












RRT SIMPLES
Nº 0000004880921

INICIAL
EQUIPE à 0004875295

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: CAIO CARVALHO CALAFATE
Registro Nacional: A65713-1 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: FABRICA ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 29.254.604/0001-46 Registro Nacional: 1865-1

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Fundação Casa de Rui Barbosa
CNPJ: 42.519.488/0001-08
Contrato: 50/2013 Valor Contrato/Honorários: R$ 1.006.121,50
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Celebrado em: 30/12/2013 Data de Início: 15/12/2014 Previsão de término: 30/12/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA ASSUNÇÃO Nº: 504
Complemento: Bairro: BOTAFOGO
UF: RJ CEP: 22251030 Cidade: RIO DE JANEIRO
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 3.1  - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
Quantidade: 2.830,00 Unidade: m² 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Elaboração de projeto executivo de arquitetura, e coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
construção de um edifício de cinco pavimentos e subsolo, total de seis pavimentos, destinado à recepção, processamento e
guarda de acervo bibliográfico (incluindo obras raras) arquivístico institucional e de objetos museológicos. O edifício abriga
também laboratórios de microfilmagem, captura digital, conservação, restauro e encadernação, além de uma sala de
consulta aberta ao público e espaço administrativo e de apoio e pesquisa. Os terrenos foram remembrados ao Complexo
existente da Fundação Casa de Rui Barbosa, tombado pelo IPHAN em 1938, e o novo edifício será interligado ao edifício
sede da Fundação. O serviço inclui também a elaboração de projeto de arquitetura paisagística para o entorno do novo
edifício, hoje um espaço público, e para o pátio de acesso ao edifício sede pela Rua Assunção.  Os serviços
complementares coordenados e compatibilizados por nossa empresa foram os seguintes, conforme item 1.6 do contrato:  
?Os Projetos Complementares são compostos por projeto de estrutura, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas
(média tensão e baixa tensão), instalações mecânicas (elevador, ar condicionado, controle de umidade, exaustão e
ventilação), instalações de telefonia e  lógica, projeto de instalações contra incêndio, projeto de segurança predial
(alarme,CFTV, controle de acesso), projeto de descargas atmosféricas, programação visual, layout de interiores, caderno de
encargos com planilha orçamentária, cronograma, Termo de Referencia para a licitação da obra e consultoria para
gerenciamento de risco para edifício voltado para preservação de bens culturais.? 

6. VALOR

Valor do RRT: R$ 83,58 Pago em: 22/07/2016
Total Pago: R$ 83,58

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: ycZC32   Impresso em: 25/07/2016 às 17:12:26 por: , ip: 179.210.175.109
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RRT SIMPLES
Nº 0000004880921

INICIAL
EQUIPE à 0004875295

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Fundação Casa de Rui Barbosa CAIO CARVALHO CALAFATE
CNPJ: 42.519.488/0001-08 CPF: 109.792.797-04

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: ycZC32   Impresso em: 25/07/2016 às 17:12:26 por: , ip: 179.210.175.109
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RRT SIMPLES
Nº 0000004880886

INICIAL
EQUIPE à 0004875218

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: CAIO CARVALHO CALAFATE
Registro Nacional: A65713-1 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: FABRICA ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 29.254.604/0001-46 Registro Nacional: 1865-1

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Fundação Casa de Rui Barbosa
Documento de identificação: 42519488000108
Contrato: 50/2013 Valor Contrato/Honorários: R$ 1.006.121,50
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 30/12/2013 Data de Início: 15/12/2014 Previsão de término: 30/12/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA ASSUNÇÃO Nº: 504, 510, 518 e 520
Complemento: Bairro: BOTAFOGO
UF: RJ CEP: 22251030 Cidade: RIO DE JANEIRO
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico 
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.3.2  - Projeto de luminotecnia
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.4.1  - Projeto de arquitetura de interiores
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.6.3  - Projeto de arquitetura paisagística
Quantidade: 681,60 Unidade: m² 

Atividade: 1.7.1  - Memorial descritivo
Quantidade: 2.830,00 Unidade: m² 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Elaboração de projeto executivo de arquitetura, e coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
construção de um edifício de cinco pavimentos e subsolo, total de seis pavimentos, destinado à recepção, processamento e
guarda de acervo bibliográfico (incluindo obras raras) arquivístico institucional e de objetos museológicos.   O edifício abriga
também laboratórios de microfilmagem, captura digital, conservação, restauro e encadernação, além de uma sala de
consulta aberta ao público e espaço administrativo e de apoio e pesquisa. Os terrenos foram remembrados ao Complexo
existente da Fundação Casa de Rui Barbosa, tombado pelo IPHAN em 1938, e o novo edifício será interligado ao edifício
sede da Fundação.  O serviço inclui também a elaboração de projeto de arquitetura paisagística para o entorno do novo
edifício, hoje um espaço público, e para o pátio de acesso ao edifício sede pela Rua Assunção.   Os serviços
complementares coordenados e compatibilizados por nossa empresa foram os seguintes, conforme item 1.6 do contrato:  
?Os Projetos Complementares são compostos por projeto de estrutura, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: AYdc2w   Impresso em: 25/07/2016 às 17:14:34 por: , ip: 179.210.175.109
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(média tensão e baixa tensão), instalações mecânicas (elevador, ar condicionado, controle de umidade, exaustão e
ventilação), instalações de telefonia e  lógica, projeto de instalações contra incêndio, projeto de segurança predial
(alarme,CFTV, controle de acesso), projeto de descargas atmosféricas, programação visual, layout de interiores, caderno de
encargos com planilha orçamentária, cronograma, Termo de Referencia para a licitação da obra e consultoria para
gerenciamento de risco para edifício voltado para preservação de bens culturais.?

6. VALOR

Valor do RRT: R$ 83,58 Pago em: 22/07/2016
Total Pago: R$ 83,58

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Fundação Casa de Rui Barbosa CAIO CARVALHO CALAFATE
Documento de identificação: 42519488000108 CPF: 109.792.797-04

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: AYdc2w   Impresso em: 25/07/2016 às 17:14:34 por: , ip: 179.210.175.109

www.caubr.gov.br Página 2/2



RRT SIMPLES
Nº 0000004879033

INICIAL
EQUIPE à 0004875295

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: FABIANA SANTOS ARAUJO
Registro Nacional: A68879-7 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: FABRICA ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 29.254.604/0001-46 Registro Nacional: 1865-1

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Fundação Casa de Rui Barbosa
CNPJ: 42.519.488/0001-08
Contrato: 50/2013 Valor Contrato/Honorários: R$ 1.006.121,50
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Celebrado em: 30/12/2013 Data de Início: 15/12/2014 Previsão de término: 30/12/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA ASSUNÇÃO Nº: 504
Complemento: Bairro: BOTAFOGO
UF: RJ CEP: 22251030 Cidade: RIO DE JANEIRO
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 3.1  - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
Quantidade: 2.830,00 Unidade: m² 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Elaboração de projeto executivo de arquitetura, e coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
construção de um edifício de cinco pavimentos e subsolo, total de seis pavimentos, destinado à recepção, processamento e
guarda de acervo bibliográfico (incluindo obras raras) arquivístico institucional e de objetos museológicos. O edifício abriga
também laboratórios de microfilmagem, captura digital, conservação, restauro e encadernação, além de uma sala de
consulta aberta ao público e espaço administrativo e de apoio e pesquisa. Os terrenos foram remembrados ao Complexo
existente da Fundação Casa de Rui Barbosa, tombado pelo IPHAN em 1938, e o novo edifício será interligado ao edifício
sede da Fundação. O serviço inclui também a elaboração de projeto de arquitetura paisagística para o entorno do novo
edifício, hoje um espaço público, e para o pátio de acesso ao edifício sede pela Rua Assunção.  Os serviços
complementares coordenados e compatibilizados por nossa empresa foram os seguintes, conforme item 1.6 do contrato:  
?Os Projetos Complementares são compostos por projeto de estrutura, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas
(média tensão e baixa tensão), instalações mecânicas (elevador, ar condicionado, controle de umidade, exaustão e
ventilação), instalações de telefonia e  lógica, projeto de instalações contra incêndio, projeto de segurança predial
(alarme,CFTV, controle de acesso), projeto de descargas atmosféricas, programação visual, layout de interiores, caderno de
encargos com planilha orçamentária, cronograma, Termo de Referencia para a licitação da obra e consultoria para
gerenciamento de risco para edifício voltado para preservação de bens culturais.? 

