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1. CONTEXTUALIZAÇÃO  
 

1.1 A E.M.E.I.E.F. VILMO ORNELAS SARLO está localizada na Sede do Município, na 

Avenida Orestes Bahiense, s/nº, Centro. 

1.1.1 Está localizada em uma posição estratégica, implantada em uma área central, 

com acesso por uma das principais vias da Sede do Município, em uma região 

que possui vocação para crescimento habitacional. 

1.1.2 Conforme informações da Secretaria Municipal de Educação, a E.M.E.I.E.F. 

VILMO ORNELAS SARLO consiste em unidade já tradicional na região da Sede 

do Município, em funcionamento desde 2007, quando foi criada por meio da 

Portaria nº 757/2007 de 11 de dezembro de 2007.  

1.1.3 A escola atende atualmente a 623 alunos, da Educação Infantil (Pré II), Ensino 

Fundamental anos iniciais e finais e Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º 

segmentos), com alunos provenientes além da Sede, das localidades de: Bela 

Vista, Rio Preto, Serrote, Serrotão, Bom Jardim, Gromogol, Cancelas, Monte 

Belo, Santa Maria, Pesqueiro, Desejo, Leonel (I, II e III), Alegria e Dona Fiota.  

1.1.4 Desde 2009, a escola funciona com capacidade limitada, em virtude de não 

atender mais a demanda devido à falta de espaço físico. Nesse período foram 

montadas algumas salas pequenas com divisórias o que era um transtorno 

para a instituição, por não comportarem de maneira satisfatória os alunos. 

Atualmente para amenizar a situação do quantitativo de alunos, a Unidade 

Escolar funciona também, além do edifício principal, em 03 (três) salas 

contêiner e 01 (um) edifício cedido pela rede estadual. 

1.1.5 A capacidade de atendimento ideal da unidade, após as intervenções, será de 

850 alunos, considerando o funcionamento em 03 turnos, com 20 alunos em 

cada uma das 20 salas de aula, sendo 06 já existentes e mais 14 que deverão 

ser construídas. Além das salas de aula, a escola necessita também de mais 

04 salas, sendo: 01 biblioteca, 01 laboratório de informática, 01 laboratório 

de ciências e 01 sala dos professores. 
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1.1.6 Estes fatores, somados a um terreno com área de aproximadamente 3.600 

m2, caracterizam a E.M.E.I.E.F. VILMO ORNELAS SARLO, como uma 

importante edificação pública de ensino. Oferecendo à comunidade local e do 

entorno, acesso à educação de qualidade, fundamental em qualquer 

Município. 

 

1.2 A E.M.E.I.E.F. SÃO SALVADOR está localizada na localidade de São Salvador, na Rua 

Projetada, s/nº, Centro. 

1.2.1 Está localizada em uma posição estratégica, implantada em uma área central, 

com acesso por uma das principais vias da localidade, em uma região que 

possui vocação para crescimento habitacional. 

1.2.2 Conforme informações da Secretaria Municipal de Educação, a E.M.E.I.E.F. 

SÃO SALVADOR consiste em unidade já tradicional na região da localidade, 

em funcionamento desde 1961, quando foi criada por meio do Decreto nº 154 

de 28 de abril de 1961 – Ato de Aprovação: Res. CEE nº 251/2000 de 

27/12/2000.  

1.2.3 A escola atende atualmente a 469 alunos da Educação Infantil (Pré II), Ensino 

Fundamental anos iniciais e finais e Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º 

segmentos), com alunos provenientes das localidades de: Siricoria, Campo 

Novo, Brejo Grande, Comissão, Fazenda Santa Rita, Liberdade, Pedra Que 

Mela, Capão, Aroeira, Boa Esperança, Cacimbinha, Jibóia, Santo Eduardo, 

Santana Feliz, Presidente Kennedy, Santa Lúcia, Água Preta, Rebentão, São 

Paulo, Cabral, Caxeta, Leonel (I, II e III), Dois Corações e São Salvador. 

1.2.4 Desde 2015, a escola funciona com capacidade limitada, em virtude de não 

atender mais a demanda devido à falta de espaço físico. Atualmente para 

amenizar a situação do quantitativo de alunos, a Unidade Escolar funciona 

também além do edifício principal, em 03 salas contêiner. 

1.2.5 A capacidade de atendimento ideal da unidade, após as intervenções, será de 

mais 200 alunos, considerando o funcionamento em 03 turnos, com 20 alunos 

em cada uma das 22 salas de aula, sendo 08 já existentes e mais 14 que 

deverão ser construídas. Além das salas de aula, a escola necessita também 

de 02 banheiros adaptados para a Educação Infantil, 01 despensa maior, 01 

biblioteca, 01 almoxarifado, 01 sala apropriada para AEE, 03 salas apropriadas 
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para atender a Educação Infantil, 01 sala para coordenação escolar, 01 sala 

para arquivos administrativos e 01 área de serviço ampla. 

1.2.6 Estes fatores, somados a um terreno com área de aproximadamente 2.800 

m2, caracterizam a E.M.E.I.E.F. SÃO SALVADOR, como uma importante 

edificação pública de ensino. Oferecendo à comunidade local e do entorno, 

acesso à educação de qualidade, fundamental em qualquer Município. 

 

1.3 A E.M.E.I.E.F. JAQUEIRA “BERY BARRETO DE ARAÚJO” está localizada na localidade 

de Jaqueira, na Rua Projetada, s/nº, Centro. 

1.3.1 Está localizada em uma posição estratégica, implantada em uma área central, 

com acesso por uma das principais vias da localidade, em uma região que 

possui vocação para crescimento habitacional. 

1.3.2 Conforme informações da Secretaria Municipal de Educação, a E.M.E.I.E.F. 

JAQUEIRA “BERY BARRETO DE ARAÚJO” consiste em unidade já tradicional 

na região da localidade, em funcionamento desde 1975, quando foi criada por 

meio da Portaria nº 2200 de 06 de dezembro de 1985 – Ato de Aprovação: 

Res. CEE nº 41/1975 de 28/11/1975. 

1.3.3 A escola atende atualmente a 877 alunos da Educação Infantil (Pré II), Ensino 

Fundamental anos iniciais e finais e Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º 

segmentos), com alunos provenientes além da Sede, das localidades de: Santa 

Maria (Assentamento, Bela Vista, Guarulhos, Mineirinho, Campinas, Aldeia, 

Campo do Limão, Areinha, Santo Antônio do Marobá, Santo Eduardo, Campo 

Novo, Praia de Marobá, Criador, Boa Vista, Imburi, Praia das Neves, Santuário 

das Neves, Campo Novo (Tabua), Areinha (Cajueiro), Santa Rosa, Batatão e 

Jaqueira. 

1.3.4 Desde 2010, a escola funciona com capacidade limitada, em virtude de não 

atender mais a demanda devido à falta de espaço físico. Atualmente para 

amenizar a situação do quantitativo de alunos, a Unidade Escolar funciona 

também além do edifício principal, em 03 salas contêiner e mais 01 edifício 

anexo antigo que a escola possui.  

1.3.5 A capacidade de atendimento ideal da unidade, após as intervenções, será de 

1000 alunos, considerando o funcionamento em 03 turnos, com 20 alunos em 
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cada uma das 27 salas de aula, sendo 17 já existentes e mais 10 que deverão 

ser construídas. 

1.3.6 Estes fatores, somados a um terreno com área de aproximadamente 13.500 

m2, caracterizam a E.M.E.I.E.F. JAQUEIRA “BERY BARRETO DE ARAÚJO”, 

como uma importante edificação pública de ensino. Oferecendo à comunidade 

local e do entorno, acesso à educação de qualidade, fundamental em qualquer 

Município. 

2. OBJETO  
 

2.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo definir as condições que 

disciplinarão a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

técnicos de elaboração de projetos básicos e executivos de Arquitetura e 

Complementares de Engenharia para: 

 

• Reforma e Ampliação das E.M.E.I.E.F. VILMO ORNELAS SARLO, E.M.E.I.E.F. SÃO 

SALVADOR e E.M.E.I.E.F. JAQUEIRA “BERY BARRETO DE ARAÚJO”;  

• Elaboração de levantamento cadastral e topográfico da área total de cada 

escola; 

• Adequação em projetos, das redes internas de abastecimento de água e 

energia, de spda, de dados, de recolhimento e transporte de águas pluviais e 

esgotos ou efluentes, entre outras; 

• Elaboração de projeto de implantação das ampliações de cada escola e 

aprovação de todos os projetos nos órgãos competentes. 

O escopo dos serviços está detalhado a seguir e deverá estar totalmente 

compatibilizado, entre si e entre os demais: 

 

2.1.1 Os Serviços Técnicos, envolvendo a Elaboração e Desenvolvimento 

Completo dos Projetos Básico e Executivos de Arquitetura e 

Complementares de Engenharia contemplarão a execução de: 

i. Levantamentos de dados; 

ii. Estudo preliminar arquitetônico, adequando à legislação e 

Normas técnicas pertinentes; 
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iii. Elaboração das implantações de cada escola/ampliação inserindo 

também: central de gás, subestação, guarita, bicicletário, 

passarelas cobertas, estacionamentos, rampas, mastros, 

contenções, totens e outros que se fizerem necessários para a 

urbanização das áreas externas às edificações; 

iv. Adequação em projeto, do paisagísmo; 

v. Estudos preliminares dos projetos complementares; 

vi. Anteprojetos de arquitetura e complementares de engenharia; 

vii. Projetos Legais para aprovação nos órgãos pertinentes; 

viii. Projeto(s) básico(s) e executivo(s) na(s) especialidade(s) 

requerida(s) compatíveis entre si; 

ix. Memoriais descritivos contendo procedimentos; 

x. Especificações técnicas de materiais e serviços; 

xi. Memórias de cálculo dos dimensionamentos; 

xii. Memórias de cálculo dos quantitativos por bloco e/ou edifício, 

pavimento ou fase de obra; 

xiii. Planilhas orçamentárias com referência na tabela do IOPES, 

inclusive da parte civil da obra discriminada por itens – conforme 

modelo fornecido por este órgão, itens que por ventura não 

constarem da referida tabela, deverão ser realizadas as 

respectivas composições de custos unitários e/ou outra referência 

aceita pelo TCE-ES; 

xiv. Cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

xv. Caderno de especificações. 

 

2.1.2 Levantamento Planialtimétrico Cadastral e Topográfico da área total 

de cada escola: 

 

i. Levantamento Planialtimétrico Cadastral de todos os terrenos; 

ii. Levantamento (cadastramento) das Edificações existentes: 

Escolas, Quadras, Vestiários, refeitórios, serviços, auditórios, 

Castelos d’água, mini quadras, entre outros; 
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iii. Levantamento e cadastramento de todas as redes internas 

executadas, inclusive com apresentação de informações como 

diâmetros, situação em que se encontram as tubulações, nível em 

relação ao terreno e ao piso acabado previsto em projeto, entre 

outras relevantes. 

iv. Memoriais descritivos contendo procedimentos; 

v. Memórias de cálculo e cadernetas de campo; 

a) Os serviços devem abranger toda a área do terreno. Devem considerar a 

configuração atual de cada escola, determinar os níveis dos terrenos, das 

calçadas, das edificações, sendo representados todos os desníveis.  

b) Devem ainda, apresentarem todos elementos existentes nos terrenos, que 

sejam importantes para o perfeito entendimento das situações e que 

contribuam para maximizar a precisão das informações necessárias ao 

desenvolvimento dos projetos; 

c) Serão necessários também, as verificações das disponibilidades e os 

cadastramentos de todos os elementos para onde haverá as destinações 

das drenagens e esgotos ou efluentes provenientes das escolas, trazendo 

informações relevantes quanto as distâncias, níveis, condições de uso, 

redes de entradas e saídas, entre outros.  

 

2.1.3 Adequação em projetos, de redes internas de abastecimento de água 

e energia, de spda, de dados, de recolhimento e transporte de águas 

pluviais e esgotos ou efluentes, entre outras: 

 

i. Adequação em projetos, das redes internas de distribuição de 

água existentes e a construir; 

ii. Adequação em projetos, das redes de esgotos existentes e a 

construir; 

iii. Adequação em projetos, de drenagens existentes e a construir; 

iv. Adequação em projetos, de rede elétrica e de aterramento 

existentes e a construir; 

v. Projetos Legais para aprovação nos órgãos pertinentes; 
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vi. Projeto(s) básico(s) e executivo(s) na(s) especialidade(s) 

requerida(s) compatíveis entre si e compatibilizados (inclui 

projeto da subestação de energia); 

vii. Memoriais descritivos contendo procedimentos; 

viii. Especificações técnicas de materiais e serviços; 

ix. Memórias de cálculo dos dimensionamentos; 

x. Memórias de cálculo dos quantitativos por bloco, pavimento ou 

fase de obra; 

xi. Planilhas orçamentárias com referência na tabela do IOPES, 

inclusive da parte civil da obra discriminada por itens – conforme 

modelo fornecido por este órgão, itens que por ventura não 

constarem da referida tabela, deverão ser realizadas as 

respectivas composições de custos unitários e/ou outra referência 

aceita pelo TCE-ES; 

xii. Cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

a) Devem ainda considerar, durante a elaboração das adequações e das 

soluções de projetos, todos os elementos existentes no terreno e que sejam 

importantes para o desenvolvimento das soluções propostas. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

3.1 Estão previstos a execução de serviços em todos os blocos de edificação civil e mais 

as áreas externas a eles que compõem e configuram as instalações das Escolas, 

organizados da seguinte forma e detalhados nas tabelas 1 e 2: 

 

a) Levantamento planialtimétrico cadastral dos terrenos. 

