJETO EXECUTIVO COMPLETO de Arquitetura e 
Engenharia, contendo a solução final do projeto, 
detalhando todas as informações e elementos 
necessários à EXECUÇÃO COMPLETA DA OBRA, 
representada em: 

30 dias - - - - 

4.1 Maquete Eletrônica (3D) - m² R$ 40,00 R$ 36,00 R$ 32,40 

4.2 Elevações - m² R$ 10,00 R$ 9,00 R$ 8,10 

4.3 Fachadas - m² R$ 10,00 R$ 9,00 R$ 8,10 

4.4 Detalhamento - m² R$ 20,00 R$ 18,00 R$ 16,20 

4.5 Forro - m² R$ 10,00 R$ 9,00 R$ 8,10 

4.6 Luminotécnico - m² R$ 10,00 R$ 9,00 R$ 8,10 

4.7  Acessibilidade - m² R$ 20,00 R$ 18,00 R$ 16,20 

4.8 Especificações - m² R$ 20,00 R$ 18,00 R$ 16,20 

4.9 Projeto Estrutural - m² R$ 56,00 R$ 50,40 R$ 45,36 

4.10 Projeto Elétrico - m² R$ 28,00 R$ 25,20 R$ 22,68 

4.11 Projeto Hidráulico - m² R$ 14,00 R$ 12,60 R$ 11,34 

4.12 Projeto Sanitário - m² R$ 14,00 R$ 12,60 R$ 11,34 

4.13 Projeto de Ar Condicionado - m² R$ 14,00 R$ 12,60 R$ 11,34 

4.14 Memorial Descritivo - m² R$ 20,00 R$ 18,00 R$ 16,20 

4.15 Orçamento detalhado final - m² R$ 20,00 R$ 18,00 R$ 16,20 

5 

Assessoramento da Obra - hora-técnica (1 hora) de 
visita “in loco” durante a execução da obra, solicitado 
previamente pelo cliente. A este valor deve ser 
acrescido deslocamento e despesas extras, tais como 
hopedagem e alimentação, caso o serviço seja fora do 
Município de São Luís.  

- ht 
R$ 

170,00 
R$ 190,00 R$ 230,00 



 

 
Observações: 
   

1 - Esta tabela de prestação de serviços será aplicada para intervenções acima de 30m². Para contratações abaixo disso, é 
necessário avaliar caso a caso. 

2 - Valores válidos pra o ano-calendário de 2021. 

3 - Os valores são cumulativos, etapa a etapa. Por exemplo, a etapa 4 soma dos valores das estapas 3, 2 e 1.  
  

4 - Os projetos são realizados na sequência das etapas descritas acima. Dessa forma, a etapa 1 antecede a 2, que antecede a 3, e 
assim sucessivamente. 

5 - A etapa 4 poderá acontecer na totalidade ou em parte, mas não poderá acontecer independente das anteriores. Portanto, para 
alcançar a etapa 4, precisa-se passar pela 1, 2 e 3. 

 

DA VALIDADE DA PROPOSTA 

 

A presente proposta terá a validade pelo ano-calendário de 2021. 

 
 

DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 A negociar com o cliente/contratante. 

 
 

DO REAJUSTE 
 

No caso de ser efetuada qualquer interrupção ou atraso nos serviços contratados, em decorrência de 

motivos alheios à vontade do CONTRATADO, fica acordado que, quando do reinício destes, o preço 

estabelecido supracitado, poderá ser reajustado, de modo a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro da 

relação, respeitando-se o valor do contrato expresso acima. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

I. SERVIÇOS ADICIONAIS: são aqueles que não fazem parte do escopo de trabalho mínimo, necessários 

para a elaboração de projeto, e/ ou imprescindíveis na sua execução, como por exemplo, 

acompanhamento de obra e gerenciamento de orçamentos (pesquisa de mercado dos serviços e/ou 

materiais). Quando solicitados, serão cobrados honorários calculados em Horas Técnicas (HT). 

 

Observação: no caso dos orçamentos, a CONTRATADA terá a obrigação de tratar diretamente apenas 

com as empresas devidamente contratadas pela CONTRATANTE para fins técnicos, sanar eventuais 

dúvidas 

ou necessidades de mudanças e adaptações. A pesquisa de mercado dos serviços e/ou materiais fica por 

parte da CONTRATANTE. 

 



 

 
II. DOCUMENTOS: serão fornecidos pelo CONTRATANTE todos os elementos necessários ao eficiente 

desempenho profissional do CONTRATADO. 