6. VALOR

Valor do RRT: R$ 83,58 Pago em: 22/07/2016
Total Pago: R$ 83,58

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: Z1BB7a   Impresso em: 25/07/2016 às 12:24:45 por: , ip: 189.60.67.154
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RRT SIMPLES
Nº 0000004879033

INICIAL
EQUIPE à 0004875295

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Fundação Casa de Rui Barbosa FABIANA SANTOS ARAUJO
CNPJ: 42.519.488/0001-08 CPF: 102.417.327-51

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: Z1BB7a   Impresso em: 25/07/2016 às 12:24:45 por: , ip: 189.60.67.154
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RRT SIMPLES
Nº 0000004875419

INICIAL
EQUIPE à 0004875218

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: FABIANA SANTOS ARAUJO
Registro Nacional: A68879-7 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: FABRICA ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 29.254.604/0001-46 Registro Nacional: 1865-1

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Fundação Casa de Rui Barbosa
Documento de identificação: 42519488000108
Contrato: 50/2013 Valor Contrato/Honorários: R$ 1.006.121,50
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 30/12/2013 Data de Início: 15/12/2014 Previsão de término: 30/12/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA ASSUNÇÃO Nº: 504, 510, 518 e 520
Complemento: Bairro: BOTAFOGO
UF: RJ CEP: 22251030 Cidade: RIO DE JANEIRO
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico 
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.3.2  - Projeto de luminotecnia
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.4.1  - Projeto de arquitetura de interiores
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.6.3  - Projeto de arquitetura paisagística
Quantidade: 681,60 Unidade: m² 

Atividade: 1.7.1  - Memorial descritivo
Quantidade: 2.830,00 Unidade: m² 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Elaboração de projeto executivo de arquitetura, e coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
construção de um edifício de cinco pavimentos e subsolo, total de seis pavimentos, destinado à recepção, processamento e
guarda de acervo bibliográfico (incluindo obras raras) arquivístico institucional e de objetos museológicos.   O edifício abriga
também laboratórios de microfilmagem, captura digital, conservação, restauro e encadernação, além de uma sala de
consulta aberta ao público e espaço administrativo e de apoio e pesquisa. Os terrenos foram remembrados ao Complexo
existente da Fundação Casa de Rui Barbosa, tombado pelo IPHAN em 1938, e o novo edifício será interligado ao edifício
sede da Fundação.  O serviço inclui também a elaboração de projeto de arquitetura paisagística para o entorno do novo
edifício, hoje um espaço público, e para o pátio de acesso ao edifício sede pela Rua Assunção.   Os serviços
complementares coordenados e compatibilizados por nossa empresa foram os seguintes, conforme item 1.6 do contrato:  
?Os Projetos Complementares são compostos por projeto de estrutura, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: cccC81   Impresso em: 22/07/2016 às 10:32:28 por: , ip: 187.78.172.75
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EQUIPE à 0004875218

(média tensão e baixa tensão), instalações mecânicas (elevador, ar condicionado, controle de umidade, exaustão e
ventilação), instalações de telefonia e  lógica, projeto de instalações contra incêndio, projeto de segurança predial
(alarme,CFTV, controle de acesso), projeto de descargas atmosféricas, programação visual, layout de interiores, caderno de
encargos com planilha orçamentária, cronograma, Termo de Referencia para a licitação da obra e consultoria para
gerenciamento de risco para edifício voltado para preservação de bens culturais.?

6. VALOR

Valor do RRT: R$ 83,58 Pago em: 21/07/2016
Total Pago: R$ 83,58

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Fundação Casa de Rui Barbosa FABIANA SANTOS ARAUJO
Documento de identificação: 42519488000108 CPF: 102.417.327-51

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: cccC81   Impresso em: 22/07/2016 às 10:32:28 por: , ip: 187.78.172.75

www.caubr.gov.br Página 2/2



RRT SIMPLES
Nº 0000004875295

INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: JOAO CARLOS LAUFER CALAFATE
Registro Nacional: A7429-2 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: FABRICA ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 29.254.604/0001-46 Registro Nacional: 1865-1

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Fundação Casa de Rui Barbosa
CNPJ: 42.519.488/0001-08
Contrato: 50/2013 Valor Contrato/Honorários: R$ 1.006.121,50
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Celebrado em: 30/12/2013 Data de Início: 30/12/2013 Previsão de término: 30/12/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA ASSUNÇÃO Nº: 504
Complemento: Bairro: BOTAFOGO
UF: RJ CEP: 22251030 Cidade: RIO DE JANEIRO
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 3.1  - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
Quantidade: 2.830,00 Unidade: m² 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Elaboração de projeto executivo de arquitetura, e coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
construção de um edifício de cinco pavimentos e subsolo, total de seis pavimentos, destinado à recepção, processamento e
guarda de acervo bibliográfico (incluindo obras raras) arquivístico institucional e de objetos museológicos. O edifício abriga
também laboratórios de microfilmagem, captura digital, conservação, restauro e encadernação, além de uma sala de
consulta aberta ao público e espaço administrativo e de apoio e pesquisa. Os terrenos foram remembrados ao Complexo
existente da Fundação Casa de Rui Barbosa, tombado pelo IPHAN em 1938, e o novo edifício será interligado ao edifício
sede da Fundação. O serviço inclui também a elaboração de projeto de arquitetura paisagística para o entorno do novo
edifício, hoje um espaço público, e para o pátio de acesso ao edifício sede pela Rua Assunção.  Os serviços
complementares coordenados e compatibilizados por nossa empresa foram os seguintes, conforme item 1.6 do contrato:  
?Os Projetos Complementares são compostos por projeto de estrutura, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas
(média tensão e baixa tensão), instalações mecânicas (elevador, ar condicionado, controle de umidade, exaustão e
ventilação), instalações de telefonia e  lógica, projeto de instalações contra incêndio, projeto de segurança predial
(alarme,CFTV, controle de acesso), projeto de descargas atmosféricas, programação visual, layout de interiores, caderno de
encargos com planilha orçamentária, cronograma, Termo de Referencia para a licitação da obra e consultoria para
gerenciamento de risco para edifício voltado para preservação de bens culturais.? 

6. VALOR

Valor do RRT: R$ 83,58 Pago em: 21/07/2016
Total Pago: R$ 83,58

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: DZDy6a   Impresso em: 22/07/2016 às 10:25:53 por: , ip: 187.78.172.75

www.caubr.gov.br Página 1/2



RRT SIMPLES
Nº 0000004875295

INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPAL

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Fundação Casa de Rui Barbosa JOAO CARLOS LAUFER CALAFATE
CNPJ: 42.519.488/0001-08 CPF: 728.126.057-15

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: DZDy6a   Impresso em: 22/07/2016 às 10:25:53 por: , ip: 187.78.172.75
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RRT SIMPLES
Nº 0000004875218

RETIFICADOR à 4334957
EQUIPE - RRT PRINCIPAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: JOAO CARLOS LAUFER CALAFATE
Registro Nacional: A7429-2 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: FABRICA ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 29.254.604/0001-46 Registro Nacional: 1865-1

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Fundação Casa de Rui Barbosa
Documento de identificação: 42519488000108
Contrato: 50/2013 Valor Contrato/Honorários: R$ 1.006.121,50
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 30/12/2013 Data de Início: 30/12/2013 Previsão de término: 30/12/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA ASSUNÇÃO Nº: 504, 510, 518 e 520
Complemento: Bairro: BOTAFOGO
UF: RJ CEP: 22251030 Cidade: RIO DE JANEIRO
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico 
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.3.2  - Projeto de luminotecnia
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.4.1  - Projeto de arquitetura de interiores
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.6.3  - Projeto de arquitetura paisagística
Quantidade: 681,60 Unidade: m² 

Atividade: 1.7.1  - Memorial descritivo
Quantidade: 2.830,00 Unidade: m² 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Elaboração de projeto executivo de arquitetura, e coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
construção de um edifício de cinco pavimentos e subsolo, total de seis pavimentos, destinado à recepção, processamento e
guarda de acervo bibliográfico (incluindo obras raras) arquivístico institucional e de objetos museológicos.   O edifício abriga
também laboratórios de microfilmagem, captura digital, conservação, restauro e encadernação, além de uma sala de
consulta aberta ao público e espaço administrativo e de apoio e pesquisa. Os terrenos foram remembrados ao Complexo
existente da Fundação Casa de Rui Barbosa, tombado pelo IPHAN em 1938, e o novo edifício será interligado ao edifício
sede da Fundação.  O serviço inclui também a elaboração de projeto de arquitetura paisagística para o entorno do novo
edifício, hoje um espaço público, e para o pátio de acesso ao edifício sede pela Rua Assunção.   Os serviços
complementares coordenados e compatibilizados por nossa empresa foram os seguintes, conforme item 1.6 do contrato:  
?Os Projetos Complementares são compostos por projeto de estrutura, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: Zy30db   Impresso em: 21/07/2016 às 11:21:36 por: , ip: 189.60.67.154
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EQUIPE - RRT PRINCIPAL

(média tensão e baixa tensão), instalações mecânicas (elevador, ar condicionado, controle de umidade, exaustão e
ventilação), instalações de telefonia e  lógica, projeto de instalações contra incêndio, projeto de segurança predial
(alarme,CFTV, controle de acesso), projeto de descargas atmosféricas, programação visual, layout de interiores, caderno de
encargos com planilha orçamentária, cronograma, Termo de Referencia para a licitação da obra e consultoria para
gerenciamento de risco para edifício voltado para preservação de bens culturais.?

6. VALOR

Este RRT é isento de taxa
Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação
bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Fundação Casa de Rui Barbosa JOAO CARLOS LAUFER CALAFATE
Documento de identificação: 42519488000108 CPF: 728.126.057-15

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: Zy30db   Impresso em: 21/07/2016 às 11:21:36 por: , ip: 189.60.67.154
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INICIAL
EQUIPE à 0004875295

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: PEDRO VARELLA JIQUIRIÇÁ
Registro Nacional: 151120-3 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: FABRICA ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 29.254.604/0001-46 Registro Nacional: 1865-1

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Fundação Casa de Rui Barbosa
CNPJ: 42.519.488/0001-08
Contrato: 50/2013 Valor Contrato/Honorários: R$ 1.006.121,50
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Celebrado em: 30/12/2013 Data de Início: 15/12/2014 Previsão de término: 30/12/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA ASSUNÇÃO Nº: 504
Complemento: Bairro: BOTAFOGO
UF: RJ CEP: 22251030 Cidade: RIO DE JANEIRO
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 3.1  - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
Quantidade: 2.830,00 Unidade: m² 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Elaboração de projeto executivo de arquitetura, e coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
construção de um edifício de cinco pavimentos e subsolo, total de seis pavimentos, destinado à recepção, processamento e
guarda de acervo bibliográfico (incluindo obras raras) arquivístico institucional e de objetos museológicos. O edifício abriga
também laboratórios de microfilmagem, captura digital, conservação, restauro e encadernação, além de uma sala de
consulta aberta ao público e espaço administrativo e de apoio e pesquisa. Os terrenos foram remembrados ao Complexo
existente da Fundação Casa de Rui Barbosa, tombado pelo IPHAN em 1938, e o novo edifício será interligado ao edifício
sede da Fundação. O serviço inclui também a elaboração de projeto de arquitetura paisagística para o entorno do novo
edifício, hoje um espaço público, e para o pátio de acesso ao edifício sede pela Rua Assunção.  Os serviços
complementares coordenados e compatibilizados por nossa empresa foram os seguintes, conforme item 1.6 do contrato:  
?Os Projetos Complementares são compostos por projeto de estrutura, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas
(média tensão e baixa tensão), instalações mecânicas (elevador, ar condicionado, controle de umidade, exaustão e
ventilação), instalações de telefonia e  lógica, projeto de instalações contra incêndio, projeto de segurança predial
(alarme,CFTV, controle de acesso), projeto de descargas atmosféricas, programação visual, layout de interiores, caderno de
encargos com planilha orçamentária, cronograma, Termo de Referencia para a licitação da obra e consultoria para
gerenciamento de risco para edifício voltado para preservação de bens culturais.? 

6. VALOR

Valor do RRT: R$ 83,58 Pago em: 22/07/2016
Total Pago: R$ 83,58

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 4BA6ZW   Impresso em: 25/07/2016 às 17:08:46 por: , ip: 179.210.175.109
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7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Fundação Casa de Rui Barbosa PEDRO VARELLA JIQUIRIÇÁ
CNPJ: 42.519.488/0001-08 CPF: 069.893.557-86

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 4BA6ZW   Impresso em: 25/07/2016 às 17:08:46 por: , ip: 179.210.175.109

www.caubr.gov.br Página 2/2



RRT SIMPLES
Nº 0000004881000

INICIAL
EQUIPE à 0004875218

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: PEDRO VARELLA JIQUIRIÇÁ
Registro Nacional: 151120-3 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: FABRICA ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 29.254.604/0001-46 Registro Nacional: 1865-1

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Fundação Casa de Rui Barbosa
Documento de identificação: 42519488000108
Contrato: 50/2013 Valor Contrato/Honorários: R$ 1.006.121,50
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 30/12/2013 Data de Início: 15/12/2014 Previsão de término: 30/12/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA ASSUNÇÃO Nº: 504, 510, 518 e 520
Complemento: Bairro: BOTAFOGO
UF: RJ CEP: 22251030 Cidade: RIO DE JANEIRO
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico 
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.3.2  - Projeto de luminotecnia
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.4.1  - Projeto de arquitetura de interiores
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Atividade: 1.6.3  - Projeto de arquitetura paisagística
Quantidade: 681,60 Unidade: m² 

Atividade: 1.7.1  - Memorial descritivo
Quantidade: 2.830,00 Unidade: m² 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Elaboração de projeto executivo de arquitetura, e coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
construção de um edifício de cinco pavimentos e subsolo, total de seis pavimentos, destinado à recepção, processamento e
guarda de acervo bibliográfico (incluindo obras raras) arquivístico institucional e de objetos museológicos.   O edifício abriga
também laboratórios de microfilmagem, captura digital, conservação, restauro e encadernação, além de uma sala de
consulta aberta ao público e espaço administrativo e de apoio e pesquisa. Os terrenos foram remembrados ao Complexo
existente da Fundação Casa de Rui Barbosa, tombado pelo IPHAN em 1938, e o novo edifício será interligado ao edifício
sede da Fundação.  O serviço inclui também a elaboração de projeto de arquitetura paisagística para o entorno do novo
edifício, hoje um espaço público, e para o pátio de acesso ao edifício sede pela Rua Assunção.   Os serviços
complementares coordenados e compatibilizados por nossa empresa foram os seguintes, conforme item 1.6 do contrato:  
?Os Projetos Complementares são compostos por projeto de estrutura, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 4YZC3Z   Impresso em: 25/07/2016 às 17:10:15 por: , ip: 179.210.175.109
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(média tensão e baixa tensão), instalações mecânicas (elevador, ar condicionado, controle de umidade, exaustão e
ventilação), instalações de telefonia e  lógica, projeto de instalações contra incêndio, projeto de segurança predial
(alarme,CFTV, controle de acesso), projeto de descargas atmosféricas, programação visual, layout de interiores, caderno de
encargos com planilha orçamentária, cronograma, Termo de Referencia para a licitação da obra e consultoria para
gerenciamento de risco para edifício voltado para preservação de bens culturais.?

6. VALOR

Valor do RRT: R$ 83,58 Pago em: 22/07/2016
Total Pago: R$ 83,58

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Fundação Casa de Rui Barbosa PEDRO VARELLA JIQUIRIÇÁ
Documento de identificação: 42519488000108 CPF: 069.893.557-86

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 4YZC3Z   Impresso em: 25/07/2016 às 17:10:15 por: , ip: 179.210.175.109
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Documento válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento
Lei Nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010:
Art. 47. O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de seu profissional habilitado legalmente
no CAU. Art. 48. Não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do profissional ou pela pessoa
jurídica responsável. Art. 50. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da responsabilização pessoal
pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, à multa de 300% (trezentos por cento)
sobre o valor da Taxa de RRT não paga corrigida, a partir da autuação, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido este
montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação do pagamento.  * O documento definitivo (RRT) sem a necessidade de apresentação
do comprovante de pagamento, poderá ser obtido após a identificação do pagamento pela compensação bancária.

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: LARA DA CUNHA GALVÃO
Registro Nacional: 72061-5 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Fundação Casa de Rui Barbosa
Documento de identificação: 42519488000108
Contrato: 219NE800285 Valor Contrato/Honorários: R$ 21.000,00
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 11/07/2019 Data de Início: 12/07/2019 Previsão de término: 02/09/2019

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA ASSUNÇÃO Nº: 504,510
Complemento: 518 e 520 Bairro: BOTAFOGO
UF: RJ CEP: 22251030 Cidade: RIO DE JANEIRO
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.3 - Orçamento
Quantidade: 2.148,40 Unidade: m² 

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015

5. DESCRIÇÃO

Atualizaçao de orçamento de obras conforme projetos executivos de arquitetura e projetos complementares para a
construção de um edifício de cinco pavimentos e subsolo, total de seis pavimentos, destinado a recepção, processamento e
guarda de acervo bibliográfico (incluindo obras raras) arquivístico institucional e de objetos museológicos. O edifício abriga
também laboratórios de microfilmagem, captura digital, conservação, restauro e encadernação, além de uma sala de
consulta aberta ao público e espaço administrativo e de apoio e pesquisa. Os serviços elaborados por nossa empresa foram
os seguintes, conforme contrato: -Atualizaçao de orçamento analítico.

6. VALOR

Total Pago: R$ 0,00
Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação
bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: WBWZcY   Impresso em: 29/08/2019 às 14:06:28 por: , ip: 187.74.214.121
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7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Fundação Casa de Rui Barbosa LARA DA CUNHA GALVÃO
Documento de identificação: 42519488000108 CPF: 012.201.276-39

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: WBWZcY   Impresso em: 29/08/2019 às 14:06:28 por: , ip: 187.74.214.121
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