 

b) Levantamento cadastral de todas as edificações existentes. 

 

c) Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura e 

Complementares de Engenharia, inclusive planilhas orçamentárias, para: 

i. Blocos Pedagógicos,  
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ii. Áreas externas, considerando: bicicletários, acessos e passarelas, 

distribuição de água e energia, recolhimento e condução do 

esgotamento sanitário e drenagem, urbanização e implantação 

das escolas, estacionamentos, quadras.  

 

d) Aprovação legal dos projetos nos órgãos competentes. 
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Tabela 1. Áreas, por Edificação 

Áreas, por Edificação 

Descrição do local                                         Área total aproximada de 
projeção 

Observações 

ED
IF

IC
A

Ç
Õ

ES
 

E.
M

.E
.I

.E
.F

. V
IL

M
O

 O
R

N
EL

A
S 

SA
R

LO
 

COZINHA 15,66 m²  

DESPENSA 4,86 m²  

DEPÓSITO 4,86 m²  

SUPERVISÃO 8,45 m²  

W.C. MASCULINO 3,24 m² PROFESSORES E P.N.E. 

W.C. FEMININO 3,24 m² PROFESSORES E P.N.E. 

SALA DE PROFESSORES 15,55 m²  

PÁTEO COBERTO 198,53 m² REFEITÓRIO 

SANITÁRIO MASCULINO 17,20 m² ALUNOS 

SANITÁRIO FEMININO 17,20 m² ALUNOS 

CIRCULAÇÃO 52,96 m²  

DIRETORIA 10,25 m²  

SECRETARIA 15,66 m²  

SALAS DE AULA 54,01 m² x 6 = 324,06 m² 06 UNIDADES 

TOTAL 691,72 m²  

ÁREA DO TERRENO 3.636,79 m²  

E.
M

.E
.I

.E
.F

. S
Ã

O
 S

A
LV

A
D

O
R

 

COZINHA 15,66 m²  

DESPENSA 4,86 m²  

DEPÓSITO 4,86 m²  

W.C. MASCULINO 3,08 m² PROFESSORES 

W.C. FEMININO 3,08 m² PROFESSORES 

SUPERVISÃO 10,25 m²  

SALA DE PROFESSORES 15,66 m²  

PÁTEO COBERTO 182,79 m² REFEITÓRIO 

CANTINA 9,00 m²  

SANITÁRIO MASCULINO 16,37 m² ALUNOS 

SANITÁRIO FEMININO 16,37 m² ALUNOS 

SANITÁRIO P.N.E. 2,72 m²  

CIRCULAÇÃO 70,50 m²  

DIRETORIA 10,25 m²  

SECRETARIA 15,66 m²  
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BIBLIOTECA 38,59 m²  

SALA DE INFORMÁTICA 38,59 m²  

SALAS DE AULA 44,10 m² x 8 = 352,80 m² 08 UNIDADES 

TOTAL 811,09 m²  

ÁREA DO TERRENO 2.854,69 m²  
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SALAS DE AULA 41,40 m² x 3 = 124,20 m² 03 UNIDADES 

SALA DE AULA 40,02 m²  

SALA 13,40 m² ADMINISTRAÇÃO 

SALA 13,00 m² ADMINISTRAÇÃO 

SALA 6,03 m² ADMINISTRAÇÃO 

SALA 5,85 m² ADMINISTRAÇÃO 

ÁREA 39,84 m² REFEITÓRIO 

CIRCULAÇÃO 11,90 m²  

ÁREA 36,43 m² VARANDA EXTERNA 

BANHEIRO 4,30 m² ALUNOS FEMININO 

BANHEIRO 2,20 m² ALUNOS MASCULINO 

BANHEIRO 2,30 m² PROFESSORES 

BANHEIRO 2,20 m² PROFESSORES 

TOTAL EDIFÍCIO 01 301,67 m²  

SALAS DE AULA 42,60 m² x 6 = 255,60 m² 06 UNIDADES 

SALA DE AULA 41,24 m²  

REFEITÓRIO 147,58 m²  

 ÁREA DE SERVIÇO 11,16 m²  

COZINHA 21,30 m²  

ARQUIVO 9,80 m²  

DESPENSA 9,66 m²  

SALA 22,20 m² INFORMÁTICA 

SECRETARIA 17,74 m²  

SALA DO DIRETOR 8,77 m²  

APOIO PEDAGÓGICO 9,55 m²  

CIRCULAÇÃO 120,60 m²  

SAGUÃO 53,51 m²  
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BANHEIRO FEMININO 16,06 m²  

BANHEIRO MASCULINO 16,66 m²  

BANHEIRO 2,88 m² PROFESSORES 

BANHEIRO 2,88 m² PROFESSORES 

DML 3,28 m² DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 

TOTAL EDIFÍCIO 02 770,47 m²  

COZINHA 15,66 m²  

DESPENSA 4,86 m²  

  DEPÓSITO 4,86 m²  

SUPERVISÃO 8,45 m²  

W.C. MASCULINO 4,86 m² PROFESSORES E P.N.E. 

W.C. FEMININO 4,86 m² PROFESSORES E P.N.E. 

SALA DE PROFESSORES 15,55 m²  

PÁTEO COBERTO 198,53 m² REFEITÓRIO 

SANITÁRIO MASCULINO 17,20 m² ALUNOS 

SANITÁRIO FEMININO 17,20 m² ALUNOS 

CIRCULAÇÃO 52,96 m²  

DIRETORIA 10,25 m²  

SECRETARIA 15,66 m²  

SALAS DE AULA 54,01 m² x 6 = 324,06 m² 06 UNIDADES 

TOTAL EDIFÍCIO 03 694,96 m²  

GALPÃO DEPÓSITO 
DIVERSOS 

1.250,00 m²  

ÁREA DO TERRENO 13.509,50 m²  

TOTAL GERAL 
EDIFICAÇÕES 

4.519,91 m²  

TOTAL GERAL TERRENOS 20.000,98 m²  
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Tabela 2. Detalhamento de Serviços 

Tabela de detalhamento dos Serviços 

Ident. Local Serviço 

1 Edificações 

a) Verificação do atendimento às normas vigentes e adequações; 

b) Elaboração de estudos preliminares e anteprojetos de arquitetura e complementares de engenharia; 

c) Elaboração de Projeto Legal; 

d) Elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares de engenharia; 

e) Compatibilização de todos os projetos entre si e com a Implantação/Urbanização, considerando a atualização das redes 

existentes; 

f) Memoriais descritivos por disciplina; 

g) Memórias de cálculo; 

h) Planilhas orçamentárias. 

2 

Área externa 

(Urbanização e 

implantação) 

a) Levantamento planialtimétrico cadastramento, incluindo todas as redes externas exixtentes; 

b) Verificação ou redimensionamento das redes externas visando o atendimento às demandas das edificações e das normas 

técnicas; 

c) Elaboração das adequações necessárias; 

d) Compatibilização com os demais projetos; 

e) Elaboração e detalhamento dos elementos construtivos como estacionamento, rampas, contenções, bicicletários, etc; 

f) Compatibilização geral do projeto (prédios principais, edificações periféricas, acessos, estacionamentos, integração de todas 

as edificações); 

g) Aprovação dos projetos nos órgãos competentes. 

 

 

3.2 Para a obtenção das áreas externas, foram subtraídos das áreas totais dos terrenos, 

os somatórios das áreas das projeções das edificações existentes e a serem 

construídas nos terrenos.  Abaixo, é apresentada a tabela 3, demonstrando estes 

cálculos. 

3.3 Cabe destacar que todas as áreas e quantitativos apresentados aqui são estimados. 

Para comporem quantitativos de orçamento, TODOS deverão ser verificados e 

validados, a fim de evitar equívocos. 
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Tabela 3. Memória de cálculo para área externa 

Memória de cálculo para a área externa 

Descrição do local Área de projeção Observações 

ED
IF

IC
AÇ

Õ
ES

 

E.M.E.I.E.F. VILMO 

ORNELAS SARLO 
728,06 m2  

E.M.E.I.E.F. SÃO 

SALVADOR 
848,42 m2  

E.M.E.I.E.F. JAQUEIRA 

“BERY BARRETO DE 

ARAÚJO” 

Ed. 01: 323,60 m2 

Ed. 02: 821,97 m² 

Ed. 03: 728,06 m² 

Galpão: 1.250,00 m² 

Total: 3.123,63 m² 

 

Sub Total edificações (a) 4.700,11 m2 
Total a ser subtraído das Áreas dos 

terrenos  

Área terreno (b) 
(3.636,79 m² + 2.854,69 m² + 

13.509,50 m²) = 20.000,98 m² 
Área total dos terrenos 

Área externa considerada (b-a) 
20.000,98 m² - 4.700,11 m2 = 

15.300,87 m2                  

Área considerada para a execução 

dos levantamentos, verificações, 

redimensionamento das redes 

externas 
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4. JUSTIFICATIVA LEGAL 
 

4.1 A necessidade de elaboração de projetos ou a contratação de empresas 

especializadas para o fornecimento dos mesmos, por parte da PMPK, se justifica 

pela obrigatoriedade da elaboração de projetos, minimamente básicos, para a 

contratação de obras públicas, respaldado pelo art. 7º, §2º, I da Lei nº 8.666/93. 

Trata-se, portanto, de atividade fundamental para a precisa caracterização da obra 

a ser executada, bem como de seu desempenho durante sua vida útil. 

4.2 É censo comum que, com um projeto elaborado de forma correta e, estando ele 

completo, há grandes possibilidades de se ter uma obra executada dentro dos 

prazos e custos estimados inicialmente. Elaborar bons projetos pode, pelo menos 

em tese, reduzir as imprecisões na elaboração dos orçamentos, dos cronogramas e, 

por consequência, diminuir a necessidade de aditivos durante a execução das obras. 

4.3 Porém, para a elaboração de projetos em nível adequado ao que estabelece a 

legislação vigente, às diversas normas e entendimentos, é necessário que haja uma 

dedicada interação entre a equipe técnica multidisciplinar, composta por 

profissionais das mais diversas especialidades da engenharia e arquitetura, com 

experiência comprovada e trabalhando em conjunto para atender a todas as 

condicionantes de projeto para obras públicas. 

4.4 Portanto, após ter recebido formalmente a demanda para atendimento à solicitação 

da Secretaria Municipal de Educação, avaliado a complexidade envolvida no 

desenvolvimento dos projetos em questão, verificado as demandas de projetos em 

execução na SEMOB – Departamento de Engenharia e Arquitetura, bem como 

analisado a disponibilidade dos servidores especializados para a execução das 

tarefas, optou-se pela contratação de empresa através de licitação para 

desenvolvimento dos projetos. 

 

5. ESTIMATIVA DE CUSTO 
 
 

5.1 A estimativa de custo é de R$ 1.074.320,95 (um milhão setenta e quatro mil 

trezentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), obtida através da planilha 

(Anexo III), com referência a Tabela do IOPES. 
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6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

6.1 As despesas oriundas da execução do contrato a ser firmado correrão por contados 

recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Presidente 

Kennedy-ES, do corrente ano na seguinte unidade: 

  

6.2 Secretaria Municipal de Educação, no Projeto/Atividade 005002.123610052.007 

(Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental), Elemento de Despesa 

33.90.39.000000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.  

7. TIPO DE LICITAÇÃO 
 

7.1 Em relação ao tipo, está sendo sugerido ser TÉCNICA E PREÇO, em LOTE 

ÚNICO, sob forma de EXECUÇÃO INDIRETA no regime de EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO para o objeto descrito no item 2. OBJETO e detalhado neste 

Termo de Referência. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

8.1 A elaboração de projetos de Arquitetura e Complementares de Engenharia pode ser 

classificada como Serviços de Engenharia, conforme Orientação Técnica OT – 

IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. 

8.2 Estão sendo ainda classificados como: Elaboração de Projetos Básicos e 

Executivos de Arquitetura e Complementares de Engenharia, conforme 

Instrução Normativa n.º 002/2.009-IOPES, publicada no DIO/ES em 09 de Julho de 

2.009. 

8.3 Deverão ser seguidas todas as definições e classificações contidas nos Manuais de 

Procedimentos para Elaboração de Projetos e Serviços de Engenharia do 

IOPES, publicados no sitio eletrônico da Autarquia ou não, bem como os 

procedimentos estabelecidos neste Termo de Referência e o Edital. 

