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PORTARIA NORMATIVA N° 006, DE 22 DE ABRIL DE 2021. 
 
 

Disciplina regras para execução de contrato de 
serviços de publicidade prestados por intermédio de 
agência de propaganda ao CAU/RS 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - CAU/RS, no uso 
das atribuições que lhe conferem o artigo 34, da Lei n.º 12.378/2010, e o Regimento Interno do CAU/RS. 
 
RESOLVE:  
 

Art. 1º. A execução do contrato de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência 
de propaganda dar-se-á em total conformidade com os termos e as condições estabelecidas na licitação 
e no respectivo instrumento contratual. 

Art. 2º. Para o fornecimento de bens ou serviços especializados a contratada observará as 
seguintes condições: 

I - fazer cotações prévias de preços para todos os bens ou serviços especializados a serem 
prestados por fornecedores; 

II - apresentar, pelo menos, três orçamentos coletados entre integrantes do cadastro de 
fornecedores que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido e, nos casos em que não seja 
possível a apresentação de três orçamentos, submeter justificativa para apreciação e decisão do 
contratante; 

III - exigir do fornecedor que constem da cotação dos produtos ou serviços que a compõem, 
seus preços unitários e total, além do detalhamento de suas especificações; 

IV - a cotação deverá ser apresentada no, original, em papel timbrado, com a identificação 
completa do fornecedor (nome, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre outros dados) e a identificação 
completa (nome, RG e CPF) e assinatura do responsável; e 

V - juntamente com a cotação deverão ser apresentados comprovantes de inscrição do 
fornecedor no CNPJ ou no CPF e no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se for o caso, relativo 
ao seu domicílio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o serviço a ser fornecido. 
Parágrafo único. No caso previsto no caput e incisos deste artigo, quando o fornecimento de bens ou 
serviços tiver valor superior a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a contratada coletará 
orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e 
realizada sob a fiscalização do anunciante. 
 

Art. 3º. Esta Portaria Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 
 

Porto Alegre – RS, 22 de abril de 2021. 
 
 

 
TIAGO HOLZMANN DA SILVA 

Presidente do CAU/RS 
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