 
III. MODIFICAÇÕES: quando o CONTRATANTE solicitar modificações em trabalhos correspondentes a etapas 

já concluídas e entregues, deverão estas ser objeto de novo contrato, e o valor de remuneração poderá 

ser calculado em Horas Técnicas (HT). 

 
IV. UTILIZAÇÃO DO PROJETO: o projeto, ou qualquer uma de suas partes, somente poderá ser utilizado para 

o fim e o local indicados nos documentos e desenhos apresentados. 

 
V. DESPESAS: esta proposta não inclui o pagamento de taxas e emolumentos de Cartório, Prefeitura, CREA, 

CAU e outros. Quando ocorrerem estas, o CONTRATANTE as reembolsará, sendo tais pagamentos 

independentes dos previstos acima. 

 
Observação: o CONTRATANTE reembolsará as despesas de deslocamento (transporte, 

alimentação e hospedagem) para serviços prestados fora de seu perímetro de atuação. 

 
VI. PUBLICIDADE: qualquer matéria de publicidade ou propaganda com imagens gráficas e/ ou Fotográficas, 

relacionada com o produto desta proposta, deverá fazer menção destacada do nome do CONTRATADO 

e autor do projeto de arquitetura de interiores. O CONTRATADO também tem o direito de utilizar o objeto 

desta proposta para promoção própria, conforme sua conveniência, (Lei Federal nº 12.378/2010; Lei de 

Direito Autoral nº 9.610/98, Resolução CAU/BR nº 67 e Resolução CAU/BR nº 75). 

 
VII. MODIFICAÇÕES DO CONTRATO: todas as comunicações escritas entre os contratantes, que impliquem, 

de comum acordo, em ratificação, retificação ou alteração da presente, em seus prazos e condições, 

integrarão a mesma, para todos os devidos fins e efeitos. 

 
VIII. PROTOCOLO: ao ser apresentada cada etapa do serviço, o CONTRATANTE assinará um Termo de 

Recebimento de projeto(s), e uma cópia do projeto correspondente à respectiva etapa, dando conta do 

recebimento. 

 
IX. RESPEITO AO DIREITO AUTORAL: o CONTRATADO providenciará, junto aos autores dos projetos originais, 

as devidas autorizações, por escrito, necessárias para o desenvolvimento do projeto de arquitetura de 

interiores ora contratado, as quais farão parte integrante do presente instrumento, de acordo com a Lei nº 

12.378/2010, artigo 16º. 

De acordo com a Lei de Direito Autoral (Lei Federal nº 9.610/ 98), a interrupção dos trabalhos na 1ª ou 2ª 

etapa não confere ao CONTRATANTE o direito de executar o projeto sem a prévia autorização, 

preferencialmente por escrito, por parte do autor do projeto. No entanto, se o projeto for concluído nas 

suas três etapas, o CONTRATANTE adquire automaticamente o direito de executá-lo com o profissional 

ou empresa de sua escolha e preferência. Caso o projeto não seja executado pelo seu autor, isto não 

confere ao CONTRATANTE e/ou executante o direito de alterá-lo ou modificá-lo, sem a prévia autorização 

do profissional autor do projeto (Lei Federal 12.378/2010). 



 

 
X. HORÁRIO DE TRABALHO: os serviços contratados serão prestados em horário comercial. Para serviços 

prestados fora deste horário, como rotina, serão cobrados honorários calculados em Horas Técnicas 

(HT). 

 
DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O Prazo para entrega dos serviços ocorrerá de acordo com os produtos contratados constantes na tabela 

acima descrita. 

 
DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

I. Os documentos gerados serão entregues em arquivos de leitura gerados em computador, 

gravados em CD e/ou enviados ao CONTRATANTE pela internet. 

II. 01 (uma) via impressa em formatos diversos no Anteprojeto 

III. 01 (uma) via impressa em formatos diversos no Projeto Executivo. 

 
 

DOS REPRESENTANTES LEGAIS 
 
 

Fabíola Caroline Furtado Barros Carneiro 657.001.203-72        Arquiteta 

CAU/MA A44596-7 CPF       Prossissão 

Lúcio Silva Carneiro Júnior 653.608.773-91        Arquiteto 

CAU/MA A44594-0 CPF       Prossissão 

 

 

  

 

São Luís (MA), 24 de junho de 2021. 

 
 

 

  _   _ 

CONTRATANTE CONTRATADO 
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