8.4 Ainda, acrescendo ao que já define os Manuais de Procedimentos para Elaboração 

de Projetos do IOPES, serão adotadas as seguintes classificações, relacionadas aos 

produtos que deverão ser entregues: 



 

 
 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
Estado do Espírito Santo 
 

 

Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 
Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 

Telefax (28) 3535-1350/1393 
Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

 

8.4.1 Representação gráfica do objeto a ser executado: ficará a cargo dos 

desenhos técnicos. Deverão ser elaborados de modo a permitir a visualização 

em escala adequada, mostrando formas, dimensões, funcionamentos e 

especificações, estando perfeitamente definidas em plantas, cortes, 

elevações, esquemas e detalhes, bem como, em metodologias executivas, 

estando em rigorosa observância às Normas Técnicas pertinentes e 

compatibilizadas entre si; 

8.4.2 Memoriais descritivos: implicam em descrição detalhada do histórico do 

objeto projetado, na forma de texto, onde são apresentadas as soluções 

técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessárias ao pleno 

entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos 

desenhos. Fazem parte dos projetos e, portanto, são de apresentação 

obrigatória; 

8.4.3 Memórias de cálculo de dimensionamento: descrevem de forma 

detalhada os parâmetros, premissas e critérios de cálculo e de projeto, 

adotados para o dimensionamento dos elementos, apresentando, de forma 

didática, todo o sequenciamento de cálculo adotado. Fazem parte dos 

projetos e, portanto, são de apresentação obrigatória; 

8.4.4 Memórias de cálculo de quantitativos: assim como as memórias de 

cálculo, descrevem de forma detalhada os parâmetros, premissas e critérios 

de cálculo dos quantitativos. Deverá ser elaborado e apresentado conforme 

define o Manual de Elaboração de orçamento. São parte integrante dos 

orçamentos, portanto, de apresentação obrigatória. 

8.5 O desenvolvimento da disciplina de Arquitetura será caracterizado por 06 (seis) 

fases. Todas elas constituem etapas sucessivas devendo, ao final de cada uma, 

verificar a compatibilidade com a anterior e com as normas e legislações pertinentes. 

São elas: 

8.5.1 Partido Arquitetônico; 

8.5.2 Estudo Preliminar; 

8.5.3 Anteprojeto; 

8.5.4 Projeto Legal; 

8.5.5 Projeto Básico; e 

8.5.6 Projeto Executivo. 
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8.6 As disciplinas complementares de engenharia, também se constituem de etapas 

sucessivas, valendo-se, portanto, de todas as regras descritas anteriormente. São 

constituídas por 05 (cinco) fases, sendo: 

8.6.1 Estudo Preliminar; 

8.6.2 Anteprojeto; 

8.6.3 Projeto Legal – quando aplicável; 

8.6.4 Projeto Básico; e 

8.6.5 Projeto Executivo. 

8.7 Cada fase relacionada nos subitens 6.5 e 6.6 estão detalhadas nos Manuais de 

Procedimentos para Elaboração de Projetos e Serviços de engenharia do IOPES, 

sendo complementadas no item 9. FASES DE PROJETO. 

 

9. FASES DE PROJETO 
 

9.1 Todas as fases do projeto se caracterizam como etapas sucessivas de coleta de 

informações, realização de análises e elaboração de produtos. Ao final de cada fase, 

deve-se: 

a) Avaliar a compatibilidade do que foi produzido com o Programa de 

Necessidades, legislação e normas técnicas pertinentes à tipologia 

construtiva; 

b) Avaliar a compatibilidade do que foi produzido com as etapas 

correspondentes dos projetos complementares; 

c) Realizar as reformulações necessárias à concretização da presente etapa, 

compatibilizada com o programa de necessidades e projetos das demais 

disciplinas, de forma a evitar futuras modificações que possam onerar o 

custo do projeto e/ou execução da obra; 

d) Elaborar o conjunto de informações necessárias para o pleno 

desenvolvimento da etapa subsequente. 

 

9.2 Partido Arquitetônico: 
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9.2.1 Constitui a configuração inicial da solução arquitetônica proposta para a 

obra, considerando as principais exigências contidas no programa de 

necessidades, nas premissas normativas e legais. 

9.2.2 Deve ser apresentado através de desenhos técnicos preliminares como: 

Implantação geral, plantas de ambientação com pré-dimensionamento, 

planta de cobertura, perspectivas e/ou maquete de massas, definição 

preliminar de acabamentos das fachadas. 

9.2.3 O Memorial Justificativo e Descritivo, devem apresentar informações do sítio 

de implantação, interferências encontradas no levantamento de campo; 

insolação e ventos predominantes, justificativa do partido arquitetônico 

(índices urbanísticos x condicionantes ambientais), definição de diretrizes 

sustentáveis (captação águas pluviais, reuso de água, tratamento de esgoto 

compatibilizado com as redes existentes, iluminação em LED, energias 

renováveis, separação de resíduos sólidos, outros pertinentes ao 

empreendimento). 

9.2.4 Deve ainda receber a aprovação prévia do cliente, antes de se iniciar a etapa 

subsequente e será utilizado para nortear o desenvolvimento do Estudo 

Preliminar de Arquitetura e Estudo Preliminar dos Projetos Complementares. 

 

 

9.3 Estudo preliminar: 

 

9.3.1 Consiste na representação gráfica compatibilizada da planta de situação, 

planta de implantação (considerando os elementos como estacionamentos, 

acessos, subestação, central de gás, castelo d’água, cisternas, quadras, 

entre outros), plantas baixas por pavimento, planta de cobertura, cortes 

gerais, fachadas principais com especificação preliminar de revestimentos. 

9.3.2 Contempla a adequação do Partido Arquitetônico às necessidades 

apresentadas pelas disciplinas de engenharia, complementares à arquitetura 

(minimamente: pré-forma de estrutura e diretriz macro para instalações). 

9.3.3 Deve estar compatibilizado com as exigências dos órgãos competentes, do 

Programa de Necessidades, das diretrizes para elaboração de projetos e da 

verificação da compatibilização entre as disciplinas. 
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9.3.4 Nesta fase deverão ser feitas as consultas prévias de viabilidade nas 

concessionárias para fornecimento dos serviços públicos. 

 

9.4 Anteprojeto: 

 

9.4.1 É o resultado da união e compatibilização de todas as fases anteriores. 

9.4.2 Constitui um conjunto de desenhos, especificações técnicas e memórias de 

cálculo, que representam com mais clareza e personalidade a volumetria, o 

dimensionamento dos ambientes e dos principais elementos das disciplinas 

de engenharia. 

9.4.3 Apresenta os detalhes funcionais, a interligação, a interdependência e a 

convivência das soluções apresentadas por todas as disciplinas que estão 

sendo desenvolvidas contemplando a representação gráfica nos elementos 

que constituem esta fase. 

9.4.4 Constitui ainda a configuração final da solução arquitetônica proposta para 

a obra. Servirá de base para a elaboração dos projetos legais para prefeitura, 

vigilância sanitária, corpo de bombeiros, entre outros. 

 

 

9.5 Projeto Legal: 

 

9.5.1 Apesar de não estar claramente definida na lei 8.666/93 como uma fase, o 

projeto legal deve ser considerado como de fundamental importância para o 

desenvolvimento das demais etapas, pois dela provêem o atendimento aos 

diversos regramentos técnicos exigidos pelos órgãos que detém as 

competências para tal. 

9.5.2 Segundo a NBR 13.532/1995, constitui de informações necessárias e 

suficientes ao atendimento das exigências legais para os procedimentos de 

análise e de aprovação do projeto legal e da construção. Deverá ser 

submetido, quando aplicável, a: 

a) Órgãos públicos estaduais, municipais e federais; 

b) Concessionárias de fornecimento de serviços públicos; 

c) Conselhos de patrimônio artísticos e histórico; 



 

 
 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
Estado do Espírito Santo 
 

 

Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 
Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 

Telefax (28) 3535-1350/1393 
Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

 

d) Autoridades de proteção do meio ambiente; 

e) Entre outros. 

9.5.3 Apesar da NBR citada acima, destacar o projeto legal somente na disciplina 

de arquitetura, é importante observar que há a necessidade de se estender 

esta fase a algumas disciplinas de engenharia, que apresentam a 

obrigatoriedade de aprovação nos órgãos competentes. 

9.5.4 Desta forma, o Projeto legal arquitetônico é a formatação do Anteprojeto às 

exigências dos órgãos específicos (prefeituras, vigilância sanitária, corpo de 

bombeiros), quanto à apresentação e representação gráfica 

9.5.5 Sem dúvidas, o não cumprimento desta etapa, imprime ao projeto, incerteza 

quanto ao cumprimento dos requisitos de conformidade com as diversas 

legislações dos órgãos competentes, podendo, inclusive inviabilizar sua 

realização. 

9.5.6 Portanto, diante do exposto, esta fase será obrigatória e, caso a 

CONTRATADA apresente qualquer solução que destoe da exigência da 

legislação, deverá, imediatamente, adequar o projeto ao que é exigido, 

sem quaisquer custos adicionais, mesmo que já tenha havido o aceite do 

projeto pela prefeitura. 

 

9.6 Projeto Básico: 

 

9.6.1 Conforme define a lei 8.666/93, Projeto Básico é o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar 

a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação. Deve 

ser elaborado com base nas normas técnicas e legislação vigente, nas 

indicações de programa de necessidades e de estudos técnicos preliminares, 

que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento. 

9.6.2 Deve ainda, possibilitar a apuração e avaliação dos custos da obra bem como 

a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 

seguintes elementos: 

a) Projetos legais devidamente aprovados nos órgão competentes; 
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b) Documentos de tratamento ambiental com a respectiva licença 

ambiental prévia, quando for o caso (art. 12, VII da Lei nº 8.666/93; 

Resolução CONAMA nº 237/97); 

c) Projetos de arquitetura e engenharia com respectivos programas de 

necessidades, estudos de viabilidade, desenhos e memoriais 

descritivos (art. 6º, IX, “a” e “b” da Lei nº 8.666/93) 

compatibilizados entre si; 

d) Especificações de Serviços e de materiais a serem utilizados no 

empreendimento (art. 6º, IX, “c” da Lei nº 8.666/93); 

e) Cronograma Físico-financeiro do empreendimento (Art. 40, XIV, “b” 

da Lei nº 8.666/93); 

f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados 

(art. 6º, IX, “f” e 7º, §2º, II da Lei nº 8.666/93). 

9.6.3 Deve estabelecer com precisão, através de seus elementos constitutivos, 

todas as características, dimensões, especificações, quantidades de serviços 

e de materiais, os custos e o prazo necessários à execução da obra, evitando 

assim, alterações e adequações durante a elaboração do projeto executivo 

ou durante a realização das obras. 

9.6.4 Somada ao que está definida na Lei nº 8.666/93, a orientação técnica OT – 

IBR 001/2016 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – 

IBRAOP, avança um pouco mais na definição desta etapa de elaboração de 

projetos, devendo ser seguida em sua integralidade. 

9.6.5 Portanto, a Lei de Licitações define com clareza que o projeto básico 

não é apenas um conjunto de peças gráficas, ele engloba também lista 

de materiais, especificações técnicas de produtos e serviços, memórias de 

cálculo e de dimensionamento, orçamento, cronograma físico e financeiro e 

tudo mais que possa subsidiar o processo de montagem da licitação, de 

gestão e execução, devendo haver a compatibilidade entre todos os seus 

elementos constituintes (peças gráficas, descritivas, memórias de cálculo, 

planilhas orçamentárias, entre outros). 
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9.7 Projeto Executivo: 

 

9.7.1 Projeto Executivo é, segundo a lei 8.666/93, art. 6, “o conjunto dos 

elementos necessários e suficientes à execução da obra de acordo com as 

normas pertinentes da ABNT”  

9.7.2 É uma complementação de forma mais detalhada possível, do projeto básico, 

com todas as informações necessárias à execução da obra. Nesta etapa, são 

produzidos os documentos finais necessários à melhor compreensão dos 

elementos do projeto para sua execução, construção, fabricação ou 

montagem. 
 

Neste documento constam todas as informações referentes ao detalhamento 

e fornecimento dos projetos, equipamentos, peças e sistemas de instalação 

e funcionamento, metodologia de execução produção ou montagem e 

demais informações detalhadas referentes a todos os elementos da obra. 

9.7.3 O projeto executivo configura documento técnico capaz de atender a todas 

as exigências suficientes e necessárias à execução, definição de metas e 

prazos, planejamento da execução e operação da obra concluída. 

9.7.4 Portanto, não se trata de novo projeto ou nova concepção, mas sim, 

de detalhamento das soluções concebidas no projeto básico que já não foram 

detalhadas anteriormente.  

 

10. CONDIÇÕES GERAIS 
 

10.1 Os serviços e as quantidades estimadas estão apresentados no ANEXO III – 

QUANTITATIVO ESTIMADO. Foram especificadas e quantificadas tendo como 

base: 

a) Ato Normativo nº 52/01 do CREA; 

b) Necessidades de elaboração de projetos, identificadas ao longo do 

tempo pelo SEME; 

c) Programa de necessidades da SEME; 

d) Outras. 
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10.2 Deverá ser seguida a legislação urbanística vigente e todas as Normas Brasileiras 

Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes 

a cada projeto e vigentes na data do recebimento definitivo dos mesmos, 

principalmente quanto às leis de uso e ocupação do solo e planos diretores dos 

diversos municípios do Estado do Espírito Santo, se houver. 

10.3 Fazem parte do Escopo desta contratação todos os Estudos de Impacto de 

Vizinhança - EIV e de Impacto Ambiental, bem como demais estudos 

previstos na legislação vigente que se fizerem necessários para aprovação 

legal dos projetos. 

10.4 Os projetos deverão ser desenvolvidos conforme orientações e definições contidas 

nos Manuais de Apresentação de Projetos do IOPES, bem como, no fluxo de trabalho 

EDMS – Electronic Document Management System. 
 

Além das orientações definidas nos manuais, deverão ser atendidas todas as normas 

técnicas aplicáveis a elaboração dos projetos além, é claro, das exigências de cada 

um dos órgãos de aprovação, tais como: da própria Prefeitura Municipal, Corpo de 

Bombeiros, Concessionárias de Energia, água e esgoto, entre outros; 

10.5 A eventual capina na região de execução dos trabalhos, abertura de picadas bem 

como a demolição de pisos ou pavimentos existentes, faz parte do escopo de 

serviços da contratada. Deverão ocorrer somente na área necessária, em 

quantidade suficiente para permitir a execução dos serviços, portanto, não poderão 

ser remuneradas à parte ou em item específico. Deverão seguir rigorosamente o 

que determina a alínea 10.3 item 10. OBRIGAÇÃO DA CONTRATA, deste termo 

de referência.  

10.6 Em caso de ser identificada qualquer divergência entre as definições contidas neste 

Termo de Referência e nos Manuais referenciais publicados pelo IOPES, a Autarquia 

deverá ser consultada para dirimir a dúvida. 

 

11. QUALIDADE DOS PROJETOS E SUSTENTABILIDADE  
 

11.1 Os projetos deverão ser concebidos, elaborados, verificados e dimensionados em 

estrita observância a todas as normas técnicas aplicáveis, as legislações pertinentes 
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e normativas, diretrizes dos órgãos competentes, bem como as boas práticas da 

engenharia de projetos. 

11.2 Deverão considerar sempre a qualidade técnica, os requisitos de segurança, 

funcionalidade, adequação ao interesse público, economia, facilidade na execução 

das obras, conservação, manutenção, durabilidade, adaptações para portadores de 

necessidades especiais. 

11.3 Deverão ainda ser utilizadas técnicas que melhor aproveitem os recursos naturais, 

possibilitando um menor consumo de água e de energia, inclusive em relação à 

climatização e iluminação, também disponibilizando ventilação cruzada e iluminação 

natural ao maior número possível de ambientes, em resposta, principalmente, às 

condições climáticas locais. 

11.4 Além do que estabelece o Ato Normativo nº 52/01 do CREA, os Manuais de 

Procedimento para Elaboração de projetos do IOPES, deverão ainda ser elaborados 

os seguintes projetos: 

 

11.4.1   ARQUITETURA: 

 

a) Luminotécnica; 

b) Programação Visual e Sinalização; 

c) Paisagismo e Urbanização; 

d) Tratamento Acústico, em caso de auditórios; 

e) Entre outros necessários. 

 

11.4.2   FUNDAÇÕES: 

 

a) Projeto Geotécnico; 

b) Contenções; 

c) Entre outros necessários. 

 

11.4.3   ESTRUTURAS METÁLICAS: 

 

a) Guarda-corpos, corrimãos, grades e telas especiais, ou seja, quando 

estiver fora do padrão usual; 
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b) Passarelas; 

c) Estruturas auxiliares para apoio e sustentação de elementos 

arquitetônicos (brises, outros); 

d) Estruturação de coberturas; 

e) Entre outros necessários. 

 

11.4.4   INSTALAÇÕES PREDIAIS: 

 

a) Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e 

Aterramento; 

b) Sistema de detecção e Alarme de incêndio – SDAI (infraestrutura e 

cabeamento); 

c) Hidrossanitárias: 

§ Hidráulica: sistema de aproveitamento de águas pluviais e irrigação 

(caso necessário); 

§ Sanitárias e águas pluviais. 

d) Prevenção e Combate contra Incêndio: 

§ Sistema de detecção e alarme de incêndio - SDAI; 

e) Controle de Acesso (previsão); 

f) Sistema de Alarme e Circuito Fechado de Televisão – CFTV (caso 

necessário); 

g) Armazenamento e distribuição de gás liquefeito de petróleo – GLP 

(caso necessário); 

h) Transporte vertical – Elevadores (caso necessário); 

i) Entre outros necessários. 

 

11.4.5   CLIMATIZAÇÃO: 

 

a) Ar condicionado; 

b) Renovação de ar; 

c) Exaustão; 

d) Ventilação; 

e) Entre outros necessários. 
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11.4.6   IMPERMEABILIZAÇÃO; 

 

11.4.7   TERRAPLENAGEM: 

 
11.4.8   OUTROS DOCUMENTOS: 

 
a) Caderno de especificações; 

b) Fluxogramas considerados nos projetos; 

c) Memoriais descritivos; 

d) Memórias de cálculo; 

e) Planilhas orçamentárias; 

f) Cronogramas físico-financeiros; 

g) Entre outros necessários. 

 

11.5 Todos os ambientes devem atender aos níveis de conforto térmico, acústico 

(temperatura, umidade, ventilação, iluminação natural e artificial, nível de ruídos, 

além de outros), assim como de segurança, de acordo com as orientações da 

Organização Mundial de Saúde - OMS, normatização pertinente da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e os conceitos de Acessibilidade Universal, 

empregando, caso necessário, manta isolante térmica (manta subcobertura) na 

cobertura e outras providências similares. 

11.6 De forma geral, os projetos deverão apresentar as seguintes qualidades: 

11.6.1 Economicidade através de soluções construtivas racionais; 

11.6.2 Flexibilidade das instalações, estruturas e layout; 

11.6.3 Funcionalidade e adequação do prédio, considerando a relação entre os 

ambientes, o layout dos moveis, a disposição e as instalações dos 

equipamentos; 

11.6.4 Adequação às condições climáticas, visando o conforto ambiental e a 

eficiência energética; 

11.6.5 Atendimento as exigências das concessionárias de redes de infraestrutura 

locais, a fim de que haja compatibilização entre todos os sistemas existentes 

e previstos; 
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11.6.6 Pleno acesso e implantação de facilidades para atendimento a pessoas 

portadoras de necessidades especiais (tanto usuários quanto servidores); 

11.6.7 Especificação de materiais de longa durabilidade, que demandem pouca 

manutenção e que guardem, dentro da possibilidade, compatibilidades com 

os constantes da Tabelas Referenciais Utilizadas; 

11.6.8 Simplicidade de soluções de infra-estrutura, reduzindo os custos de 

manutenção. 

11.7 Quanto ao projeto estrutural (concretos, aços e fundações), é de responsabilidade 

dos projetistas conhecer todas as instalações e utilidades a serem implantadas nas 

edificações, que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento do esquema 

estrutural. 

Ainda, deve conhecer a flexibilidade de utilização desejada no projeto arquitetônico, 

para que eventuais alterações de distribuição interna, não venham a ser 

inviabilizadas, por questões estruturais. Deve conhecer as possibilidades futuras de 

ampliação de área e alterações de utilização das edificações, conhecer os prazos 

fixados para as execuções das obras. 

O projeto deverá ser desenvolvido após estudos de diversas opções estruturais, 

analisando vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de vista de 

viabilidade técnica, econômica e de execução. Para tanto, é de responsabilidade dos 

projetistas, informarem-se acerca das características dos locais das obras no tocante 

a: 

11.7.1 Tipo e custo das mãos-de-obra disponíveis; 

11.7.2 Tipo e custo dos materiais disponíveis; 

11.7.3 Disponibilidade de equipamentos; 

11.7.4 Possibilidade de utilização de técnicas construtivas. 

Está incluso no escopo desta disciplina a avaliação de conformidade do projeto, 

conforme estabelece o item 5.3 da NBR 6118: 

“5.3.1 A avaliação da conformidade do projeto deve ser realizada por profissional 

habilitado, independente e diferente do projetista, requerida e contratada pelo contratante, 

e registrada em documento específico que acompanhará a documentação do projeto (...).” 

(NBR6118) 
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11.8 Os materiais e equipamentos a serem especificados deverão ter baixo consumo de 

água e/ou energia, empregando nos projetos, vasos sanitários com baixo consumo 

de água por descarga, torneiras e chuveiros com limitadores de vazão.  

11.9 Os projetos devem analisar a possibilidade do reaproveitamento das águas pluviais 

para sanitários e áreas externas.  

11.10 Nas áreas de instalações elétricas, deverão ser avaliados o uso de luminárias com 

calhas espelhadas, com reatores de alto fator de potência, lâmpadas com alta 

eficiência luminosa, motores e equipamentos elétricos com alta eficiência 

energética, além de outros. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

12.1 Elaborar todos os projetos, especificações, memoriais descritivos, de cálculos dos 

dimensionamentos, cadernos de especificações, orçamentos, peças gráficas, isto é, 

toda a documentação técnica contratada deverá ser elaborada em estrita 

observância a todas as normas técnicas aplicáveis, às legislações pertinentes, às 

normas e diretrizes dos órgãos competentes, bem como às boas práticas na 

engenharia de projetos. 

12.2 Garantir que os serviços sejam executados em acordo com todos os Manuais de 

Apresentação de Projetos e no Manual EDMS, inclusive suas 

alterações/revisões, disponíveis no Portal do IOPES (www.iopes.es.gov.br) e com as 

condições contratuais. 

12.3 Executar todos os serviços em conformidade com a legislação ambiental e, no que 

couber ao contrato, o que dispõe o DECRETO 2.830-R de 19 de agosto de 2011. 

12.4 Solicitar a aprovações para execução de serviços necessários, não constantes do 

escopo do contrato ou procedimentos fora dos manuais publicados; 

12.5 Propor alternativas técnicas para soluções de problemas que venham ocorrer no 

transcurso dos serviços, levando em consideração os aspectos técnicos e 

econômicos envolvidos de modo a reduzir incertezas. 

12.6 Contratar pessoal devidamente habilitado para as funções a serem exercidas para a 

execução dos serviços, em seu nome, observando rigorosamente todas as 

prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e 

sindicais, sendo considerada, nesse particular, única empregadora. 
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12.7 Providenciar transporte, alimentação e hospedagem dos seus empregados às suas 

expensas, bem como guarda e/ou vigilância dos equipamentos utilizados. 

12.8 Atender rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

12.9 Fiscalizar os seus funcionários e/ou terceiros, quanto às exigências das Normas 

Reguladoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho, vigentes. 

12.10 Responsabilizar-se por quaisquer casos atípicos não mencionados neste termo de 

referência e apresentar à fiscalização para que seja feita, por esta, a sua definição 

e/ou determinação. 

12.11 Atender o que determina a Lei 12.846/2.013 – Lei anticorrupção. 

12.12 Aplicar aos serviços ainda não iniciados as normativas atualizadas, para o caso de 

revisões e/ou alterações das normas técnicas necessárias à execução dos serviços, 

sem ônus para o município. 

12.13 Desenvolver os estudos, documentos técnicos e/ou peças gráficas contendo todos 

os elementos gráficos e textuais preconizados nas normas técnicas aplicáveis ao 

escopo do contrato, nos padrões estabelecidos nas exigências da Lei 8.666/93. 

12.14 Entregar todos os documentos técnicos produzidos dentro dos padrões para 

inserção no sistema ON-BASE (em formato digital e planilha GRD em formato *.xls) 

ao setor responsável do município. 

12.15 A empresa deve primar para que as informações prestadas não conduzam o 

município, ou qualquer servidor, a decisões inadequadas ou que transgridam as 

legislações vigentes. 

12.16 Produzir e manter atualizado o Relatório de Planejamento e acompanhamento da 

evolução dos serviços. A versão inicial deverá ser entregue, na reunião de partida, 

ao Gestor/Fiscal do contrato impressa e em meio digital editável. Nesta reunião 

ocorrerá, ainda, a definição da periodicidade para entrega das atualizações do 

relatório à gestão/fiscalização do contrato. Deverá ser entregue atualizado, 

independentemente da definição da periodicidade, sempre que solicitado pelo 

município e conterá, minimamente: 

12.16.1 Matriz de Responsabilidades e de contatos; 

12.16.2 Cronograma atualizado do planejamento e andamento dos serviços, sob a 

forma de Diagrama de Gantt, demonstrando graficamente a situação da 

execução do contrato comparada ao que foi anteriormente definido. 
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12.17 Tanto a empresa contratada, quanto seus respectivos profissionais responsáveis 

pela elaboração dos projetos e orçamentos estão obrigados a cumprir integralmente 

o que determina este Termo de Referência, bem como, as normas técnicas e 

legislações pertinentes, sob pena de serem aplicadas as penalidades previstas. 

12.18 Deverá ser considerada sempre, na elaboração dos projetos, a qualidade técnica, os 

requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público, economia, 

facilidade na execução das obras, conservação, manutenção, durabilidade, 

adaptações para portadores de necessidades especiais, realizando sempre os 

serviços de forma meticulosa buscando a obtenção da integração entre todos. 

12.19 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos 

à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao 

pessoal alocado nos serviços objeto deste documento. 

12.20 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes, ou que vierem a incidir, sobre o objeto do Contrato, bem como, 

responsabilizar-se, direta e indiretamente, por todas as despesas decorrentes da 

execução destes serviços, tais como: equipamentos, ferramentas, transporte de 

equipamento e pessoal, para os locais dos serviços; plotagem, impressão, aquisição 

de todos os materiais de consumo necessários, entre outros. 

12.21 Designar preposto, com formação técnica a ser aceito pelo município, para 

representá-la na execução do Contrato e até a conclusão e entrega do respectivo 

serviço, mantendo-o à disposição da autarquia, para representá-la, assim que 

convocado. 

12.22 Acatar todas as exigências do município, sujeitando-se a sua ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas. 

12.23 Cumprir todas as orientações do município para a fiel prestação dos serviços. 

12.24 Iniciar a execução dos serviços somente depois de autorizado pelo município. Será 

emitida autorização para início de cada etapa de projeto, portanto, só poderá ser 

iniciada a posterior após a anterior ter sido aprovada, salvo nos casos previstos 

neste Termo de referência. A comunicação da aprovação, da continuidade ou da 

interrupção dos serviços se dará, exclusivamente, pelo Gestor/Fiscal designado para 

o contrato. 
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12.25 Reparar, corrigir ou substituir pranchas e documentos, às suas expensas, no total 

ou em parte, nas quais se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da não 

observação das normas técnicas vigentes, visto que rasuras nunca serão admitidas. 

12.26 A empresa contratada e seus respectivos profissionais são responsáveis pelos danos 

causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, 

dolo ou omissão na execução destes serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade mesmo existindo fiscalização, acompanhamento, aceitação ou 

aprovação por parte do município. 

12.27 Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 

necessárias para a contratação com a Administração Pública, apresentando sempre 

que exigidos os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica. 

12.28 Comunicar ao município, com antecedência mínima de 72 horas, os motivos, 

devidamente justificados, que eventualmente impossibilitem a prestação dos 

serviços no prazo estipulado, apresentando novo cronograma com os prazos 

recalculados. Ficará a cargo do município, aceitar ou não, as alegações apresentadas 

e, em caso de não aceitação, a empresa poderá ser penalizada. 

12.29 Comunicar ao município, por escrito, toda e qualquer irregularidade ocorrida ou 

observada durante a prestação dos serviços. 

12.30 Utilizar boa prática, atender as normas técnicas pertinentes, códigos de obras e 

edificações, normas técnicas das empresas concessionárias e órgãos de fiscalização, 

conforme as instruções e manuais técnicos dos materiais e equipamentos 

especificados em projetos e orientações específicas do município, mantendo 

coerência e integração entre eles.  

12.31 Instruir todas as providências para obter a viabilidade da execução dos projetos 

objetos do certame, junto às autoridades competentes para tanto. 

12.32 Cumprir as exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive 

responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes. 

12.33 A contratada deverá promover o acompanhamento dos projetos elaborados nos 

órgão competentes, até a completa aprovação destes, se responsabilizando pelo 

cumprimento dos prazos e condições estabelecidas, bem como pelos custos 

oriundos do não atendimento ao que foi exigido. 

12.34 Responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano ao município ou a terceiros, 

em decorrência de ação ou omissão sua ou de seu empregado ou contratado. 
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12.35 Manter e exigir de seus empregados sigilo sobre dados que porventura venha a ter 

conhecimento por força da contratação. 

12.36 Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer 

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato administrativo, que 

venham a ser solicitados pelo contratante. 

12.37 Responsabilizar-se por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da presente contratação. A inadimplência da contratada, com referência 

a esses encargos não transfere ao município a responsabilidade por seu pagamento. 

12.38 É expressamente vedada a contratação de qualquer agente público pertencente ao 

quadro de pessoal, efetivo ou designação temporária, do município durante a 

vigência deste contrato administrativo. 

12.39 A contratada não poderá invocar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-

se por quaisquer ônus decorrentes destes fatos. 

12.40 A contratada fica proibida de veicular e comercializar os produtos gerados, relativos 

à prestação dos serviços de que trata o objeto deste Termo de Referência. 

12.41 A contratada não poderá divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em 

função do vínculo contratual estabelecido, tampouco utilizar o nome do município 

para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade. 

12.42 A Contratada deverá providenciar as Anotações ou Registros de Responsabilidades 

Técnicas – ARTs ou RRTs, junto aos órgãos reguladores da profissão – CREA ou 

CAU, referentes à todas atividades técnicas, objeto deste Termo de Referência, 

devendo apresentar ao município, no inicio de cada atividade, uma via das 

respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou os Registros de 

Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente quitadas. 

12.43 A empresa contratada deverá ter disponibilidade técnica, instalações e aparelhagem 

adequadas para a elaboração dos projetos, estudos e/ou serviços, de acordo com 

as Ordens de Serviço, e estar mobilizada com equipe suficiente e capaz de elaborar 

todos os projetos e serviços necessários simultaneamente, sem comprometimento 

da qualidade dos mesmos. 

12.44 As fases dos projetos só poderão ser desenvolvidas após a emissão, pela empresa 

contratada, de Declaração de Compatibilidade Técnica.  
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13. APROVAÇÕES E RESPONSABILIDADES  
 

13.1 A aprovação e ou aceite dos serviços pelo município não exime a contratada, nem 

os respectivos autores dos projetos, das responsabilidades estabelecidas pelas 

normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais e à 

prestação de serviços para a Administração Pública. 

13.2 Após a aprovação e a legalização de todos os projetos nos órgãos competentes, os 

referidos projetos não mais poderão ser alterados substancialmente. 

13.3 Os custos diretos e indiretos, incluindo todas as licenças, taxas e demais documentos 

necessários e incidentes na aprovação dos projetos, junto às autoridades 

competentes, serão de responsabilidade da empresa contratada. Deverão ser 

observados todos os emolumentos prescritos em estrita obediência à legislação, 

regulamentos e posturas.  

13.4 Caso haja a possibilidade de isenção de taxas e emolumentos, será de 

responsabilidade da empresa contratada para a elaboração dos projetos, solicitar ao 

município a expedição dos ofícios aos órgãos competentes requerendo a isenção, 

caso contrário, a contratada deverá arcar com estes custos, sem ônus para o 

município. 

13.5 Deverá encaminhar ao município, cópia da correspondência de entrega do projeto 

no órgão competente para aprovação, solicitação de viabilidade ou emissão de 

licença, até um dia após o seu protocolo, possibilitando assim o acompanhamento 

do processo. 

13.6 Para as disciplinas de projeto em que houver a necessidade de se consultar a 

viabilidade de fornecimento de algum serviço público ou, de submeter à análise para 

emissão de licenças ou aprovações, deverão ser enviados, pela contratada, às 

autoridades competentes. 

13.7 A solicitação de viabilidade, o envio da documentação aos órgãos, o atendimento a 

todos os procedimentos para a entrada destes projetos nos setores competentes, a 

aprovação ou emissão da licença ou viabilidade, são de inteira responsabilidade da 

contratada, bem como o acompanhamento integral da tramitação dos projetos e/ou 

documentos nos órgãos/concessionárias. 
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13.8 A contratada será a única responsável pela precisão das informações, pela correta 

aplicação dos procedimentos das normas brasileiras, bem como pelos resultados 

apresentados, sendo ainda responsável, pela realização de outros ensaios e serviços 

adicionais e necessários não previstos neste termo de referência, à suas expensas, 

devendo haver comunicação prévia ao município, justificando a realização dos 

serviços. 

13.9 Quando os parâmetros de duas ou mais entidades responsáveis pela aprovação dos 

projetos forem discrepantes, a empresa responsável pela elaboração dos projetos 

deverá optar, sob sua responsabilidade, pela alternativa que estabeleça os critérios 

mais rigorosos sob o ponto de vista técnico e que ofereça melhores condições de 

segurança à edificação e seus usuários. 

13.10 A empresa contratada e os respectivos profissionais responsáveis pelos projetos 

arquitetônicos e complementares deverão estar cientes, que os mesmos serão 

solicitados, a qualquer momento pelo município e/ou pela futura empresa 

contratada para execução das obras, a prestar esclarecimentos e dirimir as dúvidas 

que, por ventura, apareçam sobre os projetos, especificações e orçamentos, até a 

completa finalização da obra, sem custo adicional ao município. 

13.11 Caso sejam necessárias modificações nos projetos, no decurso das obras, em 

decorrência da inobservância das normais e legislações vigentes à época da 

elaboração, aprovação e legalização do projeto, a contratada deverá providenciar a 

legalização das modificações nos órgãos competentes, sem ônus para o município, 

dos novos documentos impressos, mobilização e taxas de aprovação, reaprovação 

ou regularização.  

13.12 Se por algum motivo as aprovações dos projetos forem impedidas por pendências 

relacionadas aos diversos órgãos, secretarias e/ou autarquias estaduais, a 

contratada deverá informar oficialmente o município relatando a pendência. 

Deverão ser anexados todos os documentos que comprovem a inadimplência do 

município perante os órgãos competentes. Neste caso, o município deverá 

regularizar a sua situação no prazo máximo de 60 dias após a entrega do projeto 

executivo. Caso a aprovação não ocorra neste prazo, e somente neste caso, a 

contratada será remunerada pela etapa “PROJETOS LEGAIS”, mesmo sem a referida 

aprovação. 

 



 

 
 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
Estado do Espírito Santo 
 

 

Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 
Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 

Telefax (28) 3535-1350/1393 
Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

 

14. PROPRIEDADE INTELECTUAL, DIREITOS PATRIMONIAIS E 
AUTORIZAÇÕES  

 

14.1 O município deterá o direito de propriedade sobre os serviços desenvolvidos assim 

como sobre toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa e, por escrito, do 

município; 

14.2 Os autores dos projetos e dos serviços complementares elaborados por meio deste 

termo de referência autorizam expressamente os ajustes e adequações, que 

se fizerem necessários, nos projetos para sua construção e cedem o direito para 

a replicação e adequação dos projetos elaborados no âmbito das ações do 

município, sendo que os profissionais que fizerem as alterações ou adequações 

obrigam-se a recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro 

de Responsabilidade Técnica – RRT e responder integralmente pelas 

modificações realizadas; 

14.3 Os autores dos projetos deverão também, ceder os direitos patrimoniais do 

projeto relativo ao objeto deste Termo de Referência, para o fim de a 

Administração utilizá-lo a seu critério, nos termos do disposto no Art. 111 da Lei n.º 

8.666/93 e suas alterações posteriores; 

14.4 Ficam vedados, à empresa contratada, seus empregados, colaboradores e/ou 

profissionais contratados, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, 

qualquer documento, administrativo ou técnico, descritivo ou gráfico, preparado ou 

recebido, para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização do município. 

14.5 A cessão dos direitos para a replicação, bem como a autorização expressa para 

promover adequações, não isenta ou exime, de forma alguma, a empresa 

contratada e os respectivos autores dos projetos elaborados, de suas obrigações e 

responsabilidades, nem tampouco transfere ao município, a responsabilidade pela 

não aplicação das normas e procedimentos técnicos.   

 
15. COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS E PEÇAS TÉCNICAS 

 

15.1 Todas as peças gráficas e elementos técnicos que compõem um projeto, não 

constituem apenas produtos de especialidades técnicas, elas fazem parte de um 
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complexo processo cujo insucesso ou deficiência comprometem, sobremaneira, as 

etapas seguintes. Interferem diretamente no sucesso da licitação, da contratação 

de executores, do acompanhamento da execução, da qualidade do produto final e 

de sua manutenção. 

15.2 Devem ainda garantir, o completo saneamento de todas as interferências físicas e 

construtivas entre as diversas especialidades e subsistemas que comporão a obra. 

Devendo ainda apresentar, graficamente ou discricionariamente, todas as soluções 

técnicas adotadas para a promoção da melhor convivência entre as disciplinas para 

facilitar a etapa executiva, ou seja, a execução da obra. 

15.3 Para isto, faz-se o uso de uma importante ferramenta para promover a integração 

das diversas disciplinas que compõe a elaboração de projetos de engenharia e 

arquitetura, a Compatibilização. 

15.4 Compatibilizar os projetos de arquitetura e seus complementares de engenharia visa 

integrar, todos os projetos necessários para a concretização de uma edificação ou 

obra, assim como seus aspectos de custos, soluções técnicas e prazos, em 

conformidade com os parâmetros preliminares estabelecidos pelo cliente e pelas 

exigências legais edilícias ou administrativas. 

15.5 Não se limita apenas a avaliar as informações descritas nos diversos projetos, ou 

ajustá-las, deve considerar todas as condições de mercado, a viabilidade técnico-

econômica do bem a ser edificado, sua construtibilidade e a qualidade do processo 

de produção dos projetos. 

15.6 Portanto, não compreende apenas a revisão de projetos ou co-projetar, atribuições 

atinentes aos projetistas contratados, mas busca promover a completa integração 

das atividades intrínsecas ao complexo processo de elaboração de projetos. 

15.7 Neste contexto, são apresentados a seguir, alguns regramentos para esta 

importante atividade, cabendo a contratada, a aplicação de procedimentos próprios 

para garantir a perfeita interação entre as disciplinas: 

15.7.1 Os projetos das diferentes especialidades deverão apresentar perfeita 

compatibilização entre si, refletidas também nas peças de memorial e 

planilhas orçamentárias do conjunto, de modo a não suscitar dúvidas, 

omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a prejudicar sua 

integral execução. Será de responsabilidade da contratada, a execução desta 

compatibilização, emitindo, após seu término, DECLARAÇÃO DE 
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COMPATIBILIZAÇÃO, cujo modelo encontra-se no ANEXO IV – Modelo de 

declaração de compatibilização; 

15.7.2 De acordo com a necessidade do projeto e, em decorrência da 

compatibilização com as demais disciplinas, poderá haver a necessidade de 

criação de áreas para abrigar ou atender alguma solução apresentada. Estes 

espaços serão denominados ÁREAS TÉCNICAS. Quando necessários, 

deverão estar dispostos no âmbito do projeto, na melhor localização possível 

para atendimento da demanda e produzindo o menor impacto no estudo 

apresentado, não podendo interferir no atendimento integral das normas 

técnicas. Abaixo são destacados alguns espaços que poderão ser 

necessários: 

a) Sala de Quadros Gerais; 

b) Sala de No-break e Sala de baterias; 

c) Sala de racks por pavimento (cabeamento estruturado); 

d) Sala de PABX/DG; 

e) Casas de bombas (Água Fria, Esgoto, Águas Servidas, Irrigação e 

Incêndio); 

f) Casas de máquinas para Ar - condicionado (pavimentos e central de 

equipamentos); 

g) Sala de controle – Automação/CFTV; 

h) Quadros terminais por pavimento; 

i) Shaft (prumada) para instalações de cabeamento estruturado; 

j) Shaft visitável (prumada) para instalações elétricas; 

k) Shaft visitável (prumada) para instalações hidrossanitárias; 

l) Shaft visitável (prumada) para instalações de incêndio; 

m) Shaft visitável (prumada) para instalações de ar condicionado; 

n) Entre forro – Distância entre o forro e fundo de viga. 

15.7.3 Os projetos de instalações em geral deverão ter como objetivo básico, além 

de apresentarem as soluções técnicas pertinentes, a compatibilização entre 

estes e o arquitetônico. Deverão ser levados em conta, todos os aspectos 

estéticos e funcionais, visando facilitar a manutenção, segurança e controle 

de acessos, principalmente das áreas acessíveis e de controle do sistema 

como um todo, caso exista. 
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15.7.4 Deverá ocorrer etapa a etapa, de forma a manter o desenvolvimento do 

projeto alinhado com todas as disciplinas durante o processo.  

15.8 Em reunião específica, serão apresentados e estabelecidos os critérios em que a 

compatibilidade das fases ou etapas será verificada pelo município. Isto, porém, não 

desobriga a contratada a verificar continuamente todas as integrações e 

compatibilidades das diversas disciplinas, sendo, portanto, atividade obrigatória 

para garantia da qualidade do projeto. Ao final, a contratada e todos os autores dos 

projetos deverão emitir a DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE, conforme modelo 

apresentado no ANEXO IV deste Termo de Referência.  

 

16. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E ORÇAMENTO 
 

16.1 Ao fazer a citação de qualquer marca de materiais, metais, tintas, aparelhos, 

produtos e equipamentos, visam somente caracterizar o material e/ou equipamento, 

e o termo similar significa RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive 

nas tonalidades das tintas, pois uma mesma cor varia de tonalidade de acordo com 

o fabricante. Caso a referência de qualquer marca ou modelo seja indispensável 

como referência de qualidade ou facilitação da descrição do objeto, deve esta ser 

seguida das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, 

descrevendo detalhadamente as características e desempenho técnico, de modo a 

permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e 

fabricantes; 

16.2 Todo material especificado deverá estar disponível no mercado local e nacional, e 

todas as marcas indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas 

ao menos em grupos de três. Ainda, nos projetos, especificações técnicas e 

orçamentos deverão obrigatoriamente constar, de maneira clara que "as marcas 

comerciais citadas são referências de mercado que servem exclusivamente para 

indicar o tipo de material e sua qualidade, que se deseja empregar"; 

16.3 Para a especificação dos materiais, deverá ser dada prioridade aos serviços 

constantes da base de preços publicados no sítio eletrônico do IOPES. Caso o 

material especificado não encontre similaridade no material publicado, deverá ser 

elaborada justificativa para sua utilização; 
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16.4 A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e 

aproveitamento de recursos que propiciem maximização de eficiência energética e 

menor impacto ambiental; 

16.5 Elaborar os orçamentos, estimativas de custos e estudos de viabilidade tendo como 

base a tabela de preços referenciais do IOPES. Os orçamentos e estimativas de 

custo, deverão conter, no mínimo, os seguintes documentos: planilha de 

quantidades e preços, ARTs ou RRTs, memória de cálculo de todos os quantitativos 

da planilha, composições de preços unitários e cotações de equipamentos e serviços 

específicos que não constarem na tabela de preços referenciais do IOPES. Todos 

estes elementos deverão ser elaborados de acordo com o MANUAL PARA 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS e os padrões do 

IOPES. 

16.6 A planilha orçamentária será composta em duas etapas, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

16.7 Em principio, a elaboração das listas de materiais dos projetos complementares de 

engenharia, está sob responsabilidade dos profissionais que desenvolveram os 

respectivos projetos. 

16.8 À critério da contratada, outros profissionais habilitados poderão ser os responsáveis 

pela elaboração das listas que deverão estar acompanhas dos devidos registros nos 

conselhos profissionais competentes.  

16.9 As planilhas de quantitativos e orçamentárias deverão acompanhar as 

correções/ajustes dos projetos decorrentes das aprovações dos mesmos nos órgãos 

competentes e da compatibilização entre si. 

 

Etapa Item Documentos a serem 
apresentados 

Entrega e 
Medição 

1ª 

1 Planilhas de Quantitativos Junto com o 
Projeto 
Básico 

(2ª medição 
do contrato) 

2 Memórias de Cálculo 

3 Listas de Materiais 

4 ART’s / RRT’s dos 
Responsáveis Técnicos 

2ª 

1 Planilhas Orçamentárias 

Junto com o 
Projeto 

Executivo 
(3ª medição 
do contrato) 

2 Composição de Custos 

3 Mapas de Cotação 

4 Plano de Ataque 

5 Cronograma Físico-Financeiro 

6 ART’s / RRT’s 
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17.  LEVANTAMENTO DE CAMPO 

17.1 O levantamento de campo deverá ser pautado pela análise e verificação completa 

da região de implantação das obras. Não poderão se restringir somente à projeção 

da edificação. Deverão ser devidamente cadastradas todas as redes externas, bem 

como a verificação de que atendem às normas técnicas de fornecimento e condições 

de segurança sanitária; 

17.2 Caso sejam verificados incompatibilidades, bem como, descompasso entre o 

exidtente e as normas técnicas pertinentes, deverá ser desenvolvido relatório 

técnico fundamentado, apresentando todas as situações encontradas e memória de 

cálculo utilizada para a verificação do atendimento às normas. Este relatório 

subsidiará e norteará a decisão de se rever o projeto inicial das escolas. 

Portanto, a tomada de decisão, depende quase que exclusivamente do correto 

levantamento, verificação e diagnóstico. 

Sendo assim, as informações prestadas pela empresa executora deverão refletir, 

com a precisão determinada pelas normas técnicas, as reais condições, pois, uma 

informação equivocada pode prejudicar, sobremaneira, a solução adotada e a 

decisão tomada. 

 

18. ANÁLISES E REUNIÕES COM A CONTRATADA (ACOMPANHAMENTO E 
APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS) 

 

18.1 Na data de emissão da Ordem de Serviço Inicial, o município promoverá uma 

reunião para definição de diretrizes com a empresa contratada, que receberá 

informações gerais sobre o escopo do trabalho do empreendimento e 

esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem adotados no 

planejamento, desenvolvimento e aprovação dos projetos e serviços. 

18.2 Para cada fase do projeto, bem como na entrega final, serão executadas no máximo 

03 (três) análises, por parte do município. Todas as observações, questionamentos, 

solicitações e apontamentos, constantes dos relatórios de análise, deverão ser 

avaliados pela contratada. Para o caso em que a contratada julgar não serem 

pertinentes as observações apontadas pelo município, deverá, obrigatoriamente, 

justificar sua decisão em documento oficial que deverá ser encaminhado a Autarquia 

para análise. 
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18.3 Na terceira análise, será realizada uma verificação do atendimento ao que foi 

apontado nos relatórios e, caso ainda existam divergências ou não forem 

devidamente justificadas, poderá ser aplicado à contratada multa, por análise 

adicional, de 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, mesmo que a 

inconformidade exista em somente uma disciplina. Isto se justifica porque, uma 

alteração em determinada disciplina, pode acarretar mudanças nas demais, pois 

todas as disciplinas são integradas e interdependentes. 

18.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, revisar ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de acompanhamento pelo 

município. O prazo para promover as alterações que, por ventura sejam detectadas, 

não será acrescido ao total necessário à execução do contrato, nem tampouco, o 

necessário à análise por parte do município. 

18.5 Deverão ser realizadas reuniões periódicas, conforme acordado entre as partes para 

serem debatidas questões referentes aos projetos contratados. Nestas reuniões 

deverão ser apresentados os serviços até então realizados e tomadas às decisões 

quanto a eventuais pendências, sem alteração do prazo de entrega, 

estipulado para cada nível de projeto. Ocorrerão, preferencialmente, nas 

dependências do município e contarão com a participação, conforme convocação, 

dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos. 

18.6 As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela 

Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e 

assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas 

providências a serem tomadas, assim como vistas às decisões tomadas em reuniões 

anteriores. 

18.7 A ausência injustificada, de qualquer um dos profissionais responsáveis pela 

elaboração das peças técnicas, envolvidos em cada etapa, quando convocados 

formalmente pelo município, impedirá a realização de qualquer uma das reuniões e 

a etapa será considerada não iniciada por inadimplência da empresa contratada. 

18.8 A falta de um ou mais documentos, relativos à determinada etapa ou fase, impedirá 

o recebimento dos demais serviços e a etapa será considerada não entregue. 

18.9 As apresentações dos serviços e projetos em todas as etapas serão realizadas nas 

reuniões para recebimento dos serviços e projetos. 
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18.10 A empresa contratada deverá primar pela apresentação de documentação e peças 

gráficas completas, com a qualidade exigida e dentro dos padrões técnicos 

aplicáveis, evitando assim, excesso de tempo despedido para a análise do material 

e retrabalhos. 

18.11 Durante a elaboração dos projetos, deverão ser previstas interlocuções com todos 

os órgãos municipais e todas as concessionárias de serviços públicos, sempre que 

se fizer necessário, com a participação do município ou a critério deste. 

18.12 Todos os trabalhos serão supervisionados por equipe designada pelo município, com 

poderes para verificar se os serviços especificados estão executados de acordo com 

o previsto, analisar e decidir sobre proposições da empresa contrata e seus 

projetistas que visem melhorar o projeto, fazer advertências quanto a qualquer falta, 

aplicar multas, efetuar retenções de medição e demais ações necessárias a boa 

qualidade e ao bom andamento dos serviços. 

18.13 Ao município é facultado, dentro de sua conveniência, discutir e opinar sobre a 

concepção de projeto proposta pela contratada, ou ainda, de sugerir nova. Esta 

nova proposição deverá ser avaliada pelo respectivo projetista, pois será de sua 

inteira responsabilidade, a adoção ou não da nova proposição. 

18.14 O município poderá solicitar, formalmente, a substituição de qualquer membro da 

equipe técnica da empresa contratada, inclusive da coordenação, assim como o 

reforço da mesma, a qualquer momento que julgar necessário. O atendimento à 

substituição deverá ocorrer o mais breve possível, pois, não poderá haver impacto 

no prazo de execução daquele projeto específico nem do geral.  

 

 

19. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 
 

19.1 O “Relatório de Acompanhamento de Projetos” constitui instrumento legal, onde 

serão anotadas pela empresa contratada, continuamente, todas as ocorrências, 

instruções e decisões tomadas durante o desenvolvimento dos projetos, 

devidamente visadas pela equipe designada pelo município. 

19.2 A periodicidade de elaboração do Relatório é DIÁRIA, devendo ser registradas as 

datas das ocorrências descritas (atas de reuniões, início de desenvolvimento de 
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etapa dos trabalhos, outras ocorrências), as decisões adotadas, bem como outras 

informações relevantes ao desenvolvimento dos projetos. 

 

20. DEFINIÇÃO DO PARTIDO ARQUITETÔNICO 
 

20.1 Serão fornecidos, Relatórios de Sondagem de 03 (três) furos, para as escolas 

E.M.E.I.E.F. VILMO ORNELAS SARLO e E.M.E.I.E.F. SÃO SALVADOR e de 10 (dez) 

furos para a escola E.M.E.I.E.F. JAQUEIRA “BERY BARRETO DE ARAÚJO”, de forma 

orientativa aos projetos de fundações. Quando da elaboração do projeto geotécnico 

e de fundações, a empresa contratada deverá providenciar, as suas expensas, 

outros furos que julgar necessários, de forma a confirmar os resultados fornecidos, 

assumindo para si total e irrestrita responsabilidade pelos parâmetros utilizados para 

desenvolvimento da geotécnica de fundações do projeto; 

20.2 Será fornecido Plantas Arquitetônicas das Escolas, contendo Planta Baixa, Cortes, 

Fachada e Situação/Localização em formato dwg no ANEXO I. 

20.3 Os relatórios de sondagem estão no ANEXO II.  

20.4 Está sendo apresentado, no material técnico disponibilizado, o atendimento das 

necessidades identificadas para a escola; 

20.5 O estudo foi desenvolvido em consonância com as normas técnicas vigentes e 

exigências dos órgãos competentes, porém, deverá ser avaliado tecnicamente pela 

empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto, quanto ao completo 

atendimento a todos os regramentos aplicáveis; 

20.6 Após a realização desta etapa, deverá ser emitido, caso não haja descompassos, 

declaração técnica atestando que as peças gráficas apresentadas atendem ao 

normativo pertinente. Caso isto não ocorra, deverá ser elaborado relatório técnico 

fundamentado onde deverá ser apresentada, discricionariamente e graficamente, a 

incompatibilidade encontrada, a regra infringida e a solução que será adotada para 

a correção; 

20.7 A partir deste ponto, quer seja corrigindo ou acatando as plantas fornecidas pelo 

município e o partido arquitetônico inicial, a empresa passará a ser a responsável 

técnica pelo desenvolvimento do projeto e passará a responder tecnicamente pelo 

mesmo; 
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20.8 Somente poderão ocorrer alterações significativas, e somente se, houver 

incompatibilidades entre as peças gráficas apresentadas e a legislação aplicável, em 

caso contrário, deverão ser mantidas; 

20.9 A empresa contratada poderá propor pequenas alterações ou modificações que 

julgue pertinente, desde que visem melhorias na concepção inicial, na viabilidade 

técnica, no fluxo do projeto ou na especificação para o projeto. Deverão ser 

justificadas e solicitadas oficialmente ao município que avaliará sua pertinência. 

20.10 Caso o estudo disponibilizado não apresente nenhuma inconformidade em relação 

ao atendimento às normas e legislações a empresa contratada deverá emitir 

Declaração de Compatibilidade Técnica e Normativa, e que, a partir da 

emissão da declaração, passará a responder pela completa compatibilidade técnica. 

 

21. CÓPIAS IMPRESSAS 
 

21.1 Após dos arquivos digitais terem sido aceitos pelo município conforme fluxo EDMS, 

os desenhos impressos em papel sulfite, deverão ser oficialmente entregues 

assinados a Autarquia; 

21.2 Todos os projetos que necessitam de aprovação nos órgãos competentes deverão 

ser entregues ao município impressos, assinados pelos autores e carimbados pelos 

respectivos órgãos. A contratada é responsável pela impressão de quantas cópias 

forem necessárias até a aprovação final.  

21.3 É de responsabilidade da empresa contratada a conferência dos desenhos/projetos 

feitos pelos seus desenhistas/cadistas juntamente com as planilhas elaboradas. A 

entrega de desenhos/projetos ou planilhas com ocorrência de erros implicará 

advertências podendo, em caso de reincidência, ser a empresa penalizada nos 

termos da legislação vigente e do contrato de prestação de serviços; 

21.4 Todos os desenhos deverão estar em acordo com os manuais para apresentação de 

projetos. Havendo divergência nesta apresentação, o município poderá solicitar a 

contratada, a revisão dos mesmos, ainda que em versão final, sem ônus; 

21.5 A CONTRATADA deverá entregar tantas plotagens, quantas forem necessárias, em 

papel sulfite, até aprovação dos serviços pela equipe do município, quando então 

será autorizada a emissão final.  
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22. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

22.1 Para o início dos serviços de elaboração de projetos será emitida uma Ordem de 

Serviço Inicial, neste momento, a empresa contratada deverá ter disponibilidade 

técnica, instalações e aparelhagem adequadas para a elaboração dos projetos, 

estudos e/ou serviços, de acordo com as Ordens de Serviço, e estar mobilizada com 

equipe suficiente e capaz de elaborar todos os projetos e serviços necessários 

simultaneamente, sem comprometimento da qualidade dos mesmos; 

22.2 Na data de emissão da Ordem de Serviço Inicial, o município promoverá reunião 

com a empresa contrata e os respectivos profissionais, para definição de diretrizes, 

informações gerais sobre o escopo do trabalho do empreendimento e 

esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem adotados no 

planejamento desenvolvimento e aprovação dos projetos e serviços; 

22.3 No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a assinatura do Contrato, e 

antes da emissão da Ordem de Serviço Inicial, a CONTRATADA deverá apresentar 

as seguintes documentações: 

22.3.1 ARTs ou RRTs quitadas, do Contrato e dos respectivos profissionais 

responsáveis pela elaboração dos projetos e orçamento; 

22.3.2 Relação da Equipe Técnica; 

22.3.3 Detalhamento e quantificação dos Serviços a serem desenvolvidos; 

22.3.4 Cronograma Físico-Financeiro Global e Específico detalhando cada serviço.  

22.4 Para cada serviço técnico ou conjunto de serviços, será emitida uma Ordem de 

Serviço Parcial, a critério exclusivo do município. Todas as informações porventura 

necessárias à sua plena elaboração estarão especificadas e descritas na mesma. 

22.5 O prazo para execução dos serviços e projetos será determinado em cada Ordem 

de Serviço e não poderá ultrapassar ao estabelecido inicialmente nem a vigência do 

contrato. 

22.6 Antes da emissão de cada Ordem de Serviço Parcial será realizada reunião de 

definição de diretrizes, quando a empresa contratada receberá do município, 

informações detalhadas sobre o escopo do projeto e/ou serviço. 

22.7 O município, após análise e aprovação da documentação apresentada na etapa 

anterior, emitirá nova Ordem de Serviço Parcial, para a continuidade dos serviços, 

assim que possível, em um prazo não superior a 10 (dez) dias úteis. 
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22.8 Em ocorrendo a situação prevista em 11.12, as etapas posteriores poderão ser 

iniciadas, finalizadas e remuneradas, a critério do município, devendo a contratada 

obrigada a reparar, corrigir e atualizar, sem ônus, todos os documentos técnicos 

produzidos posteriormente à etapa de elaboração do projeto básico, caso haja 

necessidade de atendimento às exigências dos órgãos competentes quando da 

aprovação do projeto. 

 

23. CONSÓRCIO x SUBCONTRATAÇÃO 
 

23.1 Considerando a complexidade e multidisciplinaridade dos projetos contratados; a 

conformação dos escritórios de projetos que em sua maioria não abrangem todas 

as disciplinas requeridas para a elaboração do objeto deste Termo de Referencia; o 

município não recomenda a subcontratação de mais do que 30% do valor do 

contrato. Visando um maior comprometimento de todos os profissionais envolvidos 

na elaboração dos diversos projetos e planilhas orçamentárias, e manter a 

sustentabilidade financeira do contrato. Buscando garantir a qualidade e 

confiabilidade das informações prestadas, NÃO será aceita a subcontratação dos 

serviços de Análise Técnica do material entregue pelo município, de Elaboração dos 

Projetos e Elaboração do Orçamento. 

23.2 Frente ao exposto no item anterior, sugere-se a permissão da participação de 

consórcios, ficando os critérios e a definição das regras para tal a cargo do Edital de 

Publicação e do Contrato a ser firmado entre as partes. 
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24. ENTREGAS E MEDIÇÕES 
 

Tabela 5. Fases de projetos e suas entregas 

FASE ENTREGA 
N.º Descrição  Título Descrição Tipo 

1 PARTIDO ARQUITETÔNICO 

 

Levantamento cadastral 

Levantamento planialtimétrico cadastral de 
todas as edificações existentes e terreno. 

Peças gráficas e 
Memoriais Descritivos 

Levantamento cadastral de todas as redes 
internas ao terreno, incluindo caminhamentos, 
diâmetros e situação de todas as tubulações 
existentes. 

Peças gráficas, Memoriais 
Descritivos e Relatório 
Técnico da situação 

Análise da conformidade 
técnica e normativa do 
Partido arquitetônico 

Emissão da Declaração de Conformidade 
Técnica e Normativa    

Declaração Técnica 

2 

ES
TU

D
O

 
P

R
EL

IM
IN

A
R

 

2.1 ARQUITETURA 
Estudo Preliminar de 
Arquitetura Elaboração de peças técnicas, gráficas e 

descritivas, conforme condições estabelecidas 
nos Manuais de Procedimentos do IOPES e 
neste Termo de Referência   

Peças gráficas, Memoriais 
Descritivos, de 
Especificações, Memórias 
de Cálculo e  do 
Dimensionamento 

2.2 COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA 

Estudo Preliminar de 
Engenharia 

3 

A
N

TE
P

R
O

JE
TO

 

3.1 ARQUITETURA Anteprojeto de Arquitetura 
Elaboração de peças técnicas, gráficas e 
descritivas, conforme condições estabelecidas 
nos Manuais de Procedimentos do IOPES e 
neste Termo de Referência   

Peças gráficas, Memoriais 
Descritivos, de 
Especificações, Memórias 
de Cálculo e  do 
Dimensionamento 

3.2 COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA 

Anteprojeto de Engenharia 

4 

P
R

O
JE

TO
 L

EG
A

L
1,

 2
 

4.1 ARQUITETURA 

 

Projeto Legal de Arquitetura 

Elaboração de peças técnicas, gráficas e 
descritivas, conforme condições estabelecidas 
nos Manuais de Procedimentos do IOPES e 
neste Termo de Referência. 
 
1 Só poderá ser aprovada após a entrega 
definitiva dos projetos devidamente 
carimbados e aprovados nos órgão 
competentes e após a compatibilização do 
Projeto Básico com o Projeto Legal (Será retido 
na medição do Projeto Básico o correspondente 
a 15% do valor do contrato); 
 
2 Durante o período de análise e aprovação nos 
órgãos competentes, a etapa seguinte poderá 
ser iniciada desde que as alterações que forem 
necessárias em decorrência das análises e 
exigências dos órgãos competentes sejam 
atendidas e os projetos estejam em perfeita 
compatibilização.  

Peças gráficas, Memoriais 
Descritivos, de 
Especificações, Memórias 
de Cálculo e  do 
Dimensionamento 

4.2 COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA 

Projeto Legal de Engenharia 

5 

P
R

O
JE

TO
 B

Á
SI

C
O

 

5.1 ARQUITETURA 
Projeto Básico de 
Arquitetura 

 
Conforme estabelecido na Lei 8.666/93, nos 
Manuais do IOPES e neste Termo de 
Referência. É composto por todas as fases 
anteriores devidamente recebidas e aprovadas 
pelos órgãos competentes e pelo município.  
No caso do Projeto Básico ser finalizado antes 
das aprovações legais, ficará retido o 
percentual de 15% (do contrato) até a 
aprovação das disciplinas necessárias nos 

Peças gráficas, Memoriais 
Descritivos, de 
Especificações, Memórias 
de Cálculo e  do 
Dimensionamento 

5.2 COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA COM 
PROJETO LEGAL 

Projeto Básico de 
Engenharia 

5.3 COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA SEM PROJETO 
LEGAL 

Projeto Básico de 
Engenharia 
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5.4 ETAPA 1 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA 

Planilha de Quantitativos 

órgãos competentes e a compatibilização final 
do projeto básico com os projetos legais. 

 
 

Planilha de Quantitativos; 
Memórias de Cálculo; 
Listas de Materiais 
 

 

6 

P
R

O
JE

TO
 E

X
EC

U
TI

V
O

 

6.1 PROJETOS 
EXECUTIVOS 

 

Projeto Executivo de 
Arquitetura e 
Complementares de 
Engenharia Detalhamento das soluções apresentadas na 

fase anterior 
 
Só poderá ser remunerada após a entrega 
definitiva dos projetos e planilha orçamentária 
devidamente compatibilizados com os projetos 
aprovados (na fase legal) e entre si. 

Peças gráficas, Memoriais 
Descritivos, de 
Especificações, Memórias 
de Cálculo e  do 
Dimensionamento 

6.2 ETAPA 2 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA 

Planilha Orçamentária 

Planilha Orçamentária; 
Composições de Custos; 
Mapas de Cotação; Plano 
de Ataque; Cronograma 
Físico-financeiro 

 

24.1 Os serviços, através do custo unitário proposto no orçamento  a ser contratado, 

serão medidos e pagos mediante a entrega, e aprovação por parte da SEMOB 

(Secretaria Municipal de Obras). 

 

24.2 A medição do serviço será feita no período propício para tal do mês subsequente ao 

aceite final dos produtos entregues. 

 

24.3 Apresentação das entregas e resultados: 

 
24.3.1 Todas as entregas e resultados descritos em 22. ENTREGAS deverão ser 

apresentadas em conformidade com as exigências descritas nos MANUAIS 

DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, no MANUAL DE EDMS,  inclusive 

suas alterações/revisões, disponíveis ou não no Portal do IOPES 

(www.iopes.es.gov.br), bem como, os padrões de formatos de plantas e 

configuração de penas. 

24.3.2 Deverão acompanhar a entrega ainda: 

a) Textos explicativos com critérios adotados e descrição das amostras, 

bem como outras informações importantes, com nome e assinatura do 

responsável técnico pela empresa, devidamente habilitado para a 

execução dos serviços; 

b) Campanha fotográfica com o mínimo de 01 foto numerada e 

referenciada para cada serviço executado e 01 foto, nas mesmas 
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condições anteriores, para toda a área ilustrando a mobilização e as 

condições de execução dos serviços no local; 

c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT dos serviços executados.  

24.3.3 Deverão ser entregues em duas versões, uma digital e outra física. 

 

24.4 Especificação das versões de entrega – versão digital e física 

 

24.4.1 Para a versão digital, todos os arquivos produzidos deverão estar assinados 

digitalmente pelos projetistas, no caso dos projetos, orçamentistas, no caso 

dos documentos dos orçamentos, responsáveis pela empresa contratada para 

os demais documentos técnicos e administrativos. Deverão atender 

integralmente o que define o Manual EDMS do IOPES. 

24.4.2 A versão física deverá ser entregue impressa em 02 (duas) vias originais, 

encadernadas, devidamente assinadas por todos os profissionais constantes 

da equipe técnica. Deverão conter todos os documentos produzidos e 

recebidos durante a elaboração dos projetos. Deverá ainda conter os projetos 

originais aprovados, carimbados pelos órgãos competentes bem como, todas 

as ARTs ou RRTs, quitadas, assinadas originalmente e não poderão, sob 

nenhuma hipótese, conter a tarja “rascunho”. 

24.4.3 O serviço será considerado apto para ser aceito, somente quando as duas 

versões, digital e física, estiverem sido entregues e aceitas pelo gestor/fiscal 

do contrato; 
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25. ELEMENTOS TÉCNICOS DE PROJETOS  
 

25.1 Os elementos técnicos de projetos estão definidos nos Manuais de Procedimento 

para Elaboração de Projeto do IOPES. 

 

26. PRAZOS, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
 

26.1 O prazo máximo previsto para a execução de todos os serviços constantes deste 

Termo de Referência é de 06 (seis) meses, contados a partir da Ordem de serviço 

emitida pelo município e conforme ANEXO V – CRONOGRAMA MACRO. 

26.2 Este prazo poderá ser dilatado ou reduzido à conveniência da execução dos 

serviços, de acordo com o município e em conformidade com a legislação vigente. 

26.3 As medições somente serão realizadas quando da aceitação de cada etapa, 

conforme demonstrado no ANEXO V – CRONOGRAMA MACRO, obedecendo o 

estabelecido na Tabela 5. Fases de projetos e suas entregas. 

26.4 O prazo para análise dos documentos técnicos produzidos poderá ser alterado em 

função da qualidade do material apresentado bem como pela disponibilidade de 

servidores habilitados existentes. Para este último caso, e somente para este, o 

prazo total do contrato poderá ser estendido, respeitando o que determina a 

legislação vigente e os regramentos estabelecidos no contrato e neste Termo de 

Referência. 
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27. EQUIPE TÉCNICA 
 

27.1 A empresa deverá apresentar, na reunião de partida, relação da equipe técnica que 

irá atuar na execução dos serviços, devendo ser composta por profissionais 

comprovadamente habilitados no Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA ou 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

27.2 Deverão ainda possuir experiência profissional comprovada na execução de 

projetos de arquitetura e complementares de engenharia para 

edificações. 

27.3 Juntamente com a relação da equipe, a contratada deverá apresentar as 

comprovações da experiência da equipe na execução dos serviços. Além dos 

currículos, poderá ser apresentado acervo(s) técnico(s) averbado(s) pela entidade 

de classe responsável, para os profissionais de nível superior e, para os profissionais 

de nível médio-técnico, atestado emitido por profissional habilitado, em caso do 

mesmo não possuir acervo averbado pela respectiva entidade de classe. 

27.4 Outros profissionais que não possuam a experiência técnica necessária, mas 

participarão efetivamente dos serviços e serão supervisionadas pelo responsável 

técnico, poderão fazer parte da equipe técnica desde que na condição de co-

responsáveis técnicos. 

27.5 O(s) responsável(is) técnico(s) apresentado(s) pela empresa, para a habilitação 

e/ou proposta técnica no processo de licitação, deverá(ão), obrigatoriamente, 

fazer parte da equipe técnica relacionada acima e deverá(ão) atuar, efetivamente, 

na execução dos serviços. 

27.6 Deverão ser respeitadas todas as legislações profissionais. 

27.7 Para a emissão das ARTs ou RRTs relativas aos serviços executados, além das 

orientações já escritas neste termo de referência, o Gestor/Fiscal do contrato deverá 

ser consultado para complementação de orientações quanto ao que será obrigatório 

constar no corpo destes documentos, bem como os respectivos conselhos de classe. 
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28. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO 
 

28.1 Qualificação Técnica Profissional: 

 

28.1.1 O(s) Responsável (is) Técnico(s) indicado(s) pela empresa licitante deverá(ão) 

apresentar atestados em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU, relativos à 

execução de serviços abaixo relacionados por se tratar de parcela de maior 

relevância técnica e financeira:  

a) Elaboração de Projetos de Arquitetura; 

b) Elaboração de Projetos Estruturais e de Fundação; 

c) Elaboração de Projetos de Estruturas Metálicas;  

d) Elaboração de Projetos Hidrossanitários; 

e) Elaboração de Projetos Elétricos; 

f) Elaboração de Planilhas de Quantidades e Preços. 

28.1.2 A qualificação técnica profissional exigida decorre do tipo e quantidade dos 

serviços que se pretende contratar, e visa compatibilizar o equilíbrio entre a 

segurança da Administração quanto ao cumprimento das obrigações por parte 

do contratado, e a preservação da necessária competitividade daqueles que 

possuam, minimamente, condições técnicas e econômicas para contratar com 

o Poder Público. 

 

29. ALTERAÇÕES NAS EQUIPES TÉCNICAS 
 

29.1 Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da qualificação 

técnica e como integrantes das equipes técnicas deverão, efetivamente, trabalhar 

na execução do contrato. A contratada deverá indicar, dentre aqueles já 

relacionados, o que atuará como interlocutor direto junto ao Gestor/Fiscal do 

contrato. Admite-se a substituição dos indicados por profissionais de experiência, 

também comprovada, equivalente ou superior desde que aprovada pelo IOPES. 

29.2 A eventual substituição somente será possível mediante solicitação por escrito e 

com a devida justificativa. 
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29.3 Para a análise da substituição deverão ser apresentados pela contratada, 

documentos que comprovem que o substituto possui a mesma qualificação técnica 

do substituído, conforme indicado pelos itens 27. EQUIPES TÉCNICAS e 28. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO deste termo de referência. 

 

30. PROPOSTA DE PREÇO 
 

30.1 A documentação da proposta de preço da licitante deverá conter: 

 

30.1.1 Carta de Apresentação de Proposta de Preços, datada, assinada por Diretor 

ou pessoa legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando o serviço 

que a empresa está concorrendo, o número do Edital, o preço global para os 

serviços, em algarismos arábicos e por extenso, expresso em reais (R$), pelo 

qual a licitante se obriga a prestar os serviços previstos neste Termo de 

Referência, entendendo-se como tal, o resultado final obtido na Planilha de 

Quantidades e Preços, incluídos todos os encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, securitários, parcelas ou taxas de administração, lucro, 

despesas indiretas e eventuais, enfim, todos e quaisquer ônus incidentes 

sobre os serviços e o respectivo Contrato; 

30.1.2 Indicação na Carta de Apresentação de Proposta de Preços o prazo de validade 

da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data de sua apresentação. 

30.1.3 Planilha de Quantidades e Preços com os preços unitários e totais, expressa 

em reais (R$), corretamente preenchida e assinada pelo responsável técnico, 

tendo como modelo a planilha orçamentária apresentada neste Termo de 

Referência. 
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31. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
 

31.1 ATESTADOS A SEREM CONSIDERADOS PARA PONTUAÇÃO 

 

31.1.1 Capacidade Técnica do Corpo Técnico da Licitante 

 

31.1.1.1 A comprovação de realização de serviços será efetuada por 

atestados em nome do (s) profissional (ais), emitidos por pessoas 

jurídicas públicas ou privadas, registrados no CREA e/ou CAU da 

região pertinente, acompanhados das respectivas Certidões de 

Acervo Técnico – CAT’s. 

 

31.2 CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

 

31.2.1 Durante o exame das propostas técnicas, a Comissão de Licitação levará em 

conta, para efeito de julgamento, os seguintes fatores de avaliação: 

 

31.2.1.1 Fatores de Avaliação das Propostas Técnicas: 

 

● Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante (EP). 

 

31.2.1.2 A valoração dos fatores de avaliação de cada proposta técnica será 

obtida através dos seguintes critérios: 

 

31.3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO DA LICITANTE (EP) 

 

31.3.1 A pontuação do fator Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante 

(EP), será efetuada com base nos quadros a seguir: 
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PROFISSIONAL COORDENADOR    
EXPERIENCIA REQUERIDA Pontuação por 

atestado 
Nº máximo     de 
atestados 

Pontuação 
Máxima 

Elaboração de Projetos de Arquitetura  7,5 1 7,5 
Elaboração de Projetos Estruturais e de 
Fundação 5 1 5 

Elaboração de Projetos de Estruturas 
Metálicas  2,5 1 2,5 

Elaboração de Projetos Hidrossanitários 2,5 1 2,5 
Elaboração de Projetos Elétricos 5 1 5 
Elaboração de Planilhas de Quantidades 
e Preços 

5 1 5 

  TOTAL 27,5 
 
PROFISSIONAL PARA PROJETOS DE 
ARQUITETURA 

   

EXPERIENCIA REQUERIDA Pontuação por 
atestado 

Nº máximo de 
atestados 

Pontuação 
Máxima 

Elaboração de Projetos de Arquitetura 7,5 3 22,5 
  TOTAL 22,5 

  
PROFISSIONAL CALCULISTA     
EXPERIENCIA REQUERIDA Pontuação por 

atestado 
Nº máximo de 
atestados 

Pontuação 
Máxima 

Elaboração de Projetos Estruturais e de 
Fundação 5 3 15 

Elaboração de Projetos de Estruturas 
Metálicas  2,5 2 5 

  TOTAL 20 
   
PROFISSIONAL PARA PROJETOS 
HIDROSSANITÁRIOS 

   

EXPERIENCIA REQUERIDA Pontuação por 
atestado 

Nº máximo de 
atestados 

Pontuação 
Máxima 

Elaboração de Projetos Hidrossanitários 2,5 2 5 
  TOTAL 5 

  
PROFISSIONAL PARA PROJETOS 
ELÉTRICOS 

   

EXPERIENCIA REQUERIDA Pontuação por 
atestado 

Nº máximo de 
atestados 

Pontuação 
Máxima 

Elaboração de Projetos Elétricos 5 2 10 
  TOTAL 10 

  
PROFISSIONAL ORÇAMENTISTA    
EXPERIENCIA REQUERIDA Pontuação por 

atestado 
Nº máximo de 
atestados 

Pontuação 
Máxima 

Elaboração de Planilhas de Quantidades 
e Preços 

5 3 15 

  TOTAL 15 
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31.3.2 Não poderá ser indicado o mesmo profissional para mais de uma função. Neste 
caso, será considerada a pontuação da função de maior valoração. 

 

31.3.3 Os profissionais indicados para pontuação e pertencentes ao Corpo Técnico 

da Licitante, deverão apresentar cópias das respectivas carteiras e certidões 

de registro e quitação no CREA ou CAU. 

 
31.3.4 Para que o profissional seja considerado como pertencente ao corpo técnico 

da licitante, é necessária a apresentação dos seguintes documentos: carteira 

profissional (CTPS) do profissional, em que conste a licitante como 

contratante, ou contrato de prestação de serviço, ou contrato social da 

licitante, em que o profissional conste como sócio, ou da ata de investidura 

como dirigente de sociedade anônima, ou da Certidão de Registro e Quitação 

do CREA ou CAU da Licitante, na qual conste o profissional como Responsável 

Técnico da empresa. 

 

31.4 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

31.4.1 O valor mínimo para efeito de classificação da EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

DO CORPO TÉCNICO DA LICITANTE (EP) será igual a 50 (cinquenta) pontos. 

A proposta que não atender a essas exigências será DESCLASSIFICADA. 

 

31.4.2 NOTA: A Pontuação Final da Proposta Técnica [PPT] será calculada conforme 

fórmula apresentada a seguir: 

PPT =  EP 
 

31.5 CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

 

31.5.1 O critério para classificação das propostas de preço terá como referencial os 

preços unitários e como consequência, também o preço global. 

 

31.5.2 A proposta que apresentar qualquer item com preço unitário superior ao 

orçado pela Prefeitura para aquele mesmo item será DESCLASSIFICADA. 
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31.6 CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

 

31.6.1 As propostas de preços serão pontuadas pela aplicação da razão matemática 

a seguir definida: 

 
PPP = MENOR PREÇO OFERTADO         X 100 
           PREÇO DA OFERTA ANALISADA 

 
Onde, 

[PPP]: Pontuação da Proposta de Preço 
 

Observação: a pontuação das Propostas de Preço será calculada até a 

segunda casa decimal, desprezando-se as demais. 

 

31.7 CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS (CFP) 

 

31.7.1 Após a valoração da Proposta Técnica e da Proposta de Preço deverão ser 

levados em conta, pela Comissão de Licitação, os seguintes parâmetros com 

os seus respectivos pesos: 

 

a) Proposta Técnica - PESO 05 (cinco). 

b) Proposta de Preço - PESO 05 (cinco). 

 

31.7.2 A Classificação Final das Propostas [CFP] será obtida pela aplicação da 

seguinte média ponderada: 

 
[CFP] = PPT x 5 + PPP x 5 

                        10 

Onde: 

PPT = Pontuação da Proposta Técnica 
PPP = Pontuação da Proposta de Preço 

 

Observação: a pontuação final será calculada até a segunda casa decimal, 

desprezando-se as demais. 
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Será vencedora a proposta que obtiver a maior Pontuação Final, dentre 

aquelas classificadas. 

 

31.7.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto 

no § 2º do art. 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93, a classificação se fará por 

sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convidados. 

 

32. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS 
 

I. ANEXO I – PLANTAS FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO; 

II. ANEXO II – RELATÓRIOS DE SONDAGEM; 

III. ANEXO III – PLANILHA DE QUANTITATIVO ESTIMADO; 

IV. ANEXO IV – MODELO DA DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE; 

V. ANEXO V – CRONOGRAMA MACRO; 

 

 

 
 

Presidente Kennedy, 06 de Agosto de 2018. 
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