
               Termo de Referência/Projeto Básico- RIMS nº. 0812/15

1- OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a elaboração de pro-

jetos complementares resultando nos projetos básicos e executivo para a construção do novo Cemi-

tério Municipal de Pará de Minas, conforme projeto arquitetônico e sondagens em anexo.

O objeto contempla a elaboração dos seguintes projetos e serviços:

1. Projeto de Estrutural de Concreto armado e/ou Estruturas Metálicas;

2. Projeto de Fundações e contenções;

3. Projeto Hidrossanitário;

4. Projeto de Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA;

5. Projeto de Instalações Elétricas / Telefonia / TV / Alarme;

6. Projeto de drenagem superficial das vias;

7. Projeto de Irrigação;

8. Orçamento detalhado da obra, lista de materiais a serem gastos e Cronograma físico-financeiro;

Todos os Projetos em questão devem ser elaborados de acordo com as Normas técnicas vigentes e

estarem  em  conformidade  com  as  disposições  contidas  neste  Termo  de  Referência/Projeto

Básico/Projeto Básico, cujas especificações seguem.

 OBJETIVOS DO Termo de Referência/Projeto Básico/Projeto Básico GERAL

Este termo tem o objetivo servir de referência para contratação dos Projetos complementares

de Engenharia para a construção do novo Cemitério Municipal. Nele estão contidos os parâmetros e

detalhes que servem como balizadores dos padrões exigidos para a elaboração e entrega dos proje-

tos. Os Projetos devem ser desenvolvidos, necessariamente, respeitando-se as diretrizes do Projeto

Arquitetônico e os conceitos de sustentabilidade que têm de balizar todas as soluções adotadas, bem

como as determinações e orientações da Prefeitura Municipal de Pará de Minas no acompanhamen-

to e desenvolvimento dos trabalhos.
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Este Termo de Referência/Projeto Básico/Projeto Básico está sujeito a alterações e/ou com-

plementações que sejam necessárias para garantir a qualidade dos serviços.

 ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AOS PROJETOS

Todos os projetos devem ser elaborados e apresentados de acordo com as normas técnicas,

isto é, a execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente aos requisitos de Normas e/ou Es-

pecificações, Métodos de Ensaio e/ou Padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT),INMETRO ou formulados por laboratórios ou Institutos de Pesquisas Tecnológi-

cas Brasileiras.

Se necessário, devem ser observados os mesmos requisitos estabelecidos por entidades es-

trangeiras congêneres (ASTM, OTN e outras), para determinados tipos de materiais ou serviços,

quando da inexistência de Normas e/ou especificações brasileiras correspondentes, assim como re-

comendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais especializados e/ou de especi-

ficações em sua aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos.

Soluções/conceitos de projeto devem ser apresentados e discutidos com a Prefeitura Munici-

pal de Pará de Minas, cabendo a este a escolha de melhor performance e desempenho técnico-eco-

nômico.

2 JUSTIFICATIVA

Primeiramente justificamos a contratação, tendo em vista que o Município dispõe de apenas

02 (dois) engenheiros, sendo 1 (um) responsável pela elaboração de projetos complementares e 1

(um) para elaboração de planilhas  orçamentárias,  não sendo possível  a  elaboração dos projetos

complementares para a construção do novo Cemitério Municipal, haja vista as diversas solicitações

feitas pelas secretarias integrantes do Município.

O Cemitério atual já atingiu a sua capacidade de sepultamentos, entretanto, diante da imperi-

osa necessidade de sepultamento, as ruas internas do cemitério estão sendo utilizadas para instala-

ção de túmulos novos até que se implemente um novo cemitério.

Assim, devido a saturação do espaço disponível para implantação de novos túmulos no Ce-

mitério Santo Antônio, faz necessária a contratação em tela.

3 CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO
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A licitante deverá apresentar, Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Jurídica

de Direito Público ou Privado, devidamente registrado no CREA/CAU, onde for o caso,  compro-

vando que executou, de form satisfatória, os seguintes projetos:

 Projeto Estrutural para obra com no mínimo 700 m² de área de Estrutura híbrida de Concreto

armado e Estruturas Metálicas;

 Projeto de Fundações e contenções  para obra com no mínimo 700 m² de área;

 Projeto Hidrossanitário  para obra com no mínimo 700 m² de área;

 Projeto de Instalações Elétricas para obra com no mínimo 700 m² de área;

 Orçamento detalhado da obra e Cronograma físico-financeiro para obra com no mínimo 700 m²

de área.

4 DO PREÇO

Os serviços serão contratados por regime de preço global. O valor global contratado inclui

todos os projetos complementares executivos elencados no objeto deste Termo de Referência/Proje-

to Básico/Projeto Básico.

Esclarece-se a necessidade do regime de preço global para a contratação de uma única em-

presa por ser mais conveniente, neste caso, para o Município, uma vez que impera-se a necessidade

de compatibilização dos projetos que compõem o objeto deste Projeto Básico, evitando-se o risco

de conflitos entre os projetos.

A súmula nº. 247 do Tribunal de Contas da União assim dispõe: 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja di -
visível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de econo-
mia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totali-
dade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exi-
gências de habilitação adequar se a essa divisibilidade. (grifo nosso)

Justifica-se ainda a necessidade da contratação por preço global, uma vez os projetos a se-

rem contratados precisam estar totalmente integrados. A contratação unitária destes projetos acarre-

taria prejuízo técnico para o conjunto do objeto. 

Deste modo, resta tecnicamente inviável o fracionamento.

3



5 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Projeto Estrutural - Concreto Armado:

O projeto estrutural deve atender às normas da ABNT, em especial as citadas abaixo:

• NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto simples, armado e protendido - Procedimento;

• NBR 14931: 2004 - Execuções de estruturas de concreto - Procedimento;

• NBR 7480: 2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado;

• NBR 8681: 2003 - Ações e segurança nas estruturas- Procedimentos;

• NBR6123: 1998 - Forças devido ao vento em edificações;

• NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

• NBR 7482: 2008 - Fios de aço para concreto protendido - Especificações;

• NBR 7483: 2008 - Cordoalhas de aço para concreto protendido - Especificações;

• NBR 7191: 1982 - Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado;

• NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland Preparo/Controle/Recebimento/Procedimentos.

São elementos mínimos de apresentação para projeto estrutural em concreto armado e/ou

protendido:

• Planta de locação (por eixos) e cargas dos pilares; Cortes transversais e longitudinais da estrutura,

localizados nos pontos mais significativos da edificação, para esclarecer o maior número de infor-

mações sobre o projeto;

• Planta, cortes, elevações de todas as peças da estrutura necessárias ao perfeito conhecimento das

formas, dimensões e seções. Inclusive pilaretes e cintas de amarração;

• Adotar convenções que permitam visualizar com facilidade as diferenças de níveis. As lajes ou

partes de lajes rebaixadas devem ser hachuradas ou coloridas de modo a destacar planos diferentes.

As espessuras das lajes têm de, obrigatoriamente, ser indicadas em cada laje ou nota a parte;

• Apresentar nos desenhos de fôrma a composição de cargas adotadas nas diversas lajes do projeto;

• Desenhos para execução de armaduras, contendo todos os dados necessários à boa execução da ar-

madura. Todas as barras e posições devem estar perfeitamente definidas tanto nas dimensões quanto

na sua colocação na fôrma;

• Indicação do quadro de aço, com numeração e nomenclatura adequadas, quantidades, comprimen-

to de cada barra e comprimento total;

• Indicação de volume de concreto, área de formas e resumo de aço por prancha;
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• Adotar as classes de aço CA-50A e CA-60B;

• Indicação da resistência à compressão aos vinte e oito dias (FCK) do concreto;

• Indicação do nível de cada pavimento projetado em relação ao mesmo RN utilizado pelo topógra-

fo e pelo projeto arquitetônico;

• A localização das juntas de dilatação, quando houver, e a dimensões dos elementos estruturais, nos

dois lados das juntas, devem ser estudadas de modo a minimizar as interferências dos dispositivos

de vedação com as armaduras e permitir a concretagem bem feita em torno destes. As juntas de dila-

tação devem ser' especificadas de modo a não deixar dúvida sobre o material, aplicação e manuten-

ção, bem como ter sua estanqueidade garantida por dispositivos de vedação;

• Definir por meio de plantas, cortes e elevações com indicação de sua orientação e dimensões in-

clusive se serão fechadas, as aberturas necessárias à passagem de tubulações principais de instala-

ções hidráulicas, elétricas, mecânicas e outras;

• Indicação de contra flecha em vigas e lajes, quando for o caso;

• Quantitativo de materiais;

• Memorial Descritivo. Além disso, se houver necessidade da utilização de concreto protendido, se-

rão exigidos:

• Posicionamento dos fios e cordoalhas dentro da estrutura por meio de plantas, seções, elevações e

até mesmo, quando for necessário, tabela das alturas dentro da peça;

• Detalhamento das ancoragens;

• Resumo contendo a especificação dos fios e cordoalhas, o número de cordoalhas, comprimento

dos cabos, peso, comprimento das bainhas, a força-nos cabos e o alongamento;

• Detalhamento das armaduras de fretagem dos cabos por meio de plantas, seções e elevações;

• FCK mínimo conforme as normas atualizadas da ABNT.

5.1.2 Projeto das Estruturas Metálicas:

O projeto das estruturas metálicas deve seguir as normas atualizadas da ABNT, em especial a NBR

8800:2008 (Projetos de Estrutura de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios),

contemplando, no mínimo, os seguintes itens:

• Planta de locação (por eixos) e cargas dos pilares.

• Plantas da estrutura metálica;

• Cortes transversais e longitudinais da estrutura localizados nos pontos mais significativos das edi-

ficações para esclarecer o maior número de informações sobre o projeto;
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• Formato e seções de todos os elementos estruturais, inclusive detalhamento executivo;

• Especificação dos perfis, preferencialmente os disponíveis no mercado, com indicação da resistên-

cia e do tratamento anticorrosivo;

• Detalhamento de todas as ligações em escala apropriada;

• Especificação e detalhamento do meio Iigante;

• Indicação do nível de cada pavimento projetado em relação ao mesmo RN utilizado pelo levanta-

mento topográfico;

• Locação e valores das reações das estruturas metálicas sobre as fundações ou estruturas de concre-

to armado;

• Indicação de proteção de fundo e pintura e/ou tipo de acabamento de estruturas;

• Especificação das telhas para cobertura e detalhes para"fixação e escoamento de águas pluviais, se

houver;

• Previsão de passarelas para manutenção das coberturas, calhas e condutores, assim como passare-

las para limpeza e abertura das janelas;

• Planta de chumbadores a serem fixados nas estruturas de concreto armado;

• Previsão de sistema de fixação das esquadrias na estrutura metálica;

• Detalhamentos necessários à perfeita execução do projeto;

• Memorial descritivo;

• Quantitativo de materiais.

5.2 Projeto de Fundação e Contenções.

O projeto de fundações deve seguir as normas atualizadas da ABNT, em especial a NBR 6122: 2010

- Projeto e Execução de Fundações e conter, no mínimo:

• Planta de localização dos pilares, por eixos, com respectivas cargas;

• Planta de locação dos diversos elementos da fundação, com especificação de todas as suas medi-

das geométricas e cotas de bases em relação ao mesmo RN utilizado pelo levantamento topográfico;

• Cortes longitudinais e transversais de todos os elementos, mostrando os detalhes construtivos e ge-

ométricos de cada um deles.

• Detalhes específicos de cada elemento das fundações projetadas;

• Indicação da resistência(s) do(s) concreto(s) utilizado(s) (fck);

• Indicação da(s) resistência(s) do terreno na(s) cota(s) de apoio das fundações;

• Projetar, especificar, acompanhar e indicar possíveis rebaixamentos de lençol freático quando ne-
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cessário.

• Projetar, especificar e acompanhar contenções e escoramentos especiais, temporários ou definiti-

vos;

• Definir os taludes das escavações a céu aberto de acordo com as prescrições da NBR 9061:1985 - 

Segurança de escavação a céu aberto - Procedimento;

• Elaborar as especificações relativas aos serviços de reaterro nas áreas em torno das estruturas;

• Memorial descritivo;

• Quantitativo de materiais;

• Memória de cálculo/Relatório.

5.3 Projeto de Instalações Hidrossanitárias

A execução dos projetos e especificações das instalações hidráulicas deve atender às reco-

mendações  das  últimas  revisões  das  normas  específicas  da  ABNT,  principalmente  a  NBR

5626:1998 - Instalações Prediais de Água Fria; a NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sa-

nitário -. Projeto e Execução; e a NBR 10844:1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais - Pro-

cedimentos, às exigências das empresas concessionárias de serviços públicos e às recomendações

dos principiais fabricantes.

As instalações devem ser dimensionadas e projetadas visando a garantir o funcionamento

dos sistemas com conforto, facilidade de manutenção e segurança, prevendo inclusive aumento da

população de usuários, sem provocar distorções de custos operacionais ou de limpeza e manuten-

ção.  Durante o desenvolvimento e compatibilização do projeto, deverá ser avaliada a necessidade

de implantação de sistema de irrigação nas áreas destinadas à cobertura vegetal.

O Memorial Descritivo deve conter todas as recomendações e procedimentos para adequada utili-

zação, inspeção e manutenção.

a) Água Fria

O projeto das instalações de água fria  devem possuir os seguintes elementos mínimos:

• Planta de situação da edificação, com indicação das aduções;

• Plantas de todos os pavimentos, com representação dos reservatórios, barriletes, prumadas, ramais,

redes e pontos de consumo/atendimento, com especificações dos materiais e diâmetro das tubula-

ções;
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• Esquemas verticais das instalações (cortes);

• Detalhamento das áreas molhadas, com especificação genérica do nível das peças utilizadas para

ligação dos principais pontos de consumo (bacia sanitária, mictório, lavatório, pia de cozinha, tor-

neira de lavagem, chuveiros, registros gerais, entre outros);

• Detalhamento das instalações especiais, caso necessário, estação redutora de pressão, bombas, fil-

tros, pressurizadores, entre outros;

• Esquema isométrico geral e de cada área molhada, com indicação das cotas verticais horizontais;

• Planta de locação e dimensões das passagens necessárias na estrutura em concreto armado e/ou

metálica;

• Memorial descritivo;

• Quantitativo de materiais.

b) Esgoto

O sistema de esgoto deve, obrigatoriamente, seguir a filosofia do sistema separado absoluto,

ou seja, não será admitida a interligação com o sistema de águas pluviais.

O projeto deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

• Planta de situação da edificação, com indicação da interligação do sistema à rede pública. O lici-

tante vencedor tem de consultar a concessionária de água e esgoto, por meio de requerimento escri-

to e protocolado junto a tal entidade, a respeito da existência ou não de rede de esgoto no local,pre-

vendo sistema de tratamento de esgoto, devidamente aprovado, caso inexista rede pública, visando à

adequada destinação do efluente final de toda a edificação;

• Plantas de todos os pavimentos, com representação dos tubos de queda, ramais e desvios, colunas

de ventilação e dispositivos em geral, com especificação dos materiais e diâmetro das tubulações;

• Esquemas verticais das instalações (cortes), indicando os componentes do sistema e suas interli-

gações;

• Plantas, em escala conveniente, dos ambientes sanitários, com a indicação do encaminhamento

das tubulações e cotas horizontais;

• Detalhamento dos sistemas especiais, recalques, fossa séptica, sumidouro, caixas de passagem,

etc., caso existam;

• Planta de locação e dimensões das passagens necessárias na estrutura em concreto armado e/ou

metálica;
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• Memorial descritivo;

• Quantitativo de materiais.

Devem ser projetados, especificados e detalhados todos os dispositivos de fixação, ancora-

gem e suspensão de tubulações. Os sistemas de recalque de esgotos, se necessário, devem ser di-

mensionados de forma a permitir a manutenção sem a interrupção da operacionalidade do sistema.

As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro de limites máximos de

distância, de forma a facilitar a limpeza e desentupimento das tubulações. Especial cuidado tem de

ser tomado na especificação das tampas das mesmas, para permitir a estanqueidade quanto a odores

e para evitar a entrada de águas pluviais.

c) Águas Pluviais

O sistema de drenagem pluvial interno (águas pluviais) deve, obrigatoriamente, seguir a filo-

sofia do sistema separado absoluto, ou seja, não será admitida a interligação com o sistema de esgo-

to.

O projeto deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

• Planta de situação da edificação, com indicação da interligação do sistema à rede pública. 

• Plantas de todos os pavimentos, com representação dos tubos de queda, ramais e desvios e dispo-

sitivos em geral, com especificação dos materiais e diâmetro das tubulações;

• Plantas, em escala conveniente, dos ambientes sanitários, com a indicação do encaminhamento

das tubulações e cotas horizontais;

• Planta de locação e dimensões das passagens necessárias na estrutura em concreto armado e/ou

metálica;

• Memorial descritivo;

• Quantitativo de materiais com memórias de cálculo

5.4 Projeto de Instalações Elétricas e Complementares

O projeto de instalações elétricas deve obedecer às normas específicas e atuais da ABNT, em

especial a NBR-5410:2004 - Instalações. Elétricas de Baixa Tensão - versão corrigida 2008 e a

NBR-5413:1992 - lIuminância de Interiores - versão corrigida, também deverá atender aos regula-

mentos e padrões da empresa.concessionária do fornecimento de energia elétrica CEMIG (Compa-
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nhia Energética de Minas Gerais) e às especificações dos fabricantes.

Os elementos mínimos do projeto são:

• Estudo da entrada de energia;

• Plantas gerais dos pavimentos, indicando as redes de alimentação e distribuição de energia, com

indicação dos circuitos, bitolas dos tubos e condutores;

• Localização de luminárias e lâmpadas para iluminação interna e externa;

• Ramais alimentadores;

• Planta de situação com indicação das caixas de passagem, poste de entrada, ramal de alimentação

e outros detalhes importantes;

• Quadros de distribuição e respectivos diagramas unifilares, com equilíbrio de fases;

• Prumada;

• Planta e cortes da cabina de medição, proteção, transformação e distribuição;

• Detalhamento do grupo gerador de energia: atenção especial deverá ser conferida a este item; uma

vez que em caso de falhas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, todos os equi-

pamentos, especialmente os de ventilação forçada, deverão continuar funcionando normalmente;

• Detalhamentos específicos necessários à perfeita execução dos serviços;

• Planta e locação e dimensões das passagens necessárias na estrutura de concreto armado e/ou me-

tálica;

• Projeto de energia estabilizada;

• DCI (Detalhes da Carga Instalada);

• Memorial descritivo;

• Quantitativo de materiais.

O projeto elétrico deve ser acompanhado de orientações quanto ao uso, operação e conser-

vação, de forma a não deixar dúvidas e garantir o bom desempenho da obra e dos equipamentos

nela instalados. Deve ainda contemplar especificação e detalhamento da interligação de todo siste-

ma elétrico com a rede de automação predial. Exige-se, ainda, que se verifique a necessidade de

ampliação da rede de energia elétrica, observando que este custo deve compor o respectivo orça-

mento.

5.5 Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas:

O projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas deverá seguir as normas atu-
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alizadas da ABNT, principalmente a NBR-5419:2001 - Proteção de estruturas contra descargas at-

mosféricas - emenda 1:2005 e conter, no mínimo, os seguintes elementos:

• Localização, especificação e identificação do(s) captores para-raios ou mesmo "gaiolas" quando

necessárias;

• Forma e caminho de ligação entre os captores e o sistema de aterramento;

• Projeto e especificação do sistema de aterramento, com definição da resistência de terra máxima;

• Ensaios e procedimentos para medição da resistência de terra;

• Memória descritiva detalhada do projeto de proteção atmosférica;

• Quantitativo de materiais.

5.6 Projeto de Telecomunicações

Projeto de Rede Lógica que abrange os seguintes sistemas: Sistema de Comunicação de

Dados, Sistema de Telefonia, Sistema de Monitoramento - Circuito Fechado de TV utilizando câ-

meras com tecnologia IP e Alarme.

O projeto deve integrar todos os sistemas de forma harmônica, e, portanto, devem ser trata-

dos como um único projeto. Contudo, o projeto deve apresentar plantas, planilhas e detalhamento

técnico individualizado por sistema.

O projeto deve ser elaborado em conformidade com as normas técnicas vigentes, a saber:

5.3.1. TIA / EIA – 568 – B.1 “General Requirements”;

5.3.2. TIA / EIA – 568 – B.2 “Balanced Twisted Cabling Components”;

5.3.3. TIA / EIA – 568 – B.3 “Optical Fiber Cabling Components Standard”;

5.3.4. TIA / EIA – 569 - “Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and

Spaces”;

 NBR 14565 - “Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de teleco-

municações para rede interna estruturada”

A CONTRATADA deverá buscar informações preliminares através da planta de situação,

projeto arquitetônico, projetos complementares e demais informações obtidas com o Contratante;

A planta de situação/locação deve indicar o ramal de entrada da concessionária de telefone e

acesso à internet.

 O projeto de distribuição interna deverá ser elaborado de acordo com o projeto de arquite-

tura, com a locação e a quantidade fornecida de pontos. Deverão ser analisadas as interferências

com os demais projetos e solicitados elementos que porventura não estejam contemplados nos pro-

jetos complementares, principalmente nos projetos de arquitetura (shafts, sala para rack/PABX/no-
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breaks/baterias e ar condicionado).

Elementos necessários e básicos dos projetos: Eletrodutos com seus diâmetros e caminha-

mentos; Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos; Tomadas com as suas identi-

ficações; Sala do rack, DG e PABX; Quantidade de cabos com suas bitolas; Todas as interligações;

Legendas e notas explicativas; Câmeras, gravadores e acessórios; Cancelas, catracas, fechaduras

eletromagnéticas, acionadores por cartão magnético ou por digital, e acessórios.

O projeto de detalhes deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: Detalhe do distribui-

dor geral, Detalhe dos racks com todos seus elementosconstrutivos e seus componentes (patch pa-

nels, switches, conjunto de ventiladores), Detalhe das caixas de passagem, Detalhe do ponto de te-

lecomunicação, Esquema vertical, Detalhe da fixação dos eletrodutos e calhas, Detalhe dos dutos de

piso e suas caixas, Detalhe de instalação de todos equipamentos ativos, inclusive, câmeras, cance-

las, catracas, fechaduras, entre outros.

 Na elaboração do projeto devem ser observados os seguintes36 pontos: O DG central e o

PABX devem ser instalados no mesmo ambiente; O projeto de instalações de telecomunicações

deve ser aprovado junto à concessionária de telefonia.

 Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverão ser de boa qualidade e

certificados pelo órgão específico, contendo na especificação todos os elementos e dados comple-

tos, obedecendo às normas citadas anteriormente, incluindo documentação com as especificações de

referência e quantitativos dos equipamentos ativos (switches, roteadores, centrais telefônicas, câ-

meras, equipamento de gravação de vídeo, catracas, cancelas, fechaduras eletromagnéticas, disposi-

tivos de ativação de acesso por cartão magnético ou digital, e outros, quando aplicado).

 A planilha de custos deverá conter todos os elementos necessários para a execução do ser-

viço, de acordo com os projetos, discriminação do material, unidade, preço unitário, total e total

geral, com códigos referenciais contidos na fonte de extração do item.

5.7 Projeto de Drenagem Superficial das vias

A execução dos projetos e especificações devem atender às recomendações das últimas revi-

sões das normas específicas da ABNT.

As instalações devem ser dimensionadas e projetadas visando a garantir o funcionamento

dos sistemas com conforto, facilidade de manutenção e segurança, prevendo inclusive aumento da

população de usuários, sem provocar distorções de custos operacionais ou de limpeza e manuten-

ção.

O Memorial Descritivo deve conter todas as recomendações e procedimentos para adequada
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utilização, inspeção e manutenção.

O projeto de Drenagem pluvial das vias deve possuir os seguintes elementos mínimos:

• Planta de baixa do empreendimento com a Divisão das Sub-bacias;

• Planta de baixa do empreendimento com toda tubulação e dispositivos hidráulicos para o bom fun-

cionamento do sistema.

• Detalhamento de todos dispositivos;

• Memória de Cálculo;

• Memorial descritivo;

• Quantitativo de materiais.

5.8 Projeto de Irrigação

A execução dos projetos e especificações devem atender às recomendações das últimas revi-

sões das normas específicas da ABNT.

As instalações devem ser dimensionadas e projetadas visando a garantir o funcionamento

dos sistemas com conforto, facilidade de manutenção e segurança, prevendo inclusive aumento da

população de usuários, sem provocar distorções de custos operacionais ou de limpeza e manuten-

ção.

O Memorial Descritivo deve conter todas as recomendações e procedimentos para adequada

utilização, inspeção e manutenção.

O projeto de Irrigação deve possuir os seguintes elementos mínimos:

• Planta baixa do empreendimento com toda tubulação e dispositivos hidráulicos para o bom funcio-

namento do sistema;

 • Detalhamento de todos dispositivos;

• Memorial descritivo;

• Quantitativo de materiais.

5.9 Orçamento

Planilha orçamentária que expresse a composição de todos os  custos unitários dos serviços,

com itens discriminando, código de referência do item, quantidade de  materiais e serviços e preços

unitários e totais dos mesmos, elaborado a  partir dos custos existentes no Sistema Nacional de Pes-

quisa de Custos e  Índices da Construção Civil – SINAPI (serviços que  não constarem na  mesma

poderão ter seus preços obtidos em Custo Básico Unitário, PINI (casos excepcionais) ou  pesquisa
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de mercado, neste último caso deve ser apresentado no mínimo 3 (três) orçamentos, em papel tim-

brado da empresa devidamente assinado, da cada item devidamente assinado, constando na planilha

a origem do custo de cada serviço), devendo constar na planilha a fonte e a data de  pesquisa dos

itens. Nos custos de mão-de-obra, já deverão estar inclusos  todos os encargos sociais e trabalhistas

vigentes na legislação. Também deverá constar na planilha detalhamento do BDI (Benefícios e Des-

pesas  Indiretas) e os custos referentes à implantação do canteiro de obras, mobilização e desmobili-

zação de equipamentos/instalações, e quaisquer outros elementos necessários à composição total de

preços da obra.

5.10 Cronograma físico-financeiro

O Cronograma Físico-Financeiro deve apresentar a previsão de gastos mensais com cada

uma das etapas da Obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira da mes-

ma. Este Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos

recursos de cada item relativos ao valor total da Obra, de forma compatível à Planilha Orçamentá-

ria.

O prazo a ser considerado para fins de elaboração do cronograma físico-financeiro para futu-

ra execução da obra deverá ser de 12 (doze) meses.

5.12 Memorial Descritivo

É imprescindível que as especificações técnicas sejam apresentadas de acordo com as exi-

gências da lei.

Os projetos devem ser acompanhados de orientações quanto ao uso, operação e conservação,

de forma a não deixar dúvidas e garantir o bom desempenho da obra e dos equipamentos nela insta-

lados.

O memorial descritivo geral da obra deve conter como itens mínimos:

No memorial descritivo, de acordo com a Lei N°8.666/93, é vedado incluir marcas, caracte-

rísticas e especificações exclusivas no objeto da licitação, exceto se for tecnicamente justificável,

não sendo admitida a preferência por marcas.

As especificações devem ser detalhadas, incluindo as exigências consideradas necessárias,

sem, no entanto, restringir a competitividade da licitação;
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• Objeto com descrição sumária da obra;

• Normalização;

• As especificações técnicas para cada projeto, constando, no mínimo:

Materiais a serem empregados;

- Aplicações dos materiais e cuidados especiais;

- Descrição de acabamento;

- Manuseio e armazenagem dos materiais

- Eventuais ensaios necessários;

- Cuidados com manutenção;

- Mobilização, instalação e desmobilização;

6 DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS

6.1  O  objeto  contratado,  ou  seja,  o  desenvolvimento  dos  Projetos  complementares  executivos

deverão obedecer as seguintes etapas:

6.2) É de responsabilidade do licitante vencedor a análise da verificação de falhas, omissões ou

erros com relação às leis e às normas.

6.3) É de responsabilidade do licitante vencedor desenvolver todos os projetos de acordo as normas

vigentes.

6.4)  É  de  responsabilidade  do  licitante  vencedor  proceder  aos  levantamentos  que  se  fizerem

necessários.

6.5) O licitante vencedor poderá, antes do início da execução dos serviços, solicitar uma reunião

com a equipe técnica do Município de Pará de Minas para esclarecimentos que se fizerem necessá-

rios.

7. PADRÕES DE APRESENTAÇÃO

Os projetos devem ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa, contendo to-

dos os elementos necessários para a perfeita compreensão e entendimento das soluções adotadas.

7.1 - Apresentações Gráficas e Formato
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Os desenhos devem obedecer aos seguintes padrões:

• Modelos de prancha AO, A1, A2, A3 e A4, sendo preferencialmente apresentadas em tamanho A1;

• Os textos deverão ser de tamanho A4 com formatação segundo as normas da ABNT, letra Arial 12,

espaço 1.

• Os desenhos de anexos ao memorial descritivo deverão ser, preferencialmente em A3.

7.2 Arquivos Digitalizados

Os projetos devem ser entregues da seguinte forma:

• Em arquivos DWG (compatível com aplicativos AUTOCAD 2004) e arquivos tipo PLT;

• Gravados em CD/DVD;

• Três jogos de projetos plotados

• Os textos em aplicativo compatível com Word 2007;

• As planilhas em aplicativo compatível com Excel 2007.

7.3)  Memoriais  descritivos  da  obra  e  relatório  de  especificações  técnicas  de   materiais  de

acabamento por ambientes  em separado incluindo quantitativos  que a caracterizem e planilhas

orçamentárias juntamente com a memória de cálculo e cronograma físico-financeiro.

7.4) Todas as taxas serão de responsabilidade do licitante vencedor tais como ART's, RRT's, e outras

que porventura se fizerem necessárias. Estas devem ser entregues quando da entrega dos projetos e

deverão estar quitadas e devidamente assinadas.

7.5) Todas as pranchas, memoriais descritivos, relações de materiais, ou quaisquer outros elemens

necessários à compreensão do projeto, devem ser editados de forma que sejam perfeitamente legí-

veis em impressões monocromáticas.

7.6) Deverão ser obedecidas:

 Normas da ABNT;

 Lei de Uso e Ocupação do solo da Prefeitura Municipal Pará de Minas;

 Código de Obras da Prefeitura Municipal de Pará de Minas em vigor;

 Outras legislações pertinentes ao fim a que se destina a obra;
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7.7) Remanescerá, porém, a obrigação do licitante vencedor de alterar os Projetos complementares

executivos  no  que  for  apontado  como  ausência  de  detalhe  ou  informação  incompleta  ou  não

atendimento às leis. Remanescerá ainda, a obrigação da emissão da nova documentação física de

revisão, devidamente assinada, e com o fornecimento dos arquivos eletrônicos revistos.

7.8)  O  profissional  responsável  pelos  Projetos  complementares  executivos  deverá  manter-se  à

disposição e em estreito relacionamento com os profissionais responsáveis pela futura execução da

obra.

8) OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA:

A Licitante vencedora se obriga a prestar os serviços contratados, nos moldes determinados neste

Projeto Básico, obrigando-se para este fim a:

8.1  Executar  todo  o  serviço  de  acordo  com  o  projeto  arquitetônico,  especificações  e  demais

elementos técnicos que integram o Edital, obedecendo rigorosamente as Normas técnicas da ABNT

e este Projeto Básico bem como as legislações vigentes pertinentes;

8.2  Nomear  Responsável  Técnico  (engenheiro  ou  arquiteto)  com  experiência  profissional,

responsável  pelos  serviços,  com o  objetivo  de  garantir  o  bom andamento  dos  trabalhos.  Este

profissional  terá  a  obrigação  de  reportar-se,  sempre  que  houver  necessidade,  e  tomar  as

providências pertinentes. Também o Responsável deverá permanecer à disposição para as consultas

que porventura se fizerem necessárias aos profissionais responsáveis pela execução da obra.

8.3 Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital,

8.4 Responsabilizar-se por todos os levantamentos locais que se fizerem necessários, bem como as

necessárias consultas a qualquer entidade estranha à Prefeitura.

8.5 O profissional designado pela empresa Licitante vencedora como Responsável Técnico pelo

projetos  complementares  executivos  deverá  ter  disponibilidade  para  ser  convocado  a  qualquer

instante,  desde  que  agendado,  dentro  do  horário  comercial  para  prestar  esclarecimentos,

recebimento de novas instruções ou discutir interferências trazidas pelos demais projetos. No caso

do  não  comparecimento  do  responsável  técnico  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas,  quando

formalmente  convocado  por  e-mail  ou  outras  vias  de  comunicação,  a  empresa  poderá  ser

penalizada.

8.6  Os  profissionais  responsáveis  técnicos  pelos  projetos  solicitados,  deverão  continuar
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respondendo por eles, durante as execuções das obras civis, caso haja necessidade de adequações.

8.8  Caso haja necessidade, poderá o Município de Pará de Minas, através do seu corpo técnico,

realizar alterações nos projetos objeto deste projeto básico.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

À  Prefeitura Municipal de Pará de Minas obriga-se a:

9.1 - Facilitar por todos os meios o exercício das funções do Licitante vencedor, dando-lhes acesso

às suas instalações (desde que devidamente identificados), promovendo o bom relacionamento e

entendimento entre seus serviços e os da Licitante vencedora;

9.2 - Pagar o Licitante vencedor na forma e modo descritos abaixo;

9.3 Fornecer o projeto arquitetônico;

9.4 Fornecer a sondagem de prospecção do solo (“SPT” - Stantard Penetration Test)

10) DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O  pagamento  será  efetuado  em  até  30  (trinta)  dias  após  a emissão  da  Nota  Fiscal

devidamente atestada pelo responsável juntamente com a entrega dos projetos. 

11) PRAZO 

     O prazo para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico será de 70 (setenta) dias.

DA  FISCALIZAÇÃO:

           A fiscalização do contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Urbano.

Pará de Minas, 18 de fevereiro de 2015.

Jurandyr de Faria Leitão
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
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