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ANEXO I - PROJETO BASICO
1.

DO OBJETIVO
O presente termo dc referéncia tem como objetivo, deﬂnir parémetros para Registro de Prego visanclo a
colitratagao de empresa especializada para elaboraeﬁo de projetos de engenharia e arquitemra para a captaeao de
Recursos Estaduais e Federais, bem como a utilizaeio em obras de r ecursos préprios municipais, conforme demanda
do municipio de MILHA

2. DA JUSTIFICATIVA
O municipio de nao dispﬁe em seu quadro fuhcional de proﬁssionais da area de arquitetura/engenharia
suﬁcientes que possam atender a demanda municipal para desenvolver os estudos e projetos necessaries, tomanclo-se
imprescindivel a contrataeﬁo de empresa especializada com comprovada experiéncia em projetos com dimensﬁo e
complexidade semelhantes ao requerido no presente Termo de Referéncia.

2.2. Os proj etos Bésicos serﬁo executados nas diversas areas da Engenharia e Arquitetura, tais quais Obras em
Ediﬁcaeées. Obras de Pavimentaeﬁo, Obras Hidricas e Obras de Saneamenlo de acordo com a Demanda do
Municipio.

3. DA FUNDAMENTACAO LEGAL
As Leis. Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram especialmente considerados neste

Termu de Referéncia, sem prejuizo de outros ordenamentos da legislaeﬁo nacional.

v
0

Lei Federal 8.666/93 - lnstitui normas para licitaeﬁes e contratos da Administraeéo Pilblica.
Lei Federal 5. I 94/66 - Regula 0 exercicio das proﬁssﬁies de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agrénomo.

1

Resolueﬁo 361/91 - CONFEA - Dispiie sobre conceituaeao dc Projeto Basico em Consultoria de

¢

Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Orientagéio Técnjca IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria em obras pliblicas
(IBRAOP).

0
1

0

0

I

Lei 5.194/66 - Regula 0 exercicio das proﬁssﬁes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheir0Agrénomo, e da outras providéncias.
Lei l2.378/10 - Regulamenta 0 exercicio da Arquitetura e Urbanismo; cria 0 Conselho de

Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanjsmo dos
Estados e do Distrito Federal - CAUs; e da outras providéncias.
Lei 13.639/2018 - Cria 0 Conselho Federal dos Técnicos Industriais, 0 Conselho Fede ral dos
Técnicos Agricolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos
Técnicos Agricolas.
Decreto N“ 90.922, de 6 de fevereiro de 1985. - Regulamenta a Lei n° 5.524, de 05 de novembro
de 1 968, que dispﬁe sobre 0 exercicio da proﬁssao de técnico industrial e técnico agricola de nivel
médio ou de 2° grau.
Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002. - Altera 0 Decreto n” 90.922, de 6 de fevereiro de
1985, que regulamenta a Lei 11° 5.524, de 5 de novernbro de 1968, quedispfie sobre oexercicio da
proﬁssﬁo de Técnico Industrial e Técnico Agricola de nivel médio ou de 2° grau.
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4. DO DETALHAMENTO ESPEC1FlCO E PRECO ESTIMADO

As quanticlades, especiﬁcagées e preeos, conforme abaixoz
_-___-_ - - - - --. - - _ - - - - - - - - ------.,--..-- - - - - - - - - _ _ _ .....

I

ITEM

I
00001

00002

I
I

00003

00004

00005

EspEc1E1cAOOEs
QUANTIDADE UNIDADE

TESTE DE ABSORCAO
TESTE DE ABSORQAO
UNIDADE
1 00

00007

ENSAIO CBR
ENSAIO CBR
1
SONDAGEM A
SONDAGEM A
1
SONDAGEM A
SONDAGEM A
l

00009
I

00010

00011

00012

00013

VALOR TOTAL I

LEVANTAMENTO TOPOORAEIOO PLANIALTIMETRICO
LEVANTAMENTO TOPOOEAEIOO PLANIALTIMETRICO
ITERRENOS E QUADRAS
URBANAS) INC. CADASTRO DE E01E1cAOOEs EXISTENTES - ATE 10.000 My.
1.00 METRO QUADRADO
2,600
2,600
LEVANTAMENTO TOPOORAEIOO PLANIALTIMETRICO IGLEBAS, BACIAS)
LEVANTAMENTO TOEOOREEIOO PLANIALTIMETRICO (GLEBAS, BACIAS) INC.
CADASTRO DE EDIFICAQOES EXISTENTES ACIMA DE 10.00009
1.00 METRO QUADRADO
2,311
2,311
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE VIAS URBANAS
2,600
2,600
1.00 METRO
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE VIAS RURAIS
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE VIAS RURAIS INCLUSIVE
sEOOEs TRANSVERSAIS
2,133
2,133
1.00 METRO
RELATOR10 TECNICO
RELATORIO TECNICO
1.s51,s67
1 651,667
1.00
UNIDADE

00006

00008

I

VALOR UNITARIO

1 678,333

1.67a,333

1 520,000

1.520,000

2 033,333

2.o33,333

1 082,667

1.082,667

GRANULOMETRIA P/PENEIRAMENTO
GRANULOMETRIA P/PENEIRAMENTO POR ENSAIO
1 163,000
1.00
UNIDADE
LIMITE DE LIQUIDEZ
LIMITE DE LIQUIDEZ POR ENSAIO

1.163,000

00
UNIDADE
PERCURSAO
PERCURSAO POR FURO
00
UNIDADE
PICARETA
PICARETA POR FURO
00
UNIDADE

1 033,000
1.00
UNIDADE
LIMITE DE PLASTICIDADE
LIMITE DE PLASTICIDADE POR ENSAIO
1 099,667
1.00
UNIDADE
COMPACTAQRO PROCTOR NORMAL
COMPACTAQKO PROCTOR NORMAL POR ENSAIO
1 086,667
1.00
UNIDADE

00014

ESTUDO GEOF1SICO
ESTUDO GEOFTSICO

00015

MOBILIZACAO POR ORDEM DE SERVIQO
MOBILIZACAO POR ORDEM DE SERVIQO
1.00
UNIDADE

1.00

SERVICO

1.0ae,667
4.040,000

1 423,333

1.423,333
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00016

ELABORACAO DE PROGRAMA DE NECESSIDADES
ELABORACRO DE PROGRAMA DE NECESSIDADES

00017

LEVANTAMENTO ARQUITETONICO (EDIFICACOESEXISTENTES)
LEVANTAMENTO,ARQUITETONICO (EDIFICACOES EXISTENTES)

1.00

00018

00019

METRO OUADRADO

6,700

DE ESTADO DE CONSERVAOAO.
1.00 METRO QUADRADO
PROJETO EAs1cO DE ARQUITETURA
PROJETO BAs1c0 DE ARQUITETURA
1.00 METRO QUADRADO
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
PROJETO EXECUTIVO DE
EDIFICACOES NOVASI

1.00

ARQUITETURA

6,700
E

DIAGNOSTICO

6,467

6,467

29,667

29,667

(A PARTIR DO PROJETO BRSICO EM

METRO QUADRADO

32,333

00020

URBANISMO EM MARGEM DE VIAS DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

00021

URBANISMO EM MARGEM DE VIAS E PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE
16,433
1.00
METRO QUADRADO
URBANISMO EM PRAQAS E PARQUES
URBANISMO EM PRACAS E PARQUES
14,767
1.00
METRO QUADRADO

00022

ESTRUTURA DE CONCRETO (SOMENTE SUPERESTRUTURAI
ESTRUTURA DE CONCRETO (SOMENTE SUPERESTRUTURAI
21,167
1.00
METRO QUADRADO

00023

ESTRUTURA DE CONCRETO
ESTRUTURA DE CONCRETO

00024

00025

00026

00027

00028

00029

00030

00031

00032

00033

SPDA
SPDA

1.00

16,433

14,767

21,167

(SOMENTE FUNDAQAO)
(SOMENTE FUNDACRO)

1.00 METRO QUADRADO
ESTRUTURA DE OOMTEMOAO / ARRIMO
ESTRUTURA DE OOMTEMOAO / ARRIMO
1.00 METRO QUADRADO
ESTRUTURA METALIOA
ESTRUTURA METALICR
1.00 METRO QUADRADO
INSTALACOES RIDRADLIOAE
INSTALACOES HIDRAULICAS
1.00 METRO QUADRADO
INSTALACOES SANITARIAS
INSTALACOES SANITARIAS
1.00 METRO QUADRADO
AGUAS PLUVIAIS
AGUAS PLUVIAIS
1.00 METRO QUADRADO
DRENOS DE AR CONDICIONADOS
DRENOS DE AR CONDICIONADOS
1.00 METRO QUADRADO
TMETALAOOEE ELETRIOAS
1MsTALAcOEs ELETRIOAS
1.00 METRO QUADRADO
CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E voz)
CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E voz)
1.00 METRO QDADRADO
INOENDIO
INCENDIO

32,333

METRO QUADRADO

20,833

20,833

20,333

20,333

22,500

22,500

10,167

10,167

10,167

10,167

10,167

10,167

6,600

6,600

8,750

8,750

8,917

8,917

9,750

9,750

(SISTEMA DE PROTECRO A DESCARGAS ATMOSFERICAS)
(SISTEMA DE PROTEQRO A DESCARGAS ATMOSFERICAS)
1.00
METRO QUADRADO
9,787
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00034

00035

00036

00037

00038

00039

00040

00041

00042

00043

IMPERMEAEILIZAOAO
IMPERMEAEILIEAOAO
1.00 METRO QUADRADO
9,180
9,780
INSTALACOES R1DRAuLIcAs EM URBANIZACOES E PRACAS
1MsTALAcOEs RIDRAULIOAS EM URBANIZACOES E PRACAS
1.00 METRO OUADRADO
0,150
5,150
IMsTALAcOEs ELETRICAS E ILDMINAOAO PDELICA EM URBANIZACOES E PRAC
As1NsTALAcOEs ELETR1cAs E ILDMIMAOAO PDELTOA EM uREAM1zAOOEs E
PRAOAS
1.00 METRO QUADRADO
10,350
10,350
SPDA ISISTEMA DE RROTEOAO A DEscAROAs ATMOsEERIcAs EM URBANIZACOE
s E PRACAS
SPDA (s1sTEMA DE
PROTEOAO
A
DESCARGAS
ATMOSFERICAS
EM
UREAMIZAOOES E PRACASJ
8,417
1.00 METRO ODADRADO
8,411
AR CONDICIONADO: CLIMATIZAQAO E ExAusTAO MEOAMIOA
AR CONDICIONADO: OLIMATIEAOAO E ExAusTAO MEOAMIOA
1.00 METRO QUADRADO
31,800
31,800
GAE LIQUEFEITO DE PETROLEO IGLP) GASES MEDICINAIS E GASES EsPEcIA
IS
OAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO
IGLP)
GASES
MEDICINAIS
E
GASES
ESPECIAIS
1.00 METRO QUADRADO
17,957
17,957
TERRAPLANAGEM
TERRAPLAMAOEM
1.00 METRO QUADRADO
9,000
9,000
DREMAOEM
DREMAGEM
8,161
5,161
1.00 METRO ODADRADO
ELAEORAOAO DE ORCAMENTO, QUANTITATIVOS COM MEMORIA DE cALcuLO, CO
MPOsI¢OEs..
ELABORAOAO DE OROAMENTO, QUANTITATIVOS COM MEMORIA DE cALcuLO,
cOMROs1OOEs, cOTAOOEs E CRONOGRAMA
1.00 METRO ODADRADO
0,801
8,801
PLANILHA OROAMEMTARIA IATDALIZAOAO OU IMsEROAO DE EREOOE cOM cOTA
gOEs..

00044

00045

00046

00047

PLANILHA OROAMEMTARIA (ATDALIZAOAO O0 IMEEROAO DE PREOOS cOM
COTACOES E cOMPOsI¢OEs)
1.00 METRO QUADRADO
8,113
8,113
RELATORIO TECNICO, MEMORIAL DEscRITIvO E EsPEcIFIcA¢OEsTEcMIcAs
RELATORIO TECNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPEOIFICAOOES TEcMIcAs
1.00 METRO QUADRADO
6,231
6,231
ELAEORAOAO DE ORCAMENTO, QUANTITATIVOS COM MEMORIA DE CALCDLO, co
MPOSIOOES
ELAEORAOAO DE ORCAMENTO, QUANTITATIVOS COM MEMORIA DE OALOULO,
COMPOSICOES, OOTAOOES E CRONOGRAMA
1.00 METRO QUADRADO
1,500
1,500
I PLANILHA OROAMEMTARIA (ATUALIZAOAO OU IMSERQAO DE PRE¢Os COM cOTA
OOES
PLANILHA OROAMENTARIA IATUALIZAQAO OU IMSEROAO DE PRECOS cOM
OOTAOOES E cOMEOsIOOEs)
1.00 METRO QUADRADO
6,533
6,533
RELATORIO TECNICO, MEMORIAL DEscR1T1vO E EsPEcIEIcAOOEs TECNICAS.
RELATORIO TECNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAQOES TECNICAS
1.00

00048

METRO QUADRADO

5,233

REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA
REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA
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00049

00050

00051

00052

00053

QUILOMETRO

3.318,333

3.31s,333

ADDTORA
ADDTORA
3.3l8,333
3.31B,333
1.00 QDILOMETRO
REDE DE ESGOTAMENTO EAMITARIO
REDE DE ESGOTAMENTO EAMITARIO
3.436,667
3.436,667
1.00 QUILOMETRO
EMIEEARIO.
EMIssARIO
1.00 ODILOMETRO
3.318,333
3.31a,333
EETAOAO DE TRATAMENTO D'AO0A (ETA), INCLUSIVE RELATORIO TEOMIOO
EETAOAO DE TRATAMEMTO D'AOuA (ETA), INCLUSIVE RELATORIO TEOMICO
1.00 UNIDADE
15.670,00D
15.670,000
EETAOAO ELEVATORIA D'AsuA (BEA) ATE 50L/s, INCLUSIVE RELATORIO TE
CNICO
ESTAOAO ELEVATORIA D'AO0A (EBA) ATE 50L/s, INCLUSIVE RELATORIO

TECNICO
00054

1.00 UNIDADE
15.670,00D
l5.670,000
RESERVAOAO (REsERvATOR1Os ELEvADOs E APOIADOSI, INCLUSIVE RELATOR
10 TECNICO

REsERvAOAO (REsERvATORIOs ELEvADos

E

APOIADOS),

INCLUSIVE

RELATORIO TECNICO
00055

1.00 UNIDADE
10.806,661
lD.806,667
EsTAOAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETEJ ATE 30L/s, INCLUSIVE RELATO
RIO TEOMIOO
EsTAcAO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO (ETE) ATE 30L/s, INCLUSIVE

RELATORIO TECNICO
00056

00057

00058

00059

00060

00061

00062

I
I
I

1.00 UNIDADE
19.075,l0D
19.075,lO0 I
EETAOAO DE ELEVATORIA DE ESGOTO (EEEI ATE 20L/5, INCLUSIVE RELATO I
RIO TECNICO
EETAOAO DE ELEVATORIA
DE ESGOTO (BEE) ATE 20L/s, INCLUSIVE
RELATORIO TEONICO
1.00 UNIDADE
1s.803,500
16.s03,500
?ROJETO DE PAv1MEMTAOAO EM RUAS URBANAS, INCLUSIVE DRENAGEM SUPER
E1c1AL..
I
PROJETO DE PAVIMEMTAOAO
EM RuAs URBANAS, INCLUSIVE DRENAGEM I
SUPERFICIAL E RELATORIO TECNICO
I
1.00 QUILOMETRO
s.4a3,333
B.483,333 I
PROJETO DE PAv1MEMTAcAO EM AVENIDAS URBANAS, INCLUSIVE DRENAGEM s I
UPERFICIAL..
I
PROJETO DE RAVIMEMTAOAO EM AVENIDAS URBANAS, INCLUSIVE DRENAGEM I
SUPERFICIAL E RELATORIO TEOMIOO
I
1.00 ODILOMETRO
16.545,000
15.545,000 I
DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE RELATORIO TECNICO
I
DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE RELATORIO TEcM1cO
I
1.00
QUILOMETRO
PROJETO DE STMALIEAOAO v1ARIA
PROJETO DE sIMALIzA¢AO VIARIA
1 00
QDILOMETRO
PROJETO DE EIMALIZAOAO VIARIA
PROJETO DE SIMALIZAOAO VIARIA

6.336,667

6.336,667

- vERTIcAL
- VERTICAL
1.286,661
1.286,667
- HORIZONTAL
- HORIZONTAL
1.295,000
1 00
QDILOMETRO
1.295,000
PROJETO DE DRENAGEM URBANA {GALERIAS E REDEs DE DRENAGEM
PROJETO DE DRENAGEM URBANA (GALERIAS E REDEs DE DRENAGEM OAPTAOAO E LANCAMENTO}, INCLUSIVE RELATORIO TECNICO
1 00 QDTLOMETRO
3.208,333
3.20s,333
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00063

PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA,

INCLUSIVE RELATORIO DE DIMENSIONAMEN

TO PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA,
DIMENSIONAMENTO

00064

00065

1
PROJETO DE
PROJETO DE
1
PROJETO DE
AR10
PROJETO DE
PRIMARIO

00
UNIDADE
7.719,390
7.719,390
BUEIROS, INCLUSIVE RELATCRIO DE DIMENSIONAMETO
BUEIROS, INCLUSIVE RELATDRIO DE DIMENSIONAMETO
00
UNIDADE
3.415,557
3.415,557
RECUPERAQAO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIM
RECUPERACAO

DE

{PROJ GEOMETRICO,

GEOTECNICOS),
1.00

00066

INCLUSIVE RELATORIO DE

ESTRADAS

VICINAIS

COM

REVESTIMENTO

PROJ DE DRENAGEM E ANALISE DE ESTUDOS

INCLUSIVE RELATORIO TECNICO
UNIDADE

3.286,890

PROJETO DE OBRAS ESPECIAIS - PONTES

3.286,890

E PONTILHAO

PROJETO DE OBRAS ESPECIAIS — PONTES E PONTILHAO
1.00

00067

00068

METRO QUADRADO

188,557

188,557

ELABQRAQAQ DE ORCAMENTO, QUANTITATIVOS com MEMORIA DE CALCULO
ELABQRAQAO DE ORCAMENTO, QUANTITATIVOS com MEMORIA DE cALcuLo,
COMPOSICCES, COTACOES E CRONOGRAMA
1.00 UNIDADE
1.473,110
1.4?3,110
PLANILHA ORCAMENTKRIA

(ATUALIZACRO OU INSERCEO DE PRECOS

PLANILHA ORCAMENTQRIA

(ATUALIZACAO

INSERCEO

OU

DE

PREQOS

com

COTAQOES E COMPOSIQOES)
1.00
00069

UNIDADE

1.595,333

1.595,33 Lu

ESPECIFICAQOES TECNICAS
ESPECIFICACOES TECNICAS

00070

00071

00072

1.00 UNIDADE
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL

620,927

620,927

1 00

453,333

453,333

453,333

453,333

453,333

453,333

453,333

453,333

303,110

303,110

12,703

12,703

11,197

11,197

ARQUITETO E URBANISTA
ARQUITETO E URBANISTA
HORA
1 00
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
1

00073

HORA

00

HORA

ENGENHEIRO SANITARISTA
ENGENHEIRO SANITARISTA

00 HORA
EDIFICAQOES
EDIFICACGES

00074

1
TECNICO EM
TECNICO EM

00075

1.00
HORA
PLOTAGEM EM PRANCHA A0
PLOTAGEM EM PRANCHA A0
1.00

ECOLORIDA)
ECOLORIDA)

UNIDADE

00076

PLOTAGEM EM PRANCHA A1
PLOTAGEM EM PRANCHA A1

00077

PLOTAGEM EM PRANCHA A2

(COLORIDA)

PLOTAGEM EM PRANCHA A2
1.00
UNIDADE

(COLORIDA)

PLOTAGEM EM PRANCHA A3

(COLORIDA)

PLOTAGEM EM PRANCHA A3
1.00
UNIDADE

(COLORIDA)

1.00

00078

{COLORIDA)
{COLORIDA)

UNIDADE

10,950

9,563
_
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I
I

IMPRESSAO EM PAPEL A4
IMPRESSAO EM PAPEIL A4

I

1.00

(COLORIDAI
(COLORIDAJ

I
I

UNIDADE

0,583

I

VALOR TOTAL R$

|

0,533

|

167.234,97

|

Em conformidade com o Art. 40, inciso X da Lei 8.666/1993, 0 preeo global maximo estimado como
referéncia para 0 objeto desta Iicitaeﬁo é de 167.234,97 (Cento e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e quatro
reais e noventa e sete centavos), que foi composta com base em prcgos coletados no rnercado.
5. DESCRICKO DOS SERVICOS
Os serviqos compreendem os projetos devidamente detalhados, especiﬁcados e oreados, tendo como base,
em alguns casos, 0 estudo preliminar, quando elaborado pela equipe técnica da PREFEITURA ou projetos

Padréio do Govemo Federal, Estadual ou Municipal, e noutros casos, 0 programa de necessidades e
especiﬁcidades da obra e as condioﬁes locais do terreno, quando incluir a elaboraoao dos projetos desde os
estudos preliminares.
0 Servigzos Técnicos Auxiliares
I Servigos de Topograﬁa
Os servieos serao contratados para subsidiar os proj etos de arquitetura e projetos cornplementares de engenharia;
O estudo topograﬁco para projeto sera executado numa so fase, logo apos a deﬁniez-"io preliminar dos traeados a
serem estudados e poderﬁo ser feitos por:
Levantamento topograﬁco por processo eletronico com uso dc Estaeio Total ou;

Levantamento topograﬁco por processo cletronico com uso de GPS.
Os eixos das linhas de exploraoao serﬁo piquetados de 10 em 10 metros nos dois sentidos;
As curvas de niveis serﬁo dc 1m em lm;

Todos os elementos geograﬁcos do terreno serao representados, tais como: c-urso d'égua, ediﬁcagoes, arvores,
cacimbas, poeos, linhas de transmissao, rede de agua, esgoto, rede de telefonia, cercas ou outros elementos de
interesse do projetista;

Devera ser apresentada de localizaqﬁo da area levantada, contendo os acessos (ruas e avenidas com denonnnaqzoes
oﬁciais ou caminhos a serem abertos), norte verdadeiro e norte magnético;
Para qualquer processo utilizado para execuoao do levantamento topogréﬁco, a exec utora devera apresentar, no
minimoz
Arquivo magnético dos levantamentos executados, como: caderneta dc carnpo, levantamento plani-altimétrico,
quadro de cubagao, etc;
Planta na escala 1:200, ou cm outra escala indicada pelas oondieoes particulares do Edital, com curvas de nivel

compativeis com a escala da planta, indicando todos os acidentes eocorréncias levantados além dos elementos
implantados para proj etos de ediﬁcaofies.
n Estudos Geotécnicos
I Teste dc Absoreéio
Deverao ser feitos furos obedecendo as normas brasileiras.
O executor devera apresentar todos os graﬁcos relativos a cada furo.
O ensaio para obteneao da capacidade de absoroao de liquido pelo solo sera realizado observando-se as Nonnas
téenicas relativas ao assunto;
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A contratante indicara a localizacﬁo da vala no terreno, tendo em vista a provavel localizaeao do destino ﬁnal do
esgoto predial;

A contratada apresentara relatorio sobre 0 ensaio realizado contendo descricao do ensaio, metodologia utilizada,
periodo de realizacao do teste, numero e valor de cada medicao e conclusivamente o valor do coeﬁciente de
absorciio do terreno;
O relatorio contera ainda informacao sobre 0 nivel do lencol freatico obtido no proprio terreno ou através de poco
ou sondagem jé existente em terrenos vizinhos;
Acompanhara 0 relatorio, anexo a este, graﬁco, tabelas ou abacos uti lizados para obtencﬁo do coeﬁciente e croquis
com a localizacao do terreno, da vala utilizada parao teste e do pogo ou furo onde foi obtido o nivel do lencol;
1 Sondagem a Percussiio
As sondagens a percussao SPT serao denominadas pela sigla SPT, seguida do ntimero indicativo do ponto de
sondagem fomecido no plano de investigacao dereconhecimento do subsolo. Tém por ﬁnalidade a detemnnaeao dos
tipos de solo, suas respectivas profundidades de ocorréncia, a posicao do nivel d’agua e os indices dc resisténcia
a penetracao (N) a cada metro.

Os furos dc sondagem, quando da sua locacao, deverao ser marcados com a cravacao de um piquete de madeira
ou material apropriado. Este piquete devera ter gravada a identificacﬁo do furo e estar suﬁcientemente cravado no
solo para servir de referéncia de nivel para a execuoao da sondagern e seu posterior nivelarnento topograﬁco.

O procedimento de execucao do ensaio, compreendendo as operacoes de perfuracao, amostragem, ensaio de
penetracao dinamica, ensaio de avanco da perfuracﬁo por lavagem eobservacao do nivel d’agua freatico, deve
seguir rigorosamente as disposicoes da NBR 6484/80.
Os ensaios de penetracao dinémica devem ser realizados a cada metro de profundidade. Além disso, deve-se
realizar um ensaio logo abaixo da camada vegetal (solo superﬁcial com grande porcentagem dc matéria orgéiniea),
devendo ser indicada a espessura da camada vegetal. No caso de auséncia da camada vegetal, o primeiro ensaio
devera ser realizado na superficie do terreno (profundidade 0,0), devendo ser indicado no perﬁl “camada vegetal

ausente“.
A cada metro do perfuracao, a partir de l m de profundidade, devem ser colhidas amostras dos solos por meio do
amostrador-padrao, com execucao de SPT.
As sondagens apercussao serao paralisadas quando forem atingidos solos impenetraveis, deﬁnidos do acordo com
os critérios da NBR 6484/80, ou quando: forem atingidas as profundidades solicitadas pela Contratante.
Dependendo do tipo de obra, das cargas a screm transmitidas as fundacoes e da natureza do subsolo, admite-se a
parali sacao da sondagem em solos de menor resisténcia a penetracﬁo do que aquela discriminada no item anterior,
desde que haja uma justiﬁcativa geotécnica.
0 Estudos Geofisicos
Apos o estudo da regiao os locais deﬁnidos para a construcao do pogo tubular deverao estar preferencialmente,
proximos a rede de energiaelétrica.
As areas de estudo deverao estar circunscritas a um raio maximo de 3.000m (trés mil metros) a partir do centro da
Iocalidade. Os pontos que estejam fora desse raio deverao ser justificados tecnicamente pelo autor com base
também na relacao custofbeneﬁcio.
Os locais escolhidos para construcao do poco tubular cleverao pennitir o acesso aos equiparnentos que serao
utilizados nas diversas etapas da construcao dos pogos, tais como: caminhoes “trucados”; veiculos 4x4 e
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pontos para instalacao das platafonnas para perﬁiracﬁo etc.
Os trabalhos deverao ser acompanhados por representantes da comunidade escolhida, devendo a ele ser prestados
os esclarecimentos técnicos devidos.
Nos locais pesquisados deverao ser colocados piquetes de concreto, pintados de vermelho, enterrados por, no
rninimo. 0.5m (meio metro), e numerados com a identiﬁcaeao do Caminhamento Elétrico ou Sondagem Elétrica
Vertical realizada. Todos os locais escolhidos deverao ser informados a comunidade local.
Deverao ser utilizados para 0 caminhamento elétrico - CE e sondagem elétrica vertical - SEV o arranjo
Schlumberger ou dipolo-dipolo dos eletrodos, 0 uso de qualquer outro método investigative devera ser previamente
justiﬁeado a contratante. Os métodos empregados deverao ter suas metodologias e conceitos descritos de fonna
clara e elucidativa.
A abertura dos eletrodos devera permitir uma profundidade de investigacao minima de 150m (cento e cinqiienta
metros). O levantamento geofisico devera ser realizado iniciando-se por caminhamentos elétricos com aberturas
dos eletrodos para 25m (vinte cinco metros) de profundidade de investigacao, com o objetivo de identiﬁcar as
zonas do fraturas ou hidricamente relevantes em superﬁcie, em malha e quantidades de perﬁs apropriados para
permitir esta deﬁnicao. Em seguida deverao ser realizadas as SEVs nos pontos mais favoraveis para deﬁnir as
locagoes. As Sondagens Elétricas Verticais deverao ter abertura dos eletrodos para investigacao minima de 150m
(cento e cinquenta metros).
Deverao ser realizadas, no minimo, 2 (duas) locacoes para a localidade.
No caso do relatorio demonstrar a viabilidade da construcao do poco tubular tendo como parametros os resultados
da investigacao e 0 historico de pocos tubulares da regiao. Devera ser apresentado o proj eto basico para a
construcao do pogo tubular conforme as Normas da Associacao Brasileira dc Normas Técnicas - ABNT vigentes
~ Proj eto Arquitetonico
A CONTRATADA elaborara o projeto de arquitetura e/ou de urbanizaeao desde os estudos preliminares, em
obediéncia ao programa de necessidades e orientacoes estabelecido pela PREFEITURA de acordo com a
especiﬁcidade do cada projeto.

Os proj etos serao elaborados em etapas sucessivas: Anteprojeto e P rojeto Basico. A Contratada mantera uma
Equipe Técnica Minima com Arquitetos e Engenheiros em condicoes dereceber a Comissao de Fiscalizacao

designada pela Prefeitura, que acompanhara as diversas etapas dos proj etos.
Todas as deﬁnigoes do projeto deverao atender as condicoes estabelecidas pela NBR 9050, que trata da
adequacao das ediﬁcacoes e do mobiliario a pessoa deﬁciente.
O Projeto devera ser desenvolvido contendo, de fonna clara e precisa os detalhes construtivos, a correta
quantificacao e orcamento, e todas as indicacoes necessarias £1 perfeita interpretacﬁo dos elementos para efeito de
posterior execucao das obras.
O Proj eto de Arquitetura sera a base para a compatibilizaciio dos diversos Projetos Complementares;
Qualquer alteracao introduzida no Estudo Preliminar devera serjustiﬁcada e tomada em commn acordo com os
scus autores.

v Nos Projetos de Arquitetura deverao constar, no minimo, as seguintes informagoes:
Orientacao da planta de situacao, com a indicagao do norte magnético, das vias limitrofes com a denominacéio
olicial. e das diretrizes paraimplantaciio;
Representacao do terreno com as caracteristicas plani-altimétricas, compreendendo medidas e angulos dos lados e
curvas de nivel e localizacao de arvores, postes, hidrantes e outros elementos existentes;
Perfeita loc-acao e implantacao da ediﬁcacao, totalmente compatibilizada com as vias e prédios lindeiros;
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Cotas de nivel do terrapleno das ediﬁcacoes e dos pontos signiﬁcativos das areas externas (calcadas,acessos,
patamares, rampas e outros);
Localizacao dos elementos externos construidos como estacionamentos, construcoes auxiliares e outros;
Plantas de todos os pavimentos quando for 0 caso, com identiﬁcacao dos ambientes, suas medidas internas,
espessuras de paredes, material (is) e tipo (s) de acabamento, indicacoes de cortes, elevacoes, ampliacoes e
detalhcs;

Dimensoes e cotas relativas de todas as aberturas, vaos de portas e janelas, altura dos peitoris e sentido de
abertura;

Plantas de cobertura indicando o material, inclinacao, sentido de escoamento das aguas, posicao das calhas,
condutores e beirais e demais infonnacoes necessarias;
Todas as elevacoes, indicando aberturas e materiais de acabamento;
Cone da ediﬁcacao. onde ﬁque demonstrado o pé direito dos compartimentos, altura das paredes, altura das
platibandas, cotas de nivel de escadas e patamares, cotas de pisos acabados, forros e coberturas, sempre com
indicacao clara dos respectivos materiais de execucao e acabamento;
Detalhes ampliados das areas molhadas com o posicionamento dos diversos aparelhos;
Mapa geral das esquadrias, contendo 0 material componente, o tipo de vidro, ferragens, o acabamento e 0
movimento das pecas sejam verticais ou horizontals;

Todos os detalhes que se ﬁzerem necessarios para a perfeita compreensao da obra a executar como escadas e seus
corrimaos, guarda-corpos, bancadas, balcoes, divisorias, elementos metalicos diversos, equipamentos e arremates
necessaries;
Legenda com a simbologia utilizada para identiﬁcacéio dos materiais e detalhes, dimensoes dos compartimentos,
etc.;
v Os Projetos de Urbanizacﬁo deverﬁo conter, no minimo, os seguintes elementos:
Plano geral da area, com indicacao de todos os equipamentos;
Am pliacao dos setores com todas as especiﬁcacoes e indicacao dos materiais depisos, mobiliario urbano ej ardins;
As especiﬁcacocs deverao ser deﬁnidas em comum acordo com a equipe autora do Estudo Preliminar, com a
anuéncia da Prefeitura;
Memorial descritivo, caderno de especiﬁcacoes e planilha orcamentaria de todos os materiais e servicos que
compoeni o projeto;

Os projetos somente serao considerados como ﬁnalizados em cada etapa apos o Termo de Aprovacao da
Comissao de Fiscalizacao da Prefeitura;
A entrega ﬁnal em 2(duas) vias encadernadas e mais os arquivos magnéticos correspondentes, sera feitaapos todas
as revisoes.
o

Projetos Complementares De Engenharia

n Calculus Estruturais
Devera ser elaborado projeto de fundacoes e estrutura, em concreto armado e/ou estrutura metalica, compativel
com 0 Estudo Preliminar apresentado pelo CONTRATANTE, ou proposto pela CONTRATADA e aprovado
pe la CONTRATANTE, com todos os elementos estruturais necessaries a estabilidade e seguranca da ediﬁcacéio e
a protecao ﬁsica das instalacoes, além de pecas eventualmente exigidas no desenvolvimento dos demais proj etos
complementares.
O projeto dc fundacoes sera objeto de apreciacao devendo considera r as caracteristicas do terreno avaliadas a
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partir dos estudos e prospeccoes geotécnicas, bem como as particularidades do local, contemplando, além
dos aspectos de seguranca, custo e viabilidade de execucao e a possibilidade de ocorréncias indesejaveis nas
ediﬁcacoes existentes.
O processo de calculo devera contemplar, observadas as limitacoes impostas pelas normas brasileiras, o
aproveitamento dos materiais e a reducao de perdas, objetivando a otimizacao dos custos de execucao;
O detalhamento do projeto estrutural devera levar em conta as condicoes ambientais existentes no local.
~

Os projetos deverﬁo apresentar no minimoz

Plantas dos pavimentos e escadas (escala 1:50, ou outra apropriada);
Cortes e detalhes, onde se ﬁzerem necessaries ao completo entendimento da estrutura;
lndicacao da resisténcia caracteristica do concreto;

Detalhamento de todas as armaduras daestrutura;
Especiﬁcacao do tipo de aco;
fabela e resumo de armacao por folha de desenho;

o Projetos de Instalaeoes Elétricas de Baixa Tensﬁo
Os projetos deverao ser elaborados conforme consideracoes a seguir:
Utilizacao de soluciies de custos de manutencao e operacao compativeis com 0 custo de instalacfio do sistema;

Utilizacao de solucoes que visem a seguranca contra incéndio e protecao cle pessoas e instalacoes;
Simplicidade de instalacao e facilidade de montagem sem prej uizo da qualidade;
Padronizacao dainstalacao, materiais e equipamentos visando facilidades namontagem, manutencﬁo e estoque de

pecas na reposicao;
Valorizacao das fachadas das ediﬁcacoes e entomo.
0 Especificacﬁes Basicas de Projeto de Instalacoes Elétricas:
Prevcr niveis de iluminamento conforme NBR 5413;
Os quadros elétricos deverao possuir barra de terra isolada do neutro;
Prever a distribuicao de energia elétrica através de cabos de cobre instalados nos locais apropriados;
O projeto de iluminacao atendera a0 nivel dc iluminamento necessario e determinarao tipo de iluminacao, niunero
de lampadas por lurninaria, mirnero e tipo de luminarias, detalhes demontagem, localizacao das ltuninarias, caixas
de passagem, interruptores e dimmers, tipo de reatores, caminhamento dos condutores e tipo para sua instalacao,
observando-se que o tipo de iluminacao devera ser harmonizado e compatibilizado com os projetos arquitetonico,
urbanistico. de paisagismo e de comunicacao visual.
0 Os Projetos de lnstalacoes Elétricas deverﬁo apresentar no minimo:
Planta de situacao indicando a entrada de energia elétrica, subestacao, medicao, quadros, tubulacoes e cabos de
alimentacao;
Planta cle cada nivel da ediﬁcacao indicando:
Localizacao dos aparelhos de iluminacao, seus respectivos comandos, tomadas comuns, especiais e de forca e
outros pontos de consumo de energia elétrica mostrando poténcia e numeracao de circuito de cada um dos
elementos acima;
Rede de eletrodutos, eletrocalhas e caixas interligando os diversos pontos aos quadros dc distribuicao de luz e/ou
forca;
Trajeto dos condutores, identiﬁcando-os em relacao aos circuitos;
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Dcsenhos de diagramas uniﬁlares geral e de cada quadro corn indicacao dos alimentadores, barrarnentos,
protecoes, chaves de comandos, sinalizacao, equipamentos de medicao e transformacao, etc;
Legenda com a simbologia utilizada para indicacao dos elementos da instalacao elétrica;
Desenho de quadro de cargas contando indicacao do quadro numeracao de circuitos; quantidade de pontos de
consumo por tipo, carga e circuito cargas, condutores e protecao dos circuitos; alimentadores e protecao geral;

Plantas. cortes e detalhamento de subestacao aérea ou abrigada, com todos os seus elementos e acessorios como
entrada. transformacao, protecﬁo e medicao eaterramento;
Desenho de detalhes de aterramentos indicando caixas, eletrodos, conectores e condutores;
v

lnstalacoes Hidro-Sanitérias e Agua Pluvias/Drenagem lnterna

I

Cabera a CONTRATADA obter junto as concessionarias locais todas as informacoes, desenhos cadastrais. e
condutos referentes a alimentacao e captacao de redes publicas da regiao para subsidiar o desenvolvimento dos
novos projetos.

0

Projeto de lnstalacoes Hidraulicas e Sanitarias:

O abastecirnento de agua potavel sera efetuado sempre que possivel pela rede pilblica. O proj eto devera indicar a

localizacao dos reservatorios subterraneos e superiores;
No calculo da capacidade dos reservatorios, considerar a reserva técnica para combate a incéndios e o
abastecimento para dois dias de consumo;
Os barriletcs ﬁcarao sob 0 reservatorio superior e as colunas seguirao, sempre que possivel, por“shaﬁs” ou sobre
as lajes;
O projeto de instalacﬁo de agua potével devera prover alimentacao independente e com registro para cada um dos

ambientes com consumo de agua: banheiro, bebedouro, conjunto de torneiras de jardim do prédio;
Em todas as pias e lavatorios deverao ser instalados sifoes com visita;
lnexistindo coletor pablico de esgoto devera ser projetado sistema para destino ﬁnal de esgoto que podera ser do
tipo fossa/ sumidouro ou vala de inﬁltracao ou Estacao de Tratamento de Esgotos, etc. A escolha do sistema se
dara em ﬁincao da contribuicao, do coeﬁciente de absorcao do terreno, disponibilidade de espaco no terreno e
oricntacao da Fiscalizacao ;
Constarada a necessidade de proj eto de ETE, este devera ser desenvolvido conforme diretrizes da CAGECE ou
concessionaria local;

o Os projetos deverao apresentar no minimo:
Planta de situacao ao nivel da rua em escala minima l 1200 indicando as canalizacoes externas, redes das
concessionarias, abastecimento d'agua, castelos d'agua, caixas de inspecao, redes de esgotos, conj untos de fossa e
sumidouro ou estacao de tratarnento e destino ﬁnal de esgoto;
Desenhosisométricos emescalal :20 ou 1 :25 dainstalacao hidraulica, de cadaambiente cornconsurno d’agua, com
indicacao dos diametros das canalizacoes, cotas, pontos de utilizacao conexoes registros e valvulas;
Plantas de detalhes sanitarios dos ambientes com consumo d'agua em escala 1 :20 com a localizacao das pecas dc
instalacao e indicacao das tubulacoes secundarias, primaria, ventilacoes, ralos e caixas sifonadas;
Desenho de esquema vertical hidraulico indicando os niveis da edicrlagrao, canalizacoes de alimentacﬁo, barrilete,
colunas de agua, registros eramais;
Desenlio em planta e cortes detalhando fossas, sumidouros, caixas de inspecao, de gordura, de passagem e
elevatorias de esgoto;
Detalhes de ﬁxacao e passagern de tubos;
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Legenda com a simbologia utilizada para indicacao dos elementos das instalacdes.

0 lnstalacoes de Aguas Pluviais e Drenagem Interna
Serao deﬁnidos os pontos provaveis de lancamento das aguas pluviais em funcao do levantamento plani-altimétrico
da area e dos desenhos cadastrais da rede ptiblica de drenagem de aguas pluviais;
Serao deﬁnidas as vazoes de projeto que serao utilizadas para o dimensionamento de cada area de contribuicao,
detemiinando a intensidade pluviométrica daregiao;
Scmpre que possivelserao adotadosos seguintes critérios: garantir,de formahomogéneaacoletade aguas pluviais,
acumuladas ou nao, de todas as areas atingidas pelas chuvas;
Conduzir as aguas pluviais coletadas para fora dos limites da dd:i1%até o sistema ptiblico quando existente ou
outro local adequado para o lancarnento;
Nao interligar o sistema de drenagem de aguas pluviais com outros sistemas;
Permitir limpeza e desobstrucao dc qualquer trecho da instalacao sem que seja necessario daniﬁcar ou destruir
pane das instalacoes;
As instalacoes de aguas pluviais e esgoto, obrigatoriamente, deverao ser independentes. As colunas de descida,
sempre que possivel, serao aloj adas nos “shqﬁ‘s" de instalacoes hidraulicas.
o Os projetos deveréo apresentar no minimo:
Planta de cobertura com indicacao de calhas coletoras de aguas pluviais e suas declividades e tubos de descida;
Planta de situacao com a indicacao de areas, caixas on coletores, tubulacoes, rede ptiblica de drenagem, etc;

Desenho de esquema vertical com indicacao dos niveis da ediﬁcacao, tubos de descidas, caixas de areia e
tubulacéio de coleta;
Desenho em escalas adequadas das instalacoes de bombeamento e de detalhes de drenos, valas, caixas e areia,
caixas boca de lobo e de inspecao;

Corte indicando os niveis das caixas dc rede de coleta e tubulacoes em relaciio ao terreno, mostrando o perﬁl
longitudinal com todas as cotas;
Legenda com a simbologia utilizada para indicacao dos elementos das instalacoes.
1 Instalacﬁes de Combate a Incendio:
() Projeto do sistema de protecao e combate a incéndio devera atender as nomias e exigéncias do Corpo de
Bombeiros Militar do Ceara, devendo incluir os elementos por esteexigido cabendo ao contratado obter junto
aquela Corporacao todas as informacoes e quais as exigéncias deste para cada tipo de projeto.
Os demais projetos deverao indicar precisamente em plantas, esquemas e detalhes todas as partes componentes

como:
- Localizacao e tipo de extintores;
- Localizacao das centrais de gas, redes e pontos de utilizacao;
- Localizacao e especiﬁcacao de portas corta -fogo;
0

Os projetos deveriio apresentar no minimo:

Planta de situacao ao nivel da rua contendo indicacao das canalizacoes extemas, castelos d'agua, reservatorios
subterraneos, casa de bomba e hidrantes de passeio;

Planta de cobertura com a indicacao precisa do SPDA (para-raios ou outro), descidas dos cabos de aterramento e
raios dos cones de protecao;
Desenho de esquema vertical indicando reservatorios, canalizacoes horizontais e verticais, barriletes, bombas dc
pressurizacao, hidrante de pavimento e de recalque, valvulas e registros;
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Desenho em escala adequada de detalhes dos captores do SPDA, das descidas e dos aterramentos;
Legenda com a simbologia utilizada para indicacao dos elementos das instalacoes;
Detalhes em planta e eortes de casas de gas com indicacao de botijoes, valvulas e registros;
Planta de cada nivel da ediﬁcacao apresentando localizacao e tipos de porta corta-fogo, sinalizacao de escape,
extintores, baterias de gas, tubulacoes respectivas, equipamentos de deteccao e alarme e aparelhos de iluminacao de
emergencla.

0

Projetos De Infraestrutura Viaria E Hidrica

o
0

Pavimentacao do Sistema Viario e Drenagem
Projeto Geométrico

O proj eto devera apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo (concepcao adotada, metodologia,
parametros de proj eto, planilhas de calculos, especiﬁcacoes técnicas, quantitativos e orcarnento), além de pecas
graﬁcas com detalhes construtivose as indicacoes necessarias ainterpretacao dos elementos que os comporao para
posterior execucao de obras.
O projeto obedecera as larguras previamente determinadas pela PREFEITURA em ftmcao do levantarnento
topograﬁco e da previsao legal edevera utilizaras declividades minimas necessarias paraoescoamento superﬁcial
das aguas pluviais (0,0050m/In);

- Os projetos deverao apresentar no minimo:
Planta e perﬁl representando o terreno original e greide, curvas de nivel, eixo de implantacao estaqueado, inclinacao
de rampas, largura das pi stas, acostamentos, ciclovias, “tapers”, retornos, acessos, canteiros central e laterais,
indicando. também, elementos de drenagem e obras de arte especiais.
Mapa de localizacao e esquema de estaqueamento.
Secoes transversais tipicas indicando largura e inclinacoes das pistas, acostamentos, canteiros central e laterals
~ Projeto de Terraplenagem
O proj eto devera apresentar, de forma clara e precisa, 0 memorial descritivo (coneepcao adotada, metodologia,
parametros de proj eto, planilhas de calculos, especiﬁcacoes técnicas, quantitativos e orcamento), além de pecas
graﬁcas com detalhes construtivose as indicacoes necessarias a interpretacao dos elementos que os comporao para
posterior execucao de obras.
O projeto de terraplenagem devera ser elaborado em consonancia com o projeto geométrico da via por meio de
planta baixa, perﬁs longitudinais e secoes transversais, além de pecas eventualmente exigidas para o
desenvolvimento do proj eto.
O projeto de terraplenagem sera a base para a compatibilizacao dos diversos projetos executivos complementares.
Deverao ser apresentadas as Notas de Servico e os Quadros de cubacao com os volumes de corte e aterro das
vias projetadas e das quadras lindeiras, quando for o caso;
Os custos referentes aos proj etos executivos de terraplenagem serao inclusos nos projetos geométricos do sistema
.,.

VlZ:ll'lO.

o Dimensionamento do Pavimento
O proj eto de dimensionamento do pavimento sera apresentado de fonna a obedecer as diretrizes basicas adotadas
pelo método do DNER / DNIT, para dimensionamento do pavimento em vias urbanas.
Agrega-se a estas diretrizes iniciais as funcoes de seguranca e conforto, como também as ﬁmcoes estruturais a ﬁm
de permitir a resisténcia de cargas cada vez maiores, inclusive levando-se em conta a hierarquizacao
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N" 406 CENTRO MILIIA

_

_

gm

Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE MILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA

O DE
'

"0,
{mt
S’
COMIS

.

das mas, isto é, em locais pouco trafegados por veiculos pesados, com pouca densidade habitacional, a
pavimentacao devera ser avaliada de fonna diferente que a pavimentacao nos grandes eixos urbanos, cabendo
ao proj etista adequar o que dc melhor atender a cada caso.
A escolha do pavimento a ser adotado devera estar vinculada a altemativa dos materiais existentes em cada regiao
da cidade. satisfazendo as condicoes dc transporte, vida iitil satisfatoria e, ainda, incremento signiﬁcativo com o uso
da mao-de-obra, todos em consonancia com técnicas que proporcionem durabilidade e economia.
0 Os projetos deverao apresentar no minimo:
Descricao das caracteristicas do subleito, através do estudo geotécnico I sondagem, com resultados dos ensaios
executados com as amostras coletadas;
Consideragoes sobre 0 trafego local: determinacao do namero N (namero de operacao equivalente do eixo padrao
durante o periodo ﬁxado parao proj eto) utilizando oscoeﬁcientes de equivalenciade cargas por eixo preconizadas
no Método de dimensionamento de pavimento ﬂexivel do extinto DNER - Departamento Nacional de Estradas e
Rodagens, atualmente sucedido pelo DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;
Projetoeconcepcao do dimensionamento do pavimento considerandoesse dimensionamento porsubtrecho de via
homogénea;
Apresentacao de desenho da secao transversal tipo, indicando a distribuicao das multicamadas do pavimento e os
segmentos de trechos contemplados;
Demais desenhos e detalhes que elucidem o proj eto quando for neeessario;
o Projeto de Capeamento Asfaltico sobre pavimento existente e Sinalizacﬁo Vlaria
Descricao geral do sistema viario existente e sua correlacao com oprojeto; concepcao e descricao do sistema
proposto. apresentando quadro resumo com extensao, largura e area de cada rua do projeto; discriminacao de
todos os servicos e distancias de transporte; Justiﬁcativa das altemativas aprovadas; Memoria de calculo do
dimensionamento do pavimento; Memorial Quadro resumo contendo os quantitativos e distancias de transporte dos
materiais que compoem a estrutura do pavimento.
0 Os projetos deverao apresentar no minimo:
SecaoTipodoPavimento;
Planta contendo a localizacao e os tipos dos dispositivos de sinalizacao ao longo das vias;

Desenhos dos dispositivos;
l)etalhes estruturais de montagem e ﬁxacao de elementos como porticos e placas.
0

Drenagem Urbana

O projeto de drenagem apresentara em planta as bacias hidrograﬁcas da area em estudo, corn escala previamente
indicada pela PREFEITURA.

O proj eto devera, obrigatoriarnente, deﬁniro destino ﬁnal darede proj etada, incluindoj ustiﬁcativaparatal escolha
e comprovacao de sua suﬁciénciahidraulica;
O proj eto de drenagem sera elaborado em consonancia com o proj eto geométrico. Na planta de perﬁs
longitudinais, em escalas previamente indicadas pelaPREFEITURA, deverao ser apresentados o greide daviae as
galerias de drenagem proj etadas e indicadas as cotas do greide e de fundo das galerias, a secao e declividade para
cada trecho de galeria.
Na planta baixa deverao constaraindicacao do sentido do ﬂuxo do escoamento superﬁcial, a secao, declividade e
extensao da galeria projetada, por trecho entre dois pocos de visita.
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O relatorio devera conter quadro de quantidades, discriminacao detodos os services e distancias de transporte,
Justiﬁcativa das altemativas aprovadas. Planilha de calculo de volumes (escavacao e reaterro), Dimensionamento da
rede de micro-drenagem com estudo hidrologico.
0 Os projetos deverao apresentar no minimo:
Planta geral da bacia contribuinte, com curvas de nivel;
Proj eto do sistema de drenagem da area de intervencao e das ligacoes deste com as unidades do sistema existente,
quando for o caso;
Plantas e deta] hes graficos elucidativos (caixas de interligacao, plantade forma das estruturas em concretoarmado,
estruturas de lancamento, dissipadores de energia, conforme o caso);

P lanta contendo layout da rede (indicando extensao e declividade do trecho e diametros dostubos);
Perﬁs longitudinais das redes PV a PV e ramais;
Detalhe dos PVs, BLs, calhas de protecao de aterro/corte, tubos de queda, cxs de entrada, etc.
0

Projetos De lnfraestrutura Viaria E Hidrica

v Pavimentacao do Sistema Viario e Drenagem
0 Projeto Geométrico
O projeto devera apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo (concepcao adotada, metodologia,
parametros de projeto, planilhas de calculos, especiﬁcacoes técnicas, quantitativos e orcamento), além de pecas
graﬁcas com detalhes construtivos e as indicacoes necessarias ainterpretacao dos elementos que os comporao para
posterior execucao de obras.
O projeto obedecera as larguras previamente determinadas pela PRE-FEITURA em funcao do levantamento
topograﬁco e da previsao legal e devera utilizar as declividades minimas necessarias para o escoamento superﬁcial
das aguas pluviais (0,0050m/m);

0 Os projetos deverao apresentar no minimo:
Planta e perﬁl representando o terreno original e greide, curvas de nivel, eixo de implantacao estaqueado, inclinacao
de rampas, largura das pistas, acostamentos, ciclovias, “tapers”, retomos, acessos, canteiros central e laterais,
indicando. também, elementos de drenagem e obras de arte especiais.
Mapa de localizacao e esquema de estaqueamento.
Secdes transversais tipicas indicando largura e inclinacoes das pistas, acostamentos, canteiros central e laterais
I Projeto de Terraplenagem
O proj eto devera apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo (concepcao adotada, metodologia,
parametros de proj eto, planilhas de calculos, especiﬁcacoes técnicas, quantitativos e orcamento), além de pecas
graﬁcas com detalhes construtivos e as indicacoes necessarias a interpretacao dos elementos que os comporao para
posterior execucao de obras.
O proj eto de terraplenagem devera ser elaborado em consonancia com 0 proj eto geométrico da via por meio de
planta baixa, perﬁs longitudinais e secoes transversais, além de pecas eventualmente exigidas para o
desenvolvimento do proj eto.
O proj eto de terraplenagem sera a base para acompatibilizacao dos diversos projetos executivos complementares.
Deverao ser apresentados as Notas de Sen/ico e os Quadros de cubacao com os volumes de corte e aterro das
RIJA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N° 406 CENTRO MILHA
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vias projetadas e das quadras lindeiras, quando for 0 caso;
Os custos referentes aos projetos executivos de terraplenagem serao inclusos nos projetos geornétricos do sistema
viario.
1 Dimensionamento do Pavimento
O projeto dc dimensionamento do pavimento sera apresentado de forma a obedecer as diretrizes basicas adotadas
pelo método do DNER I DNIT, para dimensionamento do pavimento em vias urbanas.
Agrega-se a estas diretrizes iniciais as funcoes de seguranca e conforto, como também as funcoes estruturais a ﬁm
de permitir a resisténcia de cargas cada vez maiores, inclusive levando-se em conta a hierarquizacao das ruas, isto

é. em locais pouco trafegados por veiculos pesados, com pouca densidade habitacional, a pavimentacao devera ser
avaliada de forma diferente que a pavimentacao nos grandes eixos urbanos, cabendo ao proj etista adequar o que
de melhor atender a cada caso.
A escolha do pavimento a ser adotado devera estar vinculada a alternativa dos materiais existentes em cada regiao
da cidade, satisfazendo as condicoes de transporte, vida Iitil satisfatoria e, ainda, incremento signiﬁcativo com 0 uso
da mao-de-obra, todos em consonancia com técnicas que proporcionem durabilidade e economia.
~

Os proj etos deverao apresentar no minimo:

Descricao das caracteristicas do subleito, através do estudo geotécnico I sondagem, com resultados dos ensaios

cxecutados com as amostras coletadas;
C onsideracoes sobre o trafego local: determinacao do nﬁmero N (namero de operacao equivalente do eixo padrao
duranteo periodo ﬁxado parao proj eto) utilizando oscoeﬁcientes de equivaléncia de cargas por eixo preconizadas
no Método de dimensionamento de pavimento ﬂexlvel do extinto DNER - Departamento Nacional de Estradas e
Rodagens. atualmente sucedido pelo DNIT - Depaitamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;
Proj eto econcepcao do dimensionamento do pavimento considerando esse dimensionamento por subtrecho de via
homogénea;
Apresentacao de desenho da secao transversal tipo, indicando a distribuicao das multicamadas do pavimento e os
segmentos de trechos contemplados;
Demais dcsenhos e detalhes que elucidem o projeto quando for necessario;
0

Projeto de Capeamento Asfaltico sobre pavimento existente e Sinalizacao Viaria

Descricao geral do sistema viario existente e sua correlacao com oprojeto; concepcao e descricao do sistema
proposto, apresentando quadro resumo com extensao, largura e area de cada rua do proj eto; discriminacao de
todos os servicos e distancias de transporte; Justiﬁcativa das alternativas aprovadas; Memoria de calculo do
dimensionamento do pavimento; Memorial Quadro resumo contendo os quantitativos e distancias de transporte dos
materiais que compoem a estmtura do pavimento.
v Os projetos deverao apresentar no minimo:
Secao Tipo do Pavimento;
Planta contendo a localizacao e os tipos dos dispositivos de sinalizacao ao longo das vias;
Desenhos dos dispositivos;
Dctalhes estmturais de montagem e ﬁxacao de elementos como porticos e placas.
1 Drenagem Urbana
O projeto de drenagem apresentara em planta as bacias hidrograﬁcas da area em estudo, com escala previamente
indicada pela PREFEITURA.
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() proj eto devera, obrigatoriamente, deﬁniro destino ﬁnal darede proj etada, incluindoj ustiﬁcativaparatal escolha
e comprovacao de sua suﬁciénciahidraulica;
O projeto de drenagem sera elaborado em consonancia com o proj eto geométrico. Na planta dc perﬁs
longitudi nais, em escalaspreviarnente indicadas pela PREFEITURA, deverao ser apresentados o greide da viae as
galerias de drenagem proj etadas e indicadas as cotas do greide e de fundo das galerias, a secao e declividade para
cada trecho de galeria.
Na planta baixa deverao constar a indicacao do sentido do fluxo do escoamento superﬁcial, asecao, declividade e
extensao da galeria projetada, por trecho entre dois pocos de visita.
O relatorio devera conter quadro de quantidades, discriminacao detodos os servicos e distancias de transporte,
Justiﬁcativa das altemativas aprovadas, Planilha dc calculo de volumes (escavacao e reaterro), Dimensionamento da
rede de micro-drenagem com estudo hidrologico.
I Os projetos deverao apresentar no minimo:
Planta geral da bacia contribuinte, com curvas de nivel;
Proj eto do sistema de drenagem da area de intervencao e das ligacoes deste com as unidades do sistema existente,
quando for o caso;

Plantase detalhes graﬁcos elucidativos (caixas de interligacao, planta dc formadas estmturasem concreto armado,
estruturas de Iancamento, dissipadores de energia, confomie o caso);
Planta contendo layout da rede (indicando extensao e declividade do trecho e diametros dos tubos);
Perﬁs longitudinais das redes PV a PV e ramais;
Detalhe dos PVs, BLs, calhas de protecao de aterro/corte, tubos de queda, cxs de entrada, etc.
1 Obras Hidricas
0 Projetos de obras especiais (Passagcns MolhadaslBueiros/Pontcs)
O proj eto devera apresentar, dc forma clara e precisa, o memorial descritivo (concepcao adotada, metodologia,
parametros de proj eto, planilhas de calculos, especiﬁcacoes técnicas, quantitativos e orcamento), além de pecas
graﬁcas com detalhes construtivos e as indicacoes de forma necessarias a interpretacao dos elementos que os
comporao para posterior execucao de obras;
Devera constar a situacao geograﬁca do local da passagem, Descricao da area da bacia hidrograﬁca com
caracterizacao do tipo da bacia, comprimento dos riachos, precipitacao pluviométrica. Estudo hidrologico para
determinar a cheia maxi ma, com periodo de recorréncia minimo de cem anos (Tr= 1 00) para dimensionamento da
passagem, calculo da descarga maxima secular, da largura do sangradouro, da folga. Quadros cubacao do corpo
da passagem e da fundacao. Os detalhes das fenagcns deverao trazer indicacao de sua disposicao nas pecas e
estrutura, tipos de emcndas e ganchos adotados, especiﬁcacoes do tipo de aco, diametro de vergalhoes, ntunero
das posicoes, quantitativos, comprimentos, listas gerais e de resumo dos vergalhoes dos elementos estruturais
representados em cada formato com todos os algarismos e tracos visiveis em escalas convenientes e usuais, devera
detalhar ainda asjuntas de dilatacao e estabelecer a resisténcia do concreto em Mpa.
As normas da ABNT deverao ser obedecidas em suas versoes atualizadas.
0 Os projetos deverﬁo apresentar no minimo:
Bacia hidrograﬁca contendo a area e as coordenadas geograﬁcas ate a passagem na escala l:l00.000 ou mais
conveniente;
Planta do local da passagem e obras complementares na escala I : 1.000 ou mais conveniente, com curvas de nivel
(1 em lm); Secao longitudinal do eixo da passagem (secao do boqueirao na escala 1:100 (vertical) e
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111.000 (horizontal) ou mais conveniente;
Secoes transversais da passagem, de 20 em 20m destacando-se a secéio principal na escala 1:200 ou mais
conveniente; Detalhes da fundaqﬁo e Balizadores
0 Sistemas Simplificados dc Abastecimento de Agua
O projeto devera conter a descricﬁo geral do sistema existente, se for 0 caso, e correlacﬁo com 0 projeto,
demonstrando a capacidade operacional, considerando a proposta de intervencﬁo (indicando 0 manancial existente,
se for 0 caso); Memorial descritivo contemplando um esboco histori co da cidade, as condicoes sanitzirias, a
populacao e suas atividades, os meios de transportes, educacﬁo e administracﬁo municipal; Dados técnicos dc
alcance do proj eto, etapas de construcﬁo, crescimento da populacao, distribuicio da populacao, estimativas de
consumos, combate a incéndios e variac5.o dos consumos; Dimensionamento da rede de distribuicﬁo e adutoras
(c/planilhas de calculo dc vazfio e pressao); Planilhas contendo os célculos dos volumes de escavaciio e
reaterro; Dimensionamento da captacao, reservacﬁo, ETA e elevatorias, se for 0 caso.
0 Os projctos deverao aprescntar no minimo:
Mapeamento da rede existente, no que se relaciona com o proj eto na escala I :2.000 ou mais conveniente; Projeto
de intervencao; Planta da rede proj etada com curvas de nivel eqiiidistante de l m em 1m), indicando extensao,
material e diémetro da tubulacéio dc cada trecho - no a no na escala 1 :2.000 ou mais conveniente;
Plantas e detalhes graﬁcos elucidativos (caixas de protecﬁo de registros e detalhes dos nos) na escala 1 :50 ou mais
conveniente; Planta do caminhamento c perﬁl da adutora projetada, com curvas dc nivel eqiiidistante dc 1 m em
lm). indicando extensflo, material e diﬁmetro da tubulacﬁo na escala vertical l :2.000 e horizontal 1:200 ou mais
convenientc;
Dctalhc das ligacoes domiciliares (de acordo com 0 exigido pela concessionaria) na escala 1 :50 ou mais
conveniente; Os projetos das ediﬁcacoes da captacﬁo, reservacﬁo, ETA e elevatorias, se foro caso, devem conter
os mesmos elementos exigidos para 0s projetos de ediﬁcagtﬁes.

v Sistemas de Esgotamento Sanitairio
O projeto devera comer a descricﬁo geral do sistema existente no entomo e correlacz-‘i0 com 0 projeto,
demonstrando capacidade operacional, considerando aproposta de intervencﬁog Proj eto da intervengtﬁo proposta,

justiﬁcando c detalhando a solucﬁo adotadapara 0 destino ﬁnal dos eﬂuentes; Memorial descritivo contemplando
um esboco histérico da cidade, as condicoes sanitarias, a populacio e suas atividades, os meios de transportes,
educacﬁo e administracéio municipal; Dados técnicos dc alcance do projeto, etapas de construcﬁo, crescimento da
populacéio, distribuicﬁo da populacio, estimativas de retomo e variacﬁo das vazoes; Dimensionamento da rede
coletora e de outras unidades do sistema projetado tais como EEE e ETE, com planilhas de calculo.
v Os projetos deveriio apresentar no minimo:
Planta da rede proj etada e da existente com curvas de nivel eqiiidistante de 1 m em 1 m, no que se relaciona com 0
projeto, se for o caso, com extensﬁo, declividade, dimenséio, mater ial da tubulacﬁo de cada trecho e cotas da
Lampa e do fundo dos PVs na escala 1 :1 .000 ou mais convenientc;
Plantas e detalhes graﬁcos elucidativos (PV, tubos de queda , etc) naescala 1 :5 0 ou mais conveniente;
Perﬁs longitudinais das redes PV a PV, quando necessério.

Detalhes das ligacﬁcs domiciliares, de acordo com 0 padrao aprovado pela concessionaria na escala 1 :50 on mais
conveniente;
Desenhos da ETE e EEE. se for 0 caso; os projetos das ediﬁcacﬁcs destas estruturas devem comer os
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1%mesmos elementos exigidos para os projetos deediﬁcacoes.
0 Consultoria Técnica Especifica
Trata-se do conjunto de acoes suplementares necessarias ao correto curso dos projetos, quais sejam:
Apoiar a analise, atualizacéio e revisﬁo de proj etos contratados;
Compatibilizacao das interferéncias;
Espccilicacoes Técnicas e Memoriais Descritivos dos servicos deste termo;
Quaisquer outras pecas técnicas que se facam necessérias a execueao dos servicos, objetos desse termo de
referéncia.
Visitas técnicas e reunjoes técnicas representando o contratante.
o Projetos de obras especiais
0 Projetos de obras especiais (Passagens Molhadas/Bueiros/Pontes)
O proj eto devera apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo (concepcao adotada, metodologia,
parametros de projeto, planilhas de calculos, especiﬁcacoes técnicas, quantitativos e orcamento), além de pecas
graﬁcas com detalhes construtivos e as indicacoes de forma necessarias a interpretacao dos elementos que os
comporao para posterior execucao de obras;
Devera constar a situacao geogréﬁca do local da passagem, Descrieao da area da bacia hidrograﬁca com
caracterizaoao do tipo da bacia, comprimento dos riachos, precipitacao pluviométrica. Estudo hidrologico para
determinar a cheia maxima, com periodo de recorréncia minimo de cem anos (Tr= 1 00) para dimensionamento da
passagem, calculo da descarga maxima secular, da largura do sangradouro, da folga. Quadros cubacao do corpo
da passagem e da fundacao. Os detalhes das ferragens deverao trazer indicaeao dc sua disposicao nas pecas e
estrutura, tipos de ernendas e ganchos adotados, especificacoes do tipo de ago, diametro de vergalhoes, numero
das posicoes. quantitativos, comprimentos, listas gerais e de resumo dos vergalhoes dos elementos estruturais
representados em cada formato com todos os algarismos e tracos visiveis em escalas convenientes e usuais, devera
detalhar ainda as juntas de dilatacao e estabelecer a resisténcia do concreto em Mpa.
As normas da ABNT deverao ser obedecidas em suas versoes atualizadas.
o Os projetos deveriio apresentar no minimo:
Bacia hidrograﬁca contendo a area e as coordenadas geograﬁcas ate a passagem na escala l:100.000 ou mais
conveniente;

Planta do local dapassagem e obras complementares na escala 1 : 1 .000 ou mais conveniente, com curvas dc nivel
(1 em 1m); Sccao longitudinal do cixo da passagem (secao do boqueirao na escala 1:100 (vertical) e 111.000
(horizontal) ou maisconveniente;
Secoes transversais da passagem, de 20 em 20m destacando-se a secao principal na escala 1:200 ou mais
convenicnte; Detalhes da fundacﬁo e Balizadores
0 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Agua
O projeto devera conter a descricao geral do sistema existente, se for o caso, e correlaoao com 0 projeto,
demonstrando a capacidade operacional, considerando a proposta de intervencao (indicando o manancialexistente,
se for o caso); Memorial descritivo contemplando um esboco histori co da cidade, as condicoes sanitarias, a
populacao c suas atividades, os meios dc transportes, educacao e administracao municipal; Dados técnicos dc
alcance do proj eto, etapas de constmoao, crescimento da populacﬁo, distribuicao da populazpﬁo, estimativas dc
consumos, combate a incéndios e variacﬁo dos consumos; Dimensionamento da rede de distribuicao e adutoras
( c/planilhas dc calculo de vazao e pressao); Planilhas contendo os célculos
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dos volumes de escavacao e reaterro; Dimensionamento da captacao, reservacao, ETA e elevatorias, se for o
caso.
I

Os projetos deveriio apresentar no minimo:

Mapeamento da rede existente, no que se relaciona corn o proj eto na escala 1 :2.000 ou mais conveniente; Projeto
de inten/encao; Planta da rede projetada com curvas de nivel eqtlidistante de 1 m em lm), indicando extensao,
material e diéimetro da tubulacao de cada trecho - no a no na escala 1:2.000 ou mais conveniente;
Plantas e detalhes graﬁcos elucidativos (caixas de protecao de registros e detalhes dos nos) na escala 1 :50 ou mais
conveniente; Planta do caminhamento e perﬁl da adutora proj etada, com curvas de nivel eqtiidistante de 1 m em
1 m). indicando extensao, material e diametro da tubulacéio na escala vertical 1:2.000 e horizontal 1 :200 ou mais
convemente:
Detalhe das ligacoes domiciliares (de acordo com 0 exigido pela concessionaria) na escala 1:50 ou mais
conveniente; Os projetos das edificaeoes da captacao, reservacao, ETA e elevatorias, se for o caso, devem conter
os mesmos elementos exigidos para os proj etos de ediﬁcacoes.
1 Sistemas de Esgotamento Sanitario
O proj eto devera conter a descricao geral do sistema existente no entomo e correlacao com o proj eto,
demonstrando capacidade operacional, considerando a proposta de intervencao; Proj eto da intervencao proposta,
justiticando e detalhando a solueao adotada para 0 destino ﬁnal dos eﬂuentes; Memorial descritivo contemplando
um esboeo historico da cidade, as condieoes sanitérias, a populacﬁo e suas atividades, OS meios de transportes,
educaoao e administraoao municipal; Dados técnicos de alcanee do proj eto, etapas de constntcao, crescimento da

populaeao, distribuicao da populacao, estimativas de retomo e variacao das vazoes; Dimensionamento da rede
coletora e de outras unidades do sistema projetado tais como EEE e ETE, com planilhas de calculo.
0

Os proj etos deverao apresentar no minimo:

Planta da rede projetada e da existente com curvas de nivel eqtiidistante dc 1 m em 1m, no que se relaciona com 0
projeto, so for o caso, com extensao, declividade, dimensao, material da tubulacao dc cada trecho e cotas da
tampa e do fundo dos PVs na escala 111.000 ou mais conveniente;
Plantas e detalhes graﬁcos elucidativos (PV, tubos de queda , etc) naescala 1 :50 ou mais conveniente;

Pcrﬁs longitudinais das redes PV a PV. quando neccssario.
Detalhes das ligacoes domiciliares, dc acordo com o padrao aprovado pela concessionaria na escala 1 :50 ou mais
conveniente;

Desenhos da ETE e EEE, se for 0 caso; os projetos das ediﬁcacoes destas estruturas devem conter os mesmos
elementos exigidos para os projetos deediﬁcacoes.
Consultoria Técnica Especifica

Trata~se do conj unto de acoes suplementares necessarias ao correto curso dos proj etos, quais sejam:
Apoiar a analise, atualizagao e revisao de projetos contratados;
Compatibilizacao das interferéncias;
Especiﬁcacfies Técnicas e Memoriais Descritivos dos servieos deste termo;
Quaisquer outras pecas técnicas que se facam necessarias a execucao dos servicos, objetos desse termo de
referéncia.
Visitas técnicas e reunioes técnicas representando o contratante.
6. CONDICOES GERAIS DOS SERVICOS TECNTCOS A SEREMCONTRATADOS
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Definieao De Projeto Bésico

Projeto Basico é 0 conjunto de elementos necessaries e suﬁcientes, com nivel de precisao adequado, para caracterizar
a obra ou servico, ou eomplexo dc obras ou servicos objeto da licitacao, elaborado com base nas normas técnicas e
legislaeao vigente, nas indicaeoes de programa de necessidades e de estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacaodo
custo da obra e a deﬁnieéo dos métodos e do prazo de execucao, devendo conter os seguintes elementos (art. 6°, IX da
Lei n°8.666!93):

a) Projetos de arquitetura e engenharia com respectivos, desenhos e memoriais descritivos (art. 6°, IX, “a”
e “b” da Lei n° 8.666/93);

Especiﬁcacoes de Servieos e de materiais a serem utilizados no empreendimento (art. 6°, IX, “c” da Lei n“
8.666!93);

Cronograma Fisico-ﬁnanceiro do empreendimento (Art. 40, XIV, “b”) e) Orcamento detalhado do custo
global da obra, ﬁindamentado em quantitativos de servieos e fornecimentos propriamente avaliados (art. 6°,
IX, “F” e 7°, §2°, II da Lei n°8.666/93);
Devem estabelecer com precisﬁo, através de seus elementos constitutivos, todas as caracteristicas, dimensoes,
especiﬁcacoes, quantidades de servicos e de materiais, custos e tempo necessarios para execucao da obra, de forma a
evitar aiteracoes e adequacoes durante a elaboracao do projeto executivo e realizacao das obras.
Todos os elementos que compoem o Projeto Basico devem ser elaborados por proﬁssional legalmente habilitado, sendo
indispensavel 0 registro da respectiva ART - Anotaciio de Responsabilidade Técnica, identificacao do autor e sua
assinatura em cada uma das pecas graﬁeas e documentos produzidos.
Todo Projeto Basieo deve apresentar conteudos suﬁcientes e precisos, tais como os descritos no item 5.0,
representados em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade do empreendimento.
As pranclias dc desenho e demais pecas deveriio possuir identiﬁcacao contendo:

Denominaeao e local da obra;
Nome da entidade publica executora;

Tipo de projeto (arquitetonico, estrutural, elétrico, hidro-sanitario, de drenagem, etc);
Nome do responsavel técnico, numero de registro no CREA e sua assinatura;
6.1. Contetido Técnico De Projetos Baisicos De Arquitetura, De Urbanismo E De Engenharia
Um projeto consiste na representacao do conjunto dc informaeoes té cnieas necessarias a analise e aprovaeao, pelas
autoridades competentes da concepcao do empreendimento, com base em programa de necessidade, estudos de
viabilidade técnica e nas exigéncias legais (municipais, estaduais e federais) e técnicas (ABNT, INMETRO, etc).
Deve ser acompanhado de documentos indispensaveis para as atividades da construcao, contendo:

Informacoes técnicas necessarias e suﬁcientes ao atendimento dasexigéncias legais para os procedimentos de
analise e de aprovaeao do projeto legal e da construeao, incluindo os orgaos publicos e as companhias
concessionarias de servieos publicos, tais como departamentos dc obras e de urbanismo municipais, autoridades
estaduais e fedcrais para a proteeao dos mananciais e do meio ambiente, departamento de aeronautica civil, etc.;
Orcamentos. Men-Iérias dc Calculos, Cronogramas eComposicoes;
Desenhos e Memoriais Descritivos (os exigidos em leis, decretos, portarias ou normas, relativos aos diversos
orgaos publicos ou companhias concessionarias de servicos, nos quais o projeto legal deva ser submetido para a
analise e aprovaeao).
Os desenhos apresentados consistem na representaeao graﬁca do objeto a ser executado, elaborada de modo a
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permitir sua visualizacao em escala adequada, demonstrando formas, dimensoes, funcionamento e especiﬁcacoes,
perfeitamente deﬂnida em plantas, cortes, elevacoes, esquemas e detalhes, obedecendo as [IOl’Tl'l3S técnicas
pertincntcs.
Os Memoriais descritos implicam em descrieao detalhada do historico do objeto projetado, na fonna de texto, onde sao
apresentadas as solucoes técnicas adotadas, bem como suas justiﬁcativas, neeessarias ao pleno entendimento do
projeto. complementando as informacoes contidas nos desenhos.

6.2. Normas para Elaboraeao das Especificacoes Técnicas dos servieos e materiais a serem utilizados
nos empreendimentos
Texto no qual se fixam todas as regras e condicoes que se devem seguir para a execucao da obra ou servico de
engenharia, caraeterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos e/ou componentes, sistemas
construtivos a serem aplicados e 0 modo como sera executado cada um dos services apontando, também, os critérios
para a sua medicao.

A escolha desses componentes deve estar pautada nos requisitos de: seguranqa, funcionalidade e adequaeﬁo ao
interesse publico. economia na execueao, conservaeao e operacao, possibilidade de emprego de mao-de-obra,
materiais. tecnologia e matérias primas existentes no local para execucao, conservaeﬁo e operacﬁo; facilidade na
execucao, conservacao e operacﬁo sem prejuizo da durabilidade da obra ou do servieo, bem como do impacto
ambiental.

O carater competitivo tera que ser considerado, on seja, nﬁo seré permitida a inclusiio de materiais, equipamentos e
servicos sem similaridade ou marcas, earacteristiea e especiﬁcacoes exclusivas, salvos nos casos em que for
tecnicamente justiﬁcavel, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e servicos for feito sob o regime de
adrninistracﬁo contratada, previsto e discriminado no ato convocatorio.
Nas Especiﬁcaooes Técnicas devem conter:
Especiﬁcaciies de todos os materiais, equipamentose servicos, corn observanciaaos dispositivos citados;

Procedimentos e critérios das mediooes dos volumes, areas, distéincia, pesos, etc., relativos a cada servico,
em correspondéncia com os itens da planilha de quantitativos, a periodicidade e outros aspectos a serem
atcndidos nas medieoes;
Procedimentos dos controles tecno1ogicos(tipos, periodicidades, limites ou indicadores aceitos, etc.).
6.3. Normas Para Elaboracio do Cronograma Fisico-financeiro
Representaeao graﬁea do desenvolvimento dos services a serem cxecutados a0 longo do tempo de duraeiio da obra
demonstrando, em cada periodo, 0 percentual ﬁsico a ser executado e 0 respectivo valor ﬁnanceiro despendido.

Este documento deﬁne o gerenciamento da evolueao fisico-financeira da obra, identiﬁcando as etapas, prazos e custos
das Inesmas. A apresentacao da mcsma da-se através de uma matriz ou planilha, onde as etapas sao identiﬁcadas nas
linhas e os prazos nas colunas. Na matriz on planilha s50 deﬁnidos os percentuais entre 0 valor global da obra para
cada etapa e o valor correspondente ao periodo de execueﬁo da etapa, compatibilizado com 0 cronograma fisico. S50
identiﬁcados os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos, ao longo da
execueao da obra.

6.4. Normas para Elaboraqio de Oreamentos e Planilha de Custos
A elaboracao do oreamento consiste na identiﬁcaeao de todas as quantidades de materiais e servicos a serem
executados, obtidos a partir do contendo dos elementos descritos nos itens 5.1 a 5.5 e a apropriaeao dos seus custos
diretos e indiretos. tendo como base os precos praticados no mercado ou valores de referéneia. Sao inadmissiveis
apropriacoes genéricas on imprecisas, bem como inclusao de materiais e services sem previsao de quantidades.

RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N” 406 CENTRO MILHA

_

.-

H,“

Estado do Ceara
_
GOVERNO MUNICIPAL. DE MILI-IA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHE

0 DE L,
‘
Q,
OMIQ1' P

'
A Planilha Orcamentéria devera atender ao disposto no art. 1 12 da Lei l2.0l7- LDO/2010 e/ou a que vier sucedé-la.
Devem constar nos mesmos:

Quantidades de todos os materiais e servicos com suas respectivas unidades, mensuradas em conformidade com as
normas técnicas que disciplinam a elaboracao de orcamentos;
Discriminaeao de cada servico, unidade de medida, quantidade, custo unitario e custo parcial;
Composicao dos custos unitarios, quando necessario, de todos os servicos com precos de acordo com os
praticados no mercado, inclusive com as composicoes das taxas de BDI e Encargos sociais;
Calculos matematicos das quantidades pelos custos unitarios e somatorio geral;
Memorias do calculo das quantidades e das apropriacoes dos custos.
Nome completo do responsavel técnico, seu numero de registro no CREA e assinatma.
As taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas;
Referéncia da Tabela utilizada para elaboracao do orcamento.
Custo total orcado, representado pela soma dos custos parciais de cada servico e/ou material;
O Orcamento devera ser lastreado em composicoes de custos unitario s, e expresso em planilhas de custos e services,
referenciadas a data de sua elaboracao.
Os valores unitarios dos materiais e servicos deverao ser baseados na tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisas
de Custos e indices da C-onstmcao Civil) e ou da Tabela Uniﬁeada da SEINFRA do Estado do Ceara.

1. QUALIFICACAO TECNICA
'

Equipe Técnica

Para a execueao dos servicos a contratada devera possuir e manter a seguinte equipe técnica minima em seu
quadro permanente com a seguinte qualiﬁcaeao:
Equipe Chave Minima .- Proﬁssionais de Nivel Superior:
a) 01 Arquiteto e urbanista;
b) 01 Engenheiro civil;
c) 01 Engenheiro elétrico;
d) 01 Geologo
e) 01 Técnico em ediﬁcaeoes.
A proponente devera apresentar certidﬁo de registro e regularidade perante os Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e/ou Conselho federal dos técnicos
industriais - CFT, assim como a certidao dc registro de todos os proﬁssionais apresentados como participantes da
equipe chave minima.
'

Capacidade Técnica Proﬁssional;

A comprovacao da capacidade técnica-proﬁssional para desempenho da atividade pertinente e compativel em
caracteristieas com o obj eto desta licitacao devera ser feita por intermédio de Certidao de acervo técnico com
atestado devidamente registradaj unto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU e/ou Conselho federal dos técnicos industriais - CFT, em que conﬁgure o nome
do proﬁssional apresentado no item anterior, comprovando ter executado servicos de caracteristicas técnicas e
similares as do objeto dapresentelicitacaoecujasparcelasde maiorrelevanciatécnicae valorsigniﬁcativo tenham
sido;
’
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Elaboraciio de Oreamento de Projetos.
C oordenacao de proj etos de Engenhariae arquitemra;
Levantamento topograﬁco;
Projeto de urbanismo;
Projeto arquitetonico;
Proj eto de instalaeoes elétricas;
Projeto de inslalaeoes hidro sanitérias;
Projeto de combate a incéndio e pénico;
Proj eto de calculo estrutural em estmtura de concreto;
Projeto de calculo estrutural em estrutura metalica;
Elaboraeao de oreamento e memorial descritivo;
Proj eto de terraplenagem;
Projeto de Ponte;
Proj eto de pavimentaeao asfaltica;
Proj eto de drenagem;
Projeto de bueiro;
Projeto de Sistemas de Abastecimento de Agua
a. Rede de distribuicao,
b. Estacao elevatoria,
c. Adutora,
Estacao dc tratamento.
Projeto de Sistemas de Esgotamento Sanitario
Rede coletora de esgoto,
Estacao elevatoria,
Emissario ﬁnal,
Estacao de tratamento de esgoto.
Os proﬁssionais que compoem aequipe técnicaminima serao os Responsaveis Técnicos perante aPrefeitura, além
fazer parte do quadro da empresa proponente perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
efou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e/ou Conselho federal dos técnicos industriais - CFT, cada um
em sua area especifica, comprovado através das respectivas certidoes de registro da empresa.
Apos a efetivacao da contratacao, em caso de substituicﬁo dc proﬁssional da equipe técnica, devera a empresa,
submeter o curriculo e acervo técnico do proﬁssional substituto para aprovacao. Caso nao seja aceito, a contratada
devera providenciar outro que preenoha osrequisitos.

A comprovacao de vinculo empregaticio do proﬁssional devera ser £ita mediante apresentacao de Carteira de
Trabalho_ Ficha de Registro de Ernpregados no Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestacao de Servicos com
ambas assinaturas reconhecida ﬁrma em eartério. No caso de dirigente ou socio, apresentar Contrato Social
registrado na Junta Comercial com as ultimas alteracoes.
Além dos Documentos acima, cada proﬁssional deveré apresentar Declaracao de Concordéncia com a inclusao de
seu nome na equipe técnica para participar da execucao do objeto da presente licitaeao, com ﬁrma reconhecida em
canorio.
v

Capacidade Técnica-operacional:
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A comprovaeao da capacidade técnica-operacional da empresa para desempenho da atividade pertinente e
compativel em caracteristicas corn 0 objeto desta licitaeao devera ser feita por interrnédio de atestado em que
conﬁgure 0 nome empresa concorrente na c-ondieao de contratada para os servieos de caracteristicas técnicas e
simi lares as do obj eto dapresente licitaeao e cujas parcelasdemaiorrelevancia técnicae valor signiﬁcativo tenham
sido;
1) Elaboracao de Orcamento de Projetos.
2) Coordenaoao de projetos de Engenharia e arquitetura;
3) Levantamento topograﬁco;
4') Proj eto de urbanismo;

5) Projeto arquitetonico;
6) Projeto de instalaeﬁes elétricas;

7) Projeto de instalacoes hidro sanitarias;
8) Projeto de combate a incéndio epanico;
9) Projeto de calculo estrutural em estrutura de concreto;
10) Projeto de calculo estrutural em estruturametalica;
l1)Elaboraeao dc oreamento e memorial descritivo;
12) Proj eto de terraplenagem;
13) Proj eto de Ponte;
14) Projeto de pavimentacao asfaltica;
I5) Projeto de drenagem;

16) Proj eto de bueiro;
l7) Projeto de Sistemas de Abastecimento de Agua
a. Rede de distribuieao,
b. Estaeao elevatoria,
c. Adutora,
d. Estacao de tratamento.
18) Projeto do Sistemas de Esgotamento Sanitario

a. Rede coletora de esgoto,
b. Estacao elevatoria,
Emissario ﬁnal
P-P Estaciio de tratamento de esgoto.
I Servieos Técnicos De Terceiros
Na hipotese de a Contratada nao dispor de pessoal qualiﬁcado para a execucao dos servicos Técnicos Auxiliares,
esta podera subcontratar, sob sua total responsabilidade, outra empresa para que os faea, em rigorosa obediéncia
as especiﬁcacoes. Neste caso, a Contratada devera submeter a Prefeitura para aprovaeao o nome e a qualiﬁcagao
dos subcontratados para a execucao dos servicos, devendo substitui~los caso sejam rej eitados pela Fiscalizaeao.
Todos os servicos deverao ser apresentados com ART do Proﬁssional que executou o servico.
8. VALOR DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS
A CONTRATANTE estimou a quantidade a ser contratada de acordo com as quantidades realizadas nos anos
anteriores. Estimou também a quantidade para futuras captacoes de recursos junto ao Govemo Federal e Estadual.

O custo total dos servicos a serem contratados serao os contidos na planilha orcamentaria do item 8.1.
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A I‘CmLII1€I‘a(;5.0 dos projetos sera calculada dc acordo com a Tabela de preeos da tabela 1 - Relaeﬁo dos itens
a serem cotados, apresentada como referéncia maxima (valores obtidos através do preeo mediano
proveniente de coletas de preeo). Os itens listados correspondem a servieos completos. Esta tabela em anexo
devera ser cotada pela licitante e fara parte do julgamento da proposta de preco.
8.1. Planilha Oreamentaria

EECRETARIA MUNICIPAL

T

I

VALOR (RS)

BECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA I; URBANISMO.

|

R$ 4s0.000,00

lsscanraamos EDUCACAO _

|

R$ 240.000,00

]

Rs 24o.000,00

W_

EECRETARLA DE SAUDE
ECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALI-IO, EMPREENDEDORISMO E INCLU

‘n

11$
l-

R$ 90.000,00

ISECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAQAO E FINANQAS.

I

RS 90000.00

lVALOR GLOBAL.................... ..............................................................,.._........

| R$l.l40.000,00

iObs 1: Os Valores disponiveis para os servieos relacionados sao estimativos,
considerando as demandas dos dltimos anos, podendo estes serem remanejados de acordo com as
necessidades da Secretaria.
if
|Obs 2: Esta planilha tem a funeao especifica de justiﬁcar 0 valor global da
contrataeao, nan havendo a necessidade do apresentagao da mesma por parte das licitantes.
W
l

lObs 3: A planilha a ser cotada pela

e que fara parte do julgamento é a exposta no

item Tabela de preeos da tabela 1 - Relaeao dos itens a serem cotados em anexo a este termo.
9. PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E ORDEM DE SERVICOS
9.1. Ordens de Servieo
A CONTRATADA devera iniciar os servicos, decorrentes do objeto des ta Iicitaeao, até o 5° (quinto) dia subsequente
a expedicao de cada Ordem de Servieo emitida pela CONTRATANTE de acordo com a Demanda Municipal. Para

cada servico técnica sua quantidade a projetar sera estimada bem como seu prazo para execueao. O Modelo da
Ordem de Servico segue anexo a este Termo de Referéncia.
9.2. Prazo de Conclusﬁo
O prazo total para conclusiio de cada Ordem de Servieo sera anotado na referida ordem bem como as fases do
servieo a serem apresentados.
9.3. Prazo de vigéneia contratual
O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (Doze) meses a partir da sua data de assinatura. A critério da
Administracao podera haver prorrogaeao de prazos. mantidas as demais cléusulas contratuais, quando ocorrerem os
motivos eitados no §1° do art. 57 da Lei 8.666193, mediante lavratura de termo aditivo.
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9.4. Prazo de pagamento
Em cada Ordem de Servico deverao estar discriminadas quais as etapas ou fases dos trabalhos a executar, dentre
as abaixo relacionadas, assim como o percentual do valor contratado para cada etapa. Os valores a seguir sao
indicativos:
ntrega do Ante Projeto
ntrega do Projeto Basico
provaeao

I
I
I

50%
40°/0
10%

10. APRESENTACAO nos PROJETOS
Todos os documentos mencionados neste Projeto Basico deverao ser entregues em uma via em meio impresso e
eