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SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA DE ESPAÇOS
PÚBLICO EDUCACIONAIS, COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA E

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.
 
DA JUSTIFICATIVA  

 
1. A lei de Diretrizes Nacional para a Educação Básica 
estabelecer regramentos, princípios e normas para o funcionamento da
educação no território nacional, demanda dos sistemas de ensino,
investimentos, padrões e elege prioridades para, além da universalização da
atenção a educação básica, p
formais, curriculares, quanto das questões de ambiência. Muitos paradigmas
da educação têm nas resoluções do Conselho Nacional de Educação
estabelecimentos de padrões e metas a serem cumpridas nos diferentes níveis
e modalidades educacionais ofertadas por cada um dos entes federativos. A
estrutura e os espaços onde a educação efetivamente acontece, ainda tem
sido um dos grandes desafios a serem enfrentados, sobretudo nas localizações
mais longínquas e menos afortuna
os professores, fornecer o material pedagógico básico ou reformar
minimamente os prédios, fazendo neles, intervenções capazes de atender,
com um mínimo de dignidade e respeitos os educadores e educandos, tem
sido, na maioria das vezes, deixados de lado. Neste universo paradoxo, onde
os parcos recursos, sequer custeiam o elementar da educação, surgem as
inúmeras “inadequadas” unidades de ensino, verdadeiros labirintos, sem
condições estruturais para atender as mais 
escolas acessíveis, multifuncionais, dinâmicas, arejadas, seguras, etc. No caso
do Município de IRECÊ
modernização e renovação de tantos outros prédios municipais, quadras
obsoletas, bibliotecas apertadas, banheiros e rampas fora de padrões técnicos,
tem demanda e desafiando a gestão. Assim sendo, a
realização de estudos e elaboração de projetos executivos são
indubitavelmente necessária para assegurar que essas intervenções

 
DO OBJETO  

 
2. Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos 
executivos de reforma de espaços público
poliesportiva e construção de quadra poliesportiva coberta.

 
DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERV

 
3. O Contratado deverá entregar a CONTRATANTE os projetos executivos,
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA DE ESPAÇOS

PÚBLICO EDUCACIONAIS, COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA E
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. 

1. A lei de Diretrizes Nacional para a Educação Básica (lei 9394/96), ao
estabelecer regramentos, princípios e normas para o funcionamento da
educação no território nacional, demanda dos sistemas de ensino,
investimentos, padrões e elege prioridades para, além da universalização da
atenção a educação básica, primar pela qualidade, tantos dos aspectos
formais, curriculares, quanto das questões de ambiência. Muitos paradigmas
da educação têm nas resoluções do Conselho Nacional de Educação
estabelecimentos de padrões e metas a serem cumpridas nos diferentes níveis
e modalidades educacionais ofertadas por cada um dos entes federativos. A
estrutura e os espaços onde a educação efetivamente acontece, ainda tem
sido um dos grandes desafios a serem enfrentados, sobretudo nas localizações
mais longínquas e menos afortunadas da nação, onde as escolhas entre pagar
os professores, fornecer o material pedagógico básico ou reformar
minimamente os prédios, fazendo neles, intervenções capazes de atender,
com um mínimo de dignidade e respeitos os educadores e educandos, tem

na maioria das vezes, deixados de lado. Neste universo paradoxo, onde
os parcos recursos, sequer custeiam o elementar da educação, surgem as
inúmeras “inadequadas” unidades de ensino, verdadeiros labirintos, sem
condições estruturais para atender as mais novas exigências educacionais:
escolas acessíveis, multifuncionais, dinâmicas, arejadas, seguras, etc. No caso

IRECÊ, a reestruturação dos espaços, readequações físicas,
modernização e renovação de tantos outros prédios municipais, quadras
obsoletas, bibliotecas apertadas, banheiros e rampas fora de padrões técnicos,
tem demanda e desafiando a gestão. Assim sendo, a
realização de estudos e elaboração de projetos executivos são
indubitavelmente necessária para assegurar que essas intervenções se 

2. Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos 
de reforma de espaços públicos educacionais, cobertura de quadras

poliesportiva e construção de quadra poliesportiva coberta. 

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

O Contratado deverá entregar a CONTRATANTE os projetos executivos,
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(lei 9394/96), ao 
estabelecer regramentos, princípios e normas para o funcionamento da 
educação no território nacional, demanda dos sistemas de ensino, 
investimentos, padrões e elege prioridades para, além da universalização da 

rimar pela qualidade, tantos dos aspectos 
formais, curriculares, quanto das questões de ambiência. Muitos paradigmas 
da educação têm nas resoluções do Conselho Nacional de Educação 
estabelecimentos de padrões e metas a serem cumpridas nos diferentes níveis 
e modalidades educacionais ofertadas por cada um dos entes federativos. A 
estrutura e os espaços onde a educação efetivamente acontece, ainda tem 
sido um dos grandes desafios a serem enfrentados, sobretudo nas localizações 

das da nação, onde as escolhas entre pagar 
os professores, fornecer o material pedagógico básico ou reformar 
minimamente os prédios, fazendo neles, intervenções capazes de atender, 
com um mínimo de dignidade e respeitos os educadores e educandos, tem 

na maioria das vezes, deixados de lado. Neste universo paradoxo, onde 
os parcos recursos, sequer custeiam o elementar da educação, surgem as 
inúmeras “inadequadas” unidades de ensino, verdadeiros labirintos, sem 

novas exigências educacionais: 
escolas acessíveis, multifuncionais, dinâmicas, arejadas, seguras, etc. No caso 

, a reestruturação dos espaços, readequações físicas, 
modernização e renovação de tantos outros prédios municipais, quadras 
obsoletas, bibliotecas apertadas, banheiros e rampas fora de padrões técnicos, 
tem demanda e desafiando a gestão. Assim sendo, a 
realização de estudos e elaboração de projetos executivos são 

se dêem. 

2. Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos 
educacionais, cobertura de quadras 

O Contratado deverá entregar a CONTRATANTE os projetos executivos, 
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devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo
profissional responsável, que permitam a contratação da execução das obras
das instalações.  
4. Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE.
5. Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da
obra. Deverão ser apresentados os seguintes produtos:
5.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e 
vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem
executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os
detalhes construtivos necessários;

5.2 Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços
equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como
relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários;

5.3 Orçamento detalhado com cronograma físico
execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com ind
dos índice, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão
técnico competente –
atender o Acórdão 2.622/13 do TCU (BDI);
5.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indi
item de referência utilizado para cada serviço.

  
5.4.1 Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários
de insumos ou serviços, poderão ser adotados aqueles
disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por
órgão ou entidade da 
Distrito Federal, incorporando
dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos
constantes do SINAPI;
5.4.2 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três
cotações dos cinco p
quando não houver cotação referencial no SINAPI ou
tabelas oficiais)

 
5.5 Composições dos encargos sociais de horistas e mensalistas.

6. Produtos a serem entregues são:
 
6.1 Projeto executivo:
6.1.1 Orçamento detalhado em nível de projeto executivo;
6.1.2 Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 cópias);
6.1.3 Composição dos custo unitários (CCU) de todos os itens de
serviços; 
6.1.4 Composição das taxas de BDI;
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devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo
profissional responsável, que permitam a contratação da execução das obras

 
projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 

Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da
obra. Deverão ser apresentados os seguintes produtos:
5.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e 
vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem
executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os
detalhes construtivos necessários; 

5.2 Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços
nstalações, que deverão ser executados, bem como

relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários; 

5.3 Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da
execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com ind
dos índice, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão

– ART do CREA ou RRT do CAU. O orçamento deverá
atender o Acórdão 2.622/13 do TCU (BDI);  
5.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indi
item de referência utilizado para cada serviço. 

5.4.1 Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários
de insumos ou serviços, poderão ser adotados aqueles
disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por
órgão ou entidade da administração pública federal, ou do
Distrito Federal, incorporando-se às composições de custos
dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos
constantes do SINAPI;  
5.4.2 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três
cotações dos cinco primeiros itens da curva ABC 
quando não houver cotação referencial no SINAPI ou
tabelas oficiais);  

5.5 Composições dos encargos sociais de horistas e mensalistas.  

. Produtos a serem entregues são: 

6.1 Projeto executivo: 
detalhado em nível de projeto executivo; 

6.1.2 Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 cópias); 
6.1.3 Composição dos custo unitários (CCU) de todos os itens de 

6.1.4 Composição das taxas de BDI; 
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Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da 
obra. Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 
5.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e 
vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem 
executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os 

5.2 Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços 
nstalações, que deverão ser executados, bem como 

financeiro para licitação da 
execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação 
dos índice, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão 

ART do CREA ou RRT do CAU. O orçamento deverá 

5.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do 

5.4.1 Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários 
de insumos ou serviços, poderão ser adotados aqueles 
disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por 

administração pública federal, ou do 
se às composições de custos 

dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos 
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6.1.5 Composição dos encargos sociais de
(SINAPI); 
6.1.6 Cronograma físico financeiro;
6.1.7 Caderno de especificações técnicas;
6.1.8 ART/RRT de todos os projetos;
6.1.9 ART/RRT da planilha orçamentária.

 
ETAPAS DE PROJETO 
 
7. Estudo Preliminar: 

 
7.1 O Estudo Preliminar é
proposta que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria
do conjunto. 

 
8. Anteprojeto: 

 
8.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes,
nível de precisão adequado, 
8.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos
serviços e obras objeto deste termo, bem como permitir a definição dos
métodos construtivos e prazos de execução do empreendimento. Serão
solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes da
edificação; 
8.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução
aprovada através do estudo preliminar, o anteprojeto será constituí
um relatório técnico, contendo o memorial descritivo dos sistemas e
componentes. 

 
9. Projeto Executivo 

 
9.1 O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e
realização do empreendimento a ser executado, com nível
detalhamento possível de todas as suas etapas;
9.2 O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos
realização do empreendimento, detalhando todas a
seus componentes; 

 
9.3 Além dos desenhos que representem t
elaborados com base no anteprojeto aprovado, o projeto executivo será
constituído por um relatório técnico, contendo a revisão e
memorial descritivo apresentado naquela etapa de
projeto. 
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6.1.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas 

6.1.6 Cronograma físico financeiro; 
6.1.7 Caderno de especificações técnicas; 
6.1.8 ART/RRT de todos os projetos; 
6.1.9 ART/RRT da planilha orçamentária. 

7.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da 
roposta que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria

8.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes,
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra;
8.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos
serviços e obras objeto deste termo, bem como permitir a definição dos

vos e prazos de execução do empreendimento. Serão
solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes da

8.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução
aprovada através do estudo preliminar, o anteprojeto será constituí
um relatório técnico, contendo o memorial descritivo dos sistemas e

9.1 O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à 
realização do empreendimento a ser executado, com nível máximo de
detalhamento possível de todas as suas etapas;
9.2 O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à 
realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e 

9.3 Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos
elaborados com base no anteprojeto aprovado, o projeto executivo será
constituído por um relatório técnico, contendo a revisão e complementação do 
memorial descritivo apresentado naquela etapa de desenvolvimento do 
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para caracterizar a obra; 
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8.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução 
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10. Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas 
de projeto estabelecidas anteriormente e conforme cronograma físico
financeiro. 

 
DOS PRAZOS 
 
11. O prazo máximo para a entrega do objeto será de 
contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela
PMI. 

 
11.1 Os serviços deverão obedecer ao seguinte Cronograma Físico de
execução: 

 

 

 
 ITEM SERVIÇOS 

1 ESTUDOS PRELIMINARES

2 ANTEPROJETO 

3 PROJETO EXECUTIVO 

4 ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

 
 

12. O Prazo de vigência contratual será de 
da assinatura do contrato pertinente, considerando as possíveis prorrogações, no
termos da Lei n.º 8.666/93. 
 
DOS REQUISITOS A SEREM EXIGIDOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
 

13. Declarar a não existência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de

aprendiz, a partir de quatorze anos, em conformidade ao inciso XXXIII do art. 7º da

Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20, de 1998.

14. Prova de regularidade relativa para com o Alvará de Licença e/ou Funcionamento

da sede do Licitante;  

15. Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao CREA 

Engenharia e Agronomia ou CAU 

da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com

o objeto;  

16. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente

entrega da proposta, profissional habilitado, detentor de atestado de responsabilidade

técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva
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Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas 
projeto estabelecidas anteriormente e conforme cronograma físico

O prazo máximo para a entrega do objeto será de 120 (cento e vinte) dias corridos
contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela

11.1 Os serviços deverão obedecer ao seguinte Cronograma Físico de

PRAZO EM MESES 

1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 

ESTUDOS PRELIMINARES X       

  X     

     X   

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO       X 

. O Prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura do contrato pertinente, considerando as possíveis prorrogações, no

DOS REQUISITOS A SEREM EXIGIDOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

. Declarar a não existência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de

aprendiz, a partir de quatorze anos, em conformidade ao inciso XXXIII do art. 7º da

ituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20, de 1998.

14. Prova de regularidade relativa para com o Alvará de Licença e/ou Funcionamento

15. Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente

da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da

entrega da proposta, profissional habilitado, detentor de atestado de responsabilidade

técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva
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contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela 

11.1 Os serviços deverão obedecer ao seguinte Cronograma Físico de 

 

) meses, contados a partir da data 
da assinatura do contrato pertinente, considerando as possíveis prorrogações, nos 

. Declarar a não existência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos, em conformidade ao inciso XXXIII do art. 7º da 

ituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20, de 1998. 

14. Prova de regularidade relativa para com o Alvará de Licença e/ou Funcionamento 

Regional de 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente 

da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com 

, na data da 

entrega da proposta, profissional habilitado, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva 
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Certidão de Acervo Técnico 

expedida por estes Conselhos, que comprove ter o profissional executado

obra/serviço/fornecimento relativo objeto idêntico ou similar ao desta licitação;

 

16.1) Definem-se como serviços similares: projetos básicos, semelhantes ao

objeto deste certame, cuja

semelhantes às descritas;

16.2) Deverá(ão) constar no(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s)

pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do

contratante e da pessoa jurídica con

técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA;

descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o

prazo final de execução;

 

17. Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente:

I. O empregado; 

II. O sócio; 

III. O detentor de contrato de prestação de serviço.

 

18. A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de

registro de empregado ou carteira de 

condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a

condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado

de acordo com a legislação civil comum, ou dec

profissional responsável, acompanhada de anuência deste, e sua indicação para

coordenar as obras/serviços/fornecimentos, objeto deste edital;

19. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será atra

do ato constitutivo da mesma;

20. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,

ambas serão inabilitadas. 

21. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, a

telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que a 

para manter contato com a empresa declarante;

22. A PMI se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade
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Certidão de Acervo Técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica 

expedida por estes Conselhos, que comprove ter o profissional executado

obra/serviço/fornecimento relativo objeto idêntico ou similar ao desta licitação;

se como serviços similares: projetos básicos, semelhantes ao

objeto deste certame, cujas grandezas e características técnicas sejam

semelhantes às descritas;

16.2) Deverá(ão) constar no(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s)

pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do

contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is)

técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA;

descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o

prazo final de execução; 

deste edital, como pertencente ao quadro permanente:

III. O detentor de contrato de prestação de serviço. 

18. A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de

registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a

condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a

condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado

de acordo com a legislação civil comum, ou declaração de contratação futura do

profissional responsável, acompanhada de anuência deste, e sua indicação para

coordenar as obras/serviços/fornecimentos, objeto deste edital;

19. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será atra

do ato constitutivo da mesma; 

20. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,

21. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e

telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que a PMI possa valer

para manter contato com a empresa declarante;

se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade
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CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 

expedida por estes Conselhos, que comprove ter o profissional executado 

obra/serviço/fornecimento relativo objeto idêntico ou similar ao desta licitação; 

se como serviços similares: projetos básicos, semelhantes ao 

s grandezas e características técnicas sejam 

semelhantes às descritas; 

16.2) Deverá(ão) constar no(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) 

pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do 

tratada, nome(s) do(s) responsável(is) 

técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; 

descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o 

deste edital, como pertencente ao quadro permanente: 

18. A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de 

trabalho do profissional, que comprove a 

condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a 

condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado 

laração de contratação futura do 

profissional responsável, acompanhada de anuência deste, e sua indicação para 

coordenar as obras/serviços/fornecimentos, objeto deste edital; 

19. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através 

20. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 

lém do nome do atestante, endereço e 

possa valer-se 

para manter contato com a empresa declarante; 

se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade 
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dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou

outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

 
DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
 
23. As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço 
total 
para a execução dos serviços objeto deste Termo de 
estabelecido na planilha de preços.

 
23.1 As propostas não poderão ter valores superiores aos discriminados
na Tabela abaixo. 

 

ITEM 
RELAÇÃO DAS ESCOLAS

   SEDE 

1 ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO 

2 ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO

3 ESCOLA NOSSA INFANCIA

4 ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS 

5 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO

6 ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA

7 ESCOLA MUNICIPAL PARAISO 

8 ESCOLA MUNICIPAL MARCIONILIO ROSA

9 ESCOLA MUNICIPAL SINESIA 

10 ESCOLA PROFESSOR JOEL AMERICANO LOPES

11 TENENTE WILSON MARQUES MOITINHO

12 EEI PROFESSORA RENA MARQUES DOURADO 

13 ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO 

14 ESCOLA MARCONDES BATISTA FELIX

15 ESCOLA PARQUE MUNICIPAL INENY NUNES DOURADO

16 ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHAES

17 ESCOLA DE ED INFANTIL PROFª SILVIA MENDES PEREIRA

18 CRECHE DEAN 

19 NOVA - ISI * 

20 AUDITÓRIO SEC 

21 BIBLIOTECA 

22 CERMULT - SEC. EDUCAÇÃO

 POVOADOS 

23 ESCOLA MARECHAL DEODORO DA FONSECA (BAIXÃO)

24 ESCOLA ADOLFO MOITINHO (ACHADO)

25 CRECHE MÃE NILA (LAGOA NOVA)
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ados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou

outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

. As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço 

para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, conforme o modelo
estabelecido na planilha de preços. 

.1 As propostas não poderão ter valores superiores aos discriminados

RELAÇÃO DAS ESCOLAS VALOR MAXIMO

  

ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO   R$                   5.590,80 

ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO  R$                   9.176,16 

ESCOLA NOSSA INFANCIA  R$                   5.590,80 

ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS   R$                 24.235,42 

ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO  R$                 27.750,48 

ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA  R$                   3.515,06 

ESCOLA MUNICIPAL PARAISO   R$                 21.090,36 

ESCOLA MUNICIPAL MARCIONILIO ROSA  R$                 21.090,36 

ESCOLA MUNICIPAL SINESIA CALDEIRA BELA  R$                 12.580,22 

ESCOLA PROFESSOR JOEL AMERICANO LOPES  R$                 17.390,30 

TENENTE WILSON MARQUES MOITINHO  R$                 10.360,18 

EEI PROFESSORA RENA MARQUES DOURADO   R$                   3.330,06 

ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO   R$                 77.516,33 

ESCOLA MARCONDES BATISTA FELIX  R$                   3.330,06 

ESCOLA PARQUE MUNICIPAL INENY NUNES DOURADO  R$                 19.240,33 

ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHAES  R$                 10.360,18 

ESCOLA DE ED INFANTIL PROFª SILVIA MENDES PEREIRA  R$                   3.515,06 

 R$                   3.515,06 

 R$                 17.390,30 

 R$                 10.360,18 

 R$                   7.030,12 

SEC. EDUCAÇÃO  R$                 27.750,48 

  

ESCOLA MARECHAL DEODORO DA FONSECA (BAIXÃO)  R$                   3.330,06 

ADOLFO MOITINHO (ACHADO)  R$                 12.210,21 

CRECHE MÃE NILA (LAGOA NOVA)  R$                   1.702,03 
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ados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou 

. As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço 

, conforme o modelo 

.1 As propostas não poderão ter valores superiores aos discriminados 

VALOR MAXIMO 

R$                   5.590,80  

R$                   9.176,16  

R$                   5.590,80  

R$                 24.235,42  

R$                 27.750,48  

R$                   3.515,06  

R$                 21.090,36  

R$                 21.090,36  

R$                 12.580,22  

R$                 17.390,30  

R$                 10.360,18  

R$                   3.330,06  

R$                 77.516,33  

R$                   3.330,06  

R$                 19.240,33  

R$                 10.360,18  

R$                   3.515,06  

R$                   3.515,06  

R$                 17.390,30  

R$                 10.360,18  

R$                   7.030,12  

R$                 27.750,48  

R$                   3.330,06  

R$                 12.210,21  

R$                   1.702,03  
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26 ESCOLA ANISIO TEIXEIRA (LAGOA NOVA)

27 ESCOLA DOIS DE JULHO (COCÃO)

28 ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (FAZENDA NOVA)

29 ESCOLAANTONIO R. DA ROCHA (QEIMADA DOS RODRIGUES)

30 JOSE PEREIRA DURVAL E CONSORCIADAS (UMBUZEIRO)

31 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO NUNES (ITAPICURU)

32 ESCOLA MUNICIPAL DE ANGICAL (ANGICAL)

33 ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE ANDRADE (MOCOZEIRO)

34 ESCOLA FLORIANO DOURADO (QUEIMADA DE FLORIANO)

35 ESCOLA PROF. ANITA MARQUES DOURADO (MEIA HORA)

  VALOR TOTAL 

 
DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
 
24. Recomenda-se que esta licitação seja efetuada nos moldes de Pregão Presencial.
A justificativa para esta modalidade se prende ao fato de que se trata de serviço que
não possui maiores complexidades técnicas, para efeito de 
escolas existentes, cobertura para quadras e projeto para construção de quadra
poliesportiva. 
 
DA VISTORIA 
 
25. Às empresas interessadas serão facultadas a realização de visita às dependências
dos Prédios e Instalações Escolares, me
dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações
relativas à sua descrição. 
26. A visita poderá ser agendada pelo telefone 
27. As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos
serviços, mesmo que optem por não vistoriar.
28. Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos
em virtude de sua omissão na verificação das instalaç
interesse da Administração na fase de execução do contrato.
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
29. Dentre outras, inerentes à fiel execução do Contrato, caberá à CONTRATADA o
cumprimento das seguintes obrigações:

 
29.1 Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições
constantes da Proposta Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;

29.2 Executar diretamente o objeto, sem transferência de
responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela
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ESCOLA ANISIO TEIXEIRA (LAGOA NOVA)  R$                   5.590,80 

ESCOLA DOIS DE JULHO (COCÃO)  R$                   1.702,03 

ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (FAZENDA NOVA)  R$                   1.702,03 

ESCOLAANTONIO R. DA ROCHA (QEIMADA DOS RODRIGUES)  R$                   3.700,06 

JOSE PEREIRA DURVAL E CONSORCIADAS (UMBUZEIRO)  R$                   3.330,06 

ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO NUNES (ITAPICURU)  R$                 24.235,42 

ESCOLA MUNICIPAL DE ANGICAL (ANGICAL)  R$                   9.065,16 

ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE ANDRADE (MOCOZEIRO)  R$                   1.702,03 

ESCOLA FLORIANO DOURADO (QUEIMADA DE FLORIANO)  R$                   1.702,03 

ESCOLA PROF. ANITA MARQUES DOURADO (MEIA HORA)  R$                 10.545,18 

 R$               422.225,35 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

se que esta licitação seja efetuada nos moldes de Pregão Presencial.
A justificativa para esta modalidade se prende ao fato de que se trata de serviço que
não possui maiores complexidades técnicas, para efeito de projetos de reforma das
escolas existentes, cobertura para quadras e projeto para construção de quadra

Às empresas interessadas serão facultadas a realização de visita às dependências
dos Prédios e Instalações Escolares, mediante agendamento, para esclarecimentos de
dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações

A visita poderá ser agendada pelo telefone (74) 3688-6500, das 08:00 às 12:00h.
licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos

serviços, mesmo que optem por não vistoriar. 
Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos

em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o
interesse da Administração na fase de execução do contrato. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Dentre outras, inerentes à fiel execução do Contrato, caberá à CONTRATADA o
cumprimento das seguintes obrigações: 

serviços dentro das especificações e/ou condições
constantes da Proposta Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;

.2 Executar diretamente o objeto, sem transferência de
responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE;
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R$                   5.590,80  

R$                   1.702,03  

R$                   1.702,03  

R$                   3.700,06  

R$                   3.330,06  

R$                 24.235,42  

R$                   9.065,16  

R$                   1.702,03  

R$                   1.702,03  

R$                 10.545,18  

R$               422.225,35  

se que esta licitação seja efetuada nos moldes de Pregão Presencial. 
A justificativa para esta modalidade se prende ao fato de que se trata de serviço que 

projetos de reforma das 
escolas existentes, cobertura para quadras e projeto para construção de quadra 

Às empresas interessadas serão facultadas a realização de visita às dependências 
diante agendamento, para esclarecimentos de 

dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações 

, das 08:00 às 12:00h. 
licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos 
ões, com vistas a proteger o 

Dentre outras, inerentes à fiel execução do Contrato, caberá à CONTRATADA o 

serviços dentro das especificações e/ou condições 
constantes da Proposta Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos; 

.2 Executar diretamente o objeto, sem transferência de 
CONTRATANTE; 
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29.3 Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento da comunicação formal da Administra
convocando para esse fim;
29.4 Atender prontamente todas as solicitações da 
Edital, neste Termo de Referência e out
29.5 Arcar com os custos de todo o material necessário à elaboração do
projeto, cujos valores deverão estar inclusos no preço total da proposta;

29.5.1 O pagamento ou a liquidação do valor contratado por
parte da CONTRATANTE 
suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados,
especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos
materiais utilizados

29.6 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas
e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos
a PMI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão
o art. 70 da Lei nº 8.666/1993,
causados por erros quantitativos ou financeiros da planilha orçamentária 
elaborada pela CONTRATADA;

29.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, 
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de
Referência (art. 71 da Lei nº 8.666/1993).

29.8 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários.

29.9 Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

29.10 Manter durante toda a execução do contrato, em compa
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII,
art. 55, da Lei nº 8.666/1993;

29.10.1 Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a
CONTRATADA será notificada, no prazo definido pela 
regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato e além
das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no
Instrumento do Contrato e na Lei.

29.11 Manter sempre atualizados os seus d
constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em
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ar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento da comunicação formal da Administra
convocando para esse fim;

.4 Atender prontamente todas as solicitações da PMI previstas no
Edital, neste Termo de Referência e outras estabelecidas no Contrato;

.5 Arcar com os custos de todo o material necessário à elaboração do
projeto, cujos valores deverão estar inclusos no preço total da proposta;

.5.1 O pagamento ou a liquidação do valor contratado por
parte da CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA de
suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados,
especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos
materiais utilizados. 

se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades 
estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da 
legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina 
o art. 70 da Lei nº 8.666/1993, especialmente no que se refere a prejuízos 

quantitativos ou financeiros da planilha orçamentária 
CONTRATADA; 

se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de
Referência (art. 71 da Lei nº 8.666/1993). 

.8 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários. 

.9 Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

.10 Manter durante toda a execução do contrato, em compa
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII,
art. 55, da Lei nº 8.666/1993; 

.10.1 Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a
DA será notificada, no prazo definido pela PMI

regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato e além
das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no
Instrumento do Contrato e na Lei. 

.11 Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da
constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em
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ar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a 
contar do recebimento da comunicação formal da Administração 
convocando para esse fim; 

previstas no 
ras estabelecidas no Contrato; 

.5 Arcar com os custos de todo o material necessário à elaboração do 
projeto, cujos valores deverão estar inclusos no preço total da proposta; 

.5.1 O pagamento ou a liquidação do valor contratado por 
não isentará a CONTRATADA de 

suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados, 
especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos 

quantidades 
causados diretamente 
dolo, nos termos da 

responsabilidade a 
ssado, conforme determina 

especialmente no que se refere a prejuízos 
quantitativos ou financeiros da planilha orçamentária 

previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de 

.8 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 

.9 Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

.10 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, 

.10.1 Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a 
PMI, para 

regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato e além 
das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no 

ados cadastrais, alteração da 
constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em 
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caso de modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço 
físico, sob pena de infração contratual.

29.12 Declarar expressamente que as planilhas orç
compatibilidade com os quantitativos e os custos constantes das 
referidas 
planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do
SINAPI; 

29.13 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel
impresso – 02(dois)
pelos autores e em mídia digital (CD
formato “.doc” ou “.pdf” (textos) e “.dwg” (desenhos);

 
29.14 Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste
Termo de Referência e outras previstas no contrato.
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 
30. Cabe a CONTRATANTE o cumprimento das seguintes obrigações:

 
30.1 Nomear 01(um) Gestor e 01 (um) Fiscal para executar o
e a fiscalização do contrato a ser firmado, em
competências e demais disposições legais,
atribuições expressamente previstas
30.2 Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta
Contratação, solicitando à C
necessárias ao bom andamento dos serviços, recusando ou sustando
aqueles que não estejam em conformidade com as normas e
especificações exigidas neste Termo de Referência, parte integrante do
Contrato a ser firmado com a lic
30.3 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA.
30.4 Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correçã
30.5 Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos
serviços correspondentes, no prazo e forma ajustados neste Termo de
Referência e no Contrato respectivo.
30.6 Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de
Referência, do instrument
Contrato. 
 
DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

 
31. Após a assinatura do Contrato será indicado 01 (um) fiscal fornecendo todos os
elementos necessários ao cumprimento de sua obrigação.
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caso de modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço 
sob pena de infração contratual. 

.12 Declarar expressamente que as planilhas orçamentárias estão em
compatibilidade com os quantitativos e os custos constantes das 

planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do

.13 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel
02(dois) jogos de cópias dos projetos e documentos,

pelos autores e em mídia digital (CD-ROM ou DVD-ROM 
formato “.doc” ou “.pdf” (textos) e “.dwg” (desenhos); 

.14 Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste
outras previstas no contrato. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cabe a CONTRATANTE o cumprimento das seguintes obrigações: 

.1 Nomear 01(um) Gestor e 01 (um) Fiscal para executar o acompanhamento 
e a fiscalização do contrato a ser firmado, em conformidade com suas 
competências e demais disposições legais, devendo observar, no mínimo, as 
atribuições expressamente previstas neste Termo de Referência.  

.2 Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta
Contratação, solicitando à CONTRATADA todas as providências
necessárias ao bom andamento dos serviços, recusando ou sustando
aqueles que não estejam em conformidade com as normas e
especificações exigidas neste Termo de Referência, parte integrante do
Contrato a ser firmado com a licitante vencedora.  

.3 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA.  

.4 Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correçã

.5 Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos
serviços correspondentes, no prazo e forma ajustados neste Termo de
Referência e no Contrato respectivo.  

.6 Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de
Referência, do instrumento convocatório e outras imposições previstas no

DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO  

Após a assinatura do Contrato será indicado 01 (um) fiscal fornecendo todos os
elementos necessários ao cumprimento de sua obrigação.
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caso de modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço 

amentárias estão em 
compatibilidade com os quantitativos e os custos constantes das 

planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do 

.13 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel 
jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados 

ROM - em 

.14 Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste 

acompanhamento 
conformidade com suas 

devendo observar, no mínimo, as 

.2 Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta 
ONTRATADA todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços, recusando ou sustando 
aqueles que não estejam em conformidade com as normas e 
especificações exigidas neste Termo de Referência, parte integrante do 

.3 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a 

.4 Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

.5 Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos 
serviços correspondentes, no prazo e forma ajustados neste Termo de 

.6 Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de 
o convocatório e outras imposições previstas no 

Após a assinatura do Contrato será indicado 01 (um) fiscal fornecendo todos os 
elementos necessários ao cumprimento de sua obrigação. 
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32. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da
integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.
32.1 A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.
33. Da Fiscalização do Contrato:

33.1 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou
inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização
deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de Administração
da CONTRATANTE, que tomará as providências para que 
as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência e no
Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados
por sua omissão. 

33.2 Abrir pasta específica para fiscalização e acompanhamento do
com o intuito de facilitar o arquivamento dos documentos
fim. 

33.3 Receber, conferir e atestar as notas fiscais encaminhando
com as certidões de regularidade fiscal, previdenciária e
unidade competente para poste

33.4 Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas
contrato sob sua responsabilidade.

33.5 Manter sob sua guarda cópias do contrato em vigor, inclusive dos
aditivos decorrentes, e do respectivo Termo de Referência.

33.6 Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com
os estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato.

 
33.7 Fiscalizar o cumprimento das metas previamente estabelecidas
neste Termo de Referência, devendo comunicar formalmente à em
o descumprimento das mesmas.

33.8 Anexar aos autos do processo correspondente, cópias dos
documentos escritos que comprovem as comunicações/solicitações de
providências; 

33.9 Comunicar à Administração o descumprimento dos prazos,
demandas e metas pr
aplicação de penalidade, se for o caso.

34. Do Gestor do Contrato: 

34.1 Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e solicitar à autoridade superior imediata, sempre que
necessário, as medidas necessárias a não solução de continuidade da
prestação do serviço; 
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ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da
integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

.1 A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais. 

trato: 

.1 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou
inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização
deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de Administração
da CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem
as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência e no
Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados

.2 Abrir pasta específica para fiscalização e acompanhamento do
de facilitar o arquivamento dos documentos exigidos para esse 

.3 Receber, conferir e atestar as notas fiscais encaminhando-as,juntamente 
com as certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, em vigor, à 
unidade competente para posterior pagamento. 

.4 Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas
contrato sob sua responsabilidade. 

.5 Manter sob sua guarda cópias do contrato em vigor, inclusive dos
aditivos decorrentes, e do respectivo Termo de Referência. 

.6 Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com
os estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato. 

.7 Fiscalizar o cumprimento das metas previamente estabelecidas
neste Termo de Referência, devendo comunicar formalmente à em
o descumprimento das mesmas.  

.8 Anexar aos autos do processo correspondente, cópias dos
documentos escritos que comprovem as comunicações/solicitações de

.9 Comunicar à Administração o descumprimento dos prazos,
demandas e metas previamente estabelecidos, para efeito de glosa e
aplicação de penalidade, se for o caso. 

.1 Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e solicitar à autoridade superior imediata, sempre que
necessário, as medidas necessárias a não solução de continuidade da
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ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da 
integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 

.1 A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas 

.1 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização 
deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de Administração 

se apliquem 
as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência e no 
Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados 

.2 Abrir pasta específica para fiscalização e acompanhamento do contrato 
exigidos para esse 

as,juntamente 
trabalhista, em vigor, à 

.4 Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao 

.5 Manter sob sua guarda cópias do contrato em vigor, inclusive dos 

.6 Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com 

.7 Fiscalizar o cumprimento das metas previamente estabelecidas 
neste Termo de Referência, devendo comunicar formalmente à empresa 

.8 Anexar aos autos do processo correspondente, cópias dos 
documentos escritos que comprovem as comunicações/solicitações de 

.9 Comunicar à Administração o descumprimento dos prazos, 
eviamente estabelecidos, para efeito de glosa e 

.1 Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 
responsabilidade e solicitar à autoridade superior imediata, sempre que 
necessário, as medidas necessárias a não solução de continuidade da 
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34.2 Anotar em livro de ocorrências ou em meio eletrônico que o
substitua, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato, determinando o que for necess
ou defeitos observados;
34.3 Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem
cronológica, observando para que o valor do contrato não seja
ultrapassado; 
34.4 Comunicar a fiscalização, formalmente, e em tempo h
irregularidades cometidas pela CONTRATADA e passíveis de
penalidades, após os contatos prévios com a terceirizada;

34.5 Informar à unidade de programação orçamentária e financeira,
sempre que as obrigações financeiras não forem liquidadas dentro do
prazo estipulado neste Termo de Referência, a fim de que aquela
unidade possa planejar a obtenção de reforço, cancelamento e/ou
inscrição de saldos de empenho à conta de restos a pagar, se for o caso.

DAS PENALIDADES 

35. Serão aplicadas à CONTRATADA, 
seguintes penalidades: 

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações:

 
36. Na hipótese da CONTRATADA não entregar o objeto contratado no prazo
estabelecido, caracterizar-se-
dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da
contratação. 

 
36.1 A CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá
recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa
relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a
inacumulabilidade da cobrança;

33.2 Em caso de recusa do objeto contratado aplicar
(vinte por cento) sobre o valor da contratação.

37. Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e 
Edital, neste Termo de Referência e no Contrato, aplicar
vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da
contratação. 
38. A multa aplicada em razão de atraso injustificado n
rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.
Multa por Rescisão. 

39. Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da contratação.
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.2 Anotar em livro de ocorrências ou em meio eletrônico que o
substitua, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados;  

.3 Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem
cronológica, observando para que o valor do contrato não seja

.4 Comunicar a fiscalização, formalmente, e em tempo h
irregularidades cometidas pela CONTRATADA e passíveis de

, após os contatos prévios com a terceirizada; 

.5 Informar à unidade de programação orçamentária e financeira,
sempre que as obrigações financeiras não forem liquidadas dentro do
prazo estipulado neste Termo de Referência, a fim de que aquela
unidade possa planejar a obtenção de reforço, cancelamento e/ou
inscrição de saldos de empenho à conta de restos a pagar, se for o caso.

Serão aplicadas à CONTRATADA, garantido o contraditório e a ampla defesa, as

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações: 

Na hipótese da CONTRATADA não entregar o objeto contratado no prazo
-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula

dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da

.1 A CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá
recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa

ecusa e não mais a multa diária por atraso, ante a
inacumulabilidade da cobrança; 

33.2 Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da contratação. 

Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no
Edital, neste Termo de Referência e no Contrato, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da

A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração
rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.

Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da contratação. 
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.2 Anotar em livro de ocorrências ou em meio eletrônico que o 
substitua, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

ário à regularização das faltas 

.3 Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 

.4 Comunicar a fiscalização, formalmente, e em tempo hábil, 
irregularidades cometidas pela CONTRATADA e passíveis de 

.5 Informar à unidade de programação orçamentária e financeira, 
sempre que as obrigações financeiras não forem liquidadas dentro do 
prazo estipulado neste Termo de Referência, a fim de que aquela 
unidade possa planejar a obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de restos a pagar, se for o caso. 

garantido o contraditório e a ampla defesa, as 

Na hipótese da CONTRATADA não entregar o objeto contratado no prazo 
0,2% (zero vírgula 

dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

.1 A CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá 
recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa 

ecusa e não mais a multa diária por atraso, ante a 

á multa de 20% 

obrigações constantes no 
á multa de 0,2% (zero 

vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da 

ão impede que a Administração 
rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei. 

Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 20% (vinte por 
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39.1 Não deve haver
multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão.
Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor.

40. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados o
garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na
impossibilidade, judicialmente.

41. A PMI poderá suspender o pagamento devido até a conclusão dos processos de
aplicação das penalidades. 

42. Além das penalidades citadas, a 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE,
bem como será descredenciada do SICAF e, no que couberem, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993.

43. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF.
44. A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias
expressamente concedidas pela CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, força
maior ou de impedimento ocasionado pela Administraçã
 
DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO
45. Sempre que se exigir, a comunicação entre a 
formal, considerando-se como documentos formais, além de documentos do tipo
ofício, as comunicações por correio eletrônico e/ou por 
contratos. 
46. A PMI e a CONTRATADA responderão todas as questões sobre o contrato a ser
firmado, procurando solucionar todos os problemas que defrontarem, dentro dos
limites legais e da razoabilidade.
DA PROPRIEDADE 
 
47. Direito de Propriedade: 

 
47.1 A CONTRATADA cederá a 
8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter
definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes
desta licitação, entendendo
relatórios, descrições técnicas, dados, esquemas, plantas, desenhos,
diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em
qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer outra
documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel
ou em mídia eletrônica.

 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO
48. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
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.1 Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a
multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão.
Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor. 

As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados o
garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na
impossibilidade, judicialmente. 

poderá suspender o pagamento devido até a conclusão dos processos de

Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ainda ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE,
bem como será descredenciada do SICAF e, no que couberem, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993. 

cadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF.
A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias

expressamente concedidas pela CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, força
maior ou de impedimento ocasionado pela Administração. 

DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 
Sempre que se exigir, a comunicação entre a PMI e a CONTRATADA deverá ser

se como documentos formais, além de documentos do tipo
ofício, as comunicações por correio eletrônico e/ou por software de gestão de

e a CONTRATADA responderão todas as questões sobre o contrato a ser
firmado, procurando solucionar todos os problemas que defrontarem, dentro dos
limites legais e da razoabilidade. 

.1 A CONTRATADA cederá a PMI, nos termos do artigo 111, da Lei nº
8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter
definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes
desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos,
relatórios, descrições técnicas, dados, esquemas, plantas, desenhos,
diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em
qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer outra

produzida no escopo da presente contratação, em papel
ou em mídia eletrônica. 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
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cumulação entre a multa prevista neste artigo e a 
multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. 

As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da 
garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na 

poderá suspender o pagamento devido até a conclusão dos processos de 

CONTRATADA ficará sujeita ainda ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE, 
bem como será descredenciada do SICAF e, no que couberem, às demais 

cadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF. 
A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias 

expressamente concedidas pela CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, força 

e a CONTRATADA deverá ser 
se como documentos formais, além de documentos do tipo 

software de gestão de 

e a CONTRATADA responderão todas as questões sobre o contrato a ser 
firmado, procurando solucionar todos os problemas que defrontarem, dentro dos 

, nos termos do artigo 111, da Lei nº 
8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter 
definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes 

por resultados quaisquer estudos, 
relatórios, descrições técnicas, dados, esquemas, plantas, desenhos, 
diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em 
qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer outra 

produzida no escopo da presente contratação, em papel 
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48.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circ
até de 10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado.

 
49. Neste termo constarão, como anexos, os seguintes elementos, necessários para
consecução do recebimento definitivo:

49.1 Relação dos documentos exigíveis, 
49.2 Relação dos serviços de correções e complementações.

 
DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

DO DOCUMENTO DE COBRANÇA

 
50. Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de
cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos 
executados, informando o nome e 
corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

51. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente 
cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

51.1 Declaração de Opção do Simples Nacional;

51.2 Certidão de regularidade com o FGTS (FGTS

51.3 Certidão de regularidade com a Fazenda Federal e com 
(CONJUNTA); 

51.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

51.5 Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual;

51.6 Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal.

 
52. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CO
Prefeitura Municipal de IRECÊ
N°1, Centro IRECÊ – Bahia. 

53. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições
previstas no Contrato sem a observância das formalidades legais pertinentes, a 
empresa vencedora deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não
configurando atraso no pagamento.
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Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em

da comunicação escrita do contratado. 

Neste termo constarão, como anexos, os seguintes elementos, necessários para
consecução do recebimento definitivo: 

.1 Relação dos documentos exigíveis, a serem fornecidos pela CONTRATADA;

.2 Relação dos serviços de correções e complementações. 

DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO 

DO DOCUMENTO DE COBRANÇA 

Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de
cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos 
executados, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta
corrente em que o crédito deverá ser efetuado. 

A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de 
a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

.1 Declaração de Opção do Simples Nacional; 

.2 Certidão de regularidade com o FGTS (FGTS-CRF); 

.3 Certidão de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social 

.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

.5 Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 

.6 Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal. 

Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA, na
IRECÊ, localizada na Praça Teotônio Marques Dourado Filho

Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições
previstas no Contrato sem a observância das formalidades legais pertinentes, a 
empresa vencedora deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não
configurando atraso no pagamento. 
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Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
unstanciado, assinado pelas partes em 

Neste termo constarão, como anexos, os seguintes elementos, necessários para 

CONTRATADA; 

Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de 
cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços 

do banco, a agência e o número da conta 

com o documento de 
a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente: 

Seguridade Social 

NTRATADA, na 
Praça Teotônio Marques Dourado Filho 

Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições 
previstas no Contrato sem a observância das formalidades legais pertinentes, a 
empresa vencedora deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não 



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
CNPJ. 13.715.891/0001

 
 

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, N° 1 Centro     

54. Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no 
(dez) dias úteis contado do seu recebimento, o gestor do contrato deverá encaminhá
lo para pagamento. 
 
DO PAGAMENTO 
 
55. O pagamento será efetuado, em parcela única, mediante crédito em
corrente até 30 (trinta) dias após o atesto do documento de cobrança
da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da
regularidade fiscal da licitante vencedora.
 
DA GARANTIA 
  
56. O Prazo de garantia, no qual a CONTRATADA deverá promover
alterações/correções ou refazer todo o projeto, nos casos de comprovados erros de
elaboração, deverá ser de, no mínimo,
objeto, 
e todas aquelas exigidas para o fiel cumprimento das obrigações, previstas na Lei
8.666/93. 
 
APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
 
57. Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas
técnicas pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das
normas de desenho técnico.  
58. Os desenhos e documentos conterão na 
seguintes informações:  

 
58.1 Identificação da CONTRATANTE;
58.2 Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro
profissional e assinatura;
58.3 Identificação da edificação: nome e localização g
58.4 Identificação do documento: título, data da emissão e número de
revisão; 
58.5 Demais dados pertinentes.

 
59. A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em
obediência a eventuais padrões previamente definidos pela CONTRA
60. Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia digital
(software AutoCad em versão até 2014). A entrega final dos desenhos e documentos
de projeto deverá ser realizada em meio digital, acompanhados de dois jogos de cópia
em papel.  
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Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 10
(dez) dias úteis contado do seu recebimento, o gestor do contrato deverá encaminhá

. O pagamento será efetuado, em parcela única, mediante crédito em
dias após o atesto do documento de cobrança e cumprimento 

da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da
regularidade fiscal da licitante vencedora.  

O Prazo de garantia, no qual a CONTRATADA deverá promover
eções ou refazer todo o projeto, nos casos de comprovados erros de

elaboração, deverá ser de, no mínimo, 04 (quatro) meses, a contar da entrega do 

e todas aquelas exigidas para o fiel cumprimento das obrigações, previstas na Lei

AÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS  

Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas
técnicas pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das

 
Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as

 

.1 Identificação da CONTRATANTE;  

.2 Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro
profissional e assinatura;  

.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica;  

.4 Identificação do documento: título, data da emissão e número de

.5 Demais dados pertinentes. 

A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em
obediência a eventuais padrões previamente definidos pela CONTRA

Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia digital
(software AutoCad em versão até 2014). A entrega final dos desenhos e documentos
de projeto deverá ser realizada em meio digital, acompanhados de dois jogos de cópia
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prazo de até 10 
(dez) dias úteis contado do seu recebimento, o gestor do contrato deverá encaminhá- 

. O pagamento será efetuado, em parcela única, mediante crédito em conta 
e cumprimento 

da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da 

O Prazo de garantia, no qual a CONTRATADA deverá promover 
eções ou refazer todo o projeto, nos casos de comprovados erros de 

) meses, a contar da entrega do 

e todas aquelas exigidas para o fiel cumprimento das obrigações, previstas na Lei 

Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas 
técnicas pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das 

parte inferior ou superior, no mínimo, as 

.2 Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 

.4 Identificação do documento: título, data da emissão e número de 

A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em 
obediência a eventuais padrões previamente definidos pela CONTRATANTE. 

Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia digital 
(software AutoCad em versão até 2014). A entrega final dos desenhos e documentos 
de projeto deverá ser realizada em meio digital, acompanhados de dois jogos de cópia 
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NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES
 
61. A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas
Complementares: 
 

61.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos;

61.2 Normas da ABNT e do INMETRO;

61.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

61.4 Instruções e Resoluções dos Sistemas CONFEA e CAU/BA

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
62. Durante a elaboração dos 

 
62.1 responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e
acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor;
62.2 efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidente
Recebimento Definitivo dos serviços.
62.3 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:

 
- Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos deforma 
harmônica e consistente, observando a não interf
elementos dos diversos sistemas da edificação.
- Os projetos desenvolvidos deverão estar de acordo com Termo
de Referência. 

- Os projetos devem atender a toda legislação específica nos
níveis federal, estadual e municipal. No mesmo sentido
projetos devem obedecer às normas técnicas pertinentes da
ABNT. 
- Os projetos deverão ser entregues de forma impressa e por
magnético. Os arquivos dos projetos deverão estar em
os elementos de projeto tais como mobiliários,cotas e
estar separados e organizados por

 
63. As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e
suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a
contratação dos serviços e ob
64. Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação
deverá compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os
elementos e o desempenho técnico global.
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NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES  

A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas

.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos;

.2 Normas da ABNT e do INMETRO;  

.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

.4 Instruções e Resoluções dos Sistemas CONFEA e CAU/BA 

Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 

se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e
acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor;

.2 efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o
Recebimento Definitivo dos serviços.

.3 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos deforma 
harmônica e consistente, observando a não interferência
elementos dos diversos sistemas da edificação.

Os projetos desenvolvidos deverão estar de acordo com Termo
 

Os projetos devem atender a toda legislação específica nos
níveis federal, estadual e municipal. No mesmo sentido
projetos devem obedecer às normas técnicas pertinentes da

Os projetos deverão ser entregues de forma impressa e por
magnético. Os arquivos dos projetos deverão estar em formato “dwg” e 
os elementos de projeto tais como mobiliários,cotas e texto deverão 
estar separados e organizados por camadas ou layers. 

As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e
suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a
contratação dos serviços e obras.  

Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação
deverá compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os
elementos e o desempenho técnico global.  
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A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos; 

Municipais, 

se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 
acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor; 

.2 efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais 
s ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o 

Recebimento Definitivo dos serviços. 

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos deforma 
erência entre os 

elementos dos diversos sistemas da edificação. 
Os projetos desenvolvidos deverão estar de acordo com Termo 

Os projetos devem atender a toda legislação específica nos 
níveis federal, estadual e municipal. No mesmo sentido, os 
projetos devem obedecer às normas técnicas pertinentes da 

Os projetos deverão ser entregues de forma impressa e por meio 
formato “dwg” e 

texto deverão 

As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e 
suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a 

Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação 
deverá compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os 
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65. As especificações técnicas deverão considerar
clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.
66. As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.
67. Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita
caracterização do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no
mínimo, três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou
equivalente”, definindo com clareza
técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da
equivalência com outros modelos e fabricantes.
68. As especificações técnicas poderão incorporar informações de interesse, detalh
construtivos e outros elementos necessários à perfeita caracterização.
69. As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto.
70. No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem
como de técnicas executivas constantes das Práticas, deverão ser indicados nas 
disposições os procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de
consulta ao autor do projeto. 

 

 

_____________________________________

Secretár

____________________________________________
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
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As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao
clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.  

As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

rência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita
caracterização do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no
mínimo, três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou
equivalente”, definindo com clareza e precisão as características e desempenho
técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da
equivalência com outros modelos e fabricantes.  

As especificações técnicas poderão incorporar informações de interesse, detalh
construtivos e outros elementos necessários à perfeita caracterização.  

As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto.
No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem

como de técnicas executivas constantes das Práticas, deverão ser indicados nas 
disposições os procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de

 

_____________________________________ 
Agnaldo Alves de Freitas 

Secretário Municipal de Educação. 
 
 
 

____________________________________________ 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 

Luiz Alves Barreto Neto 
Engenheiro Civil 
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as condições locais em relação ao 

As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 
  

rência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita 
caracterização do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no 
mínimo, três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou 

e precisão as características e desempenho 
técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da 

As especificações técnicas poderão incorporar informações de interesse, detalhes 

As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto.  
No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem 

como de técnicas executivas constantes das Práticas, deverão ser indicados nas 
disposições os procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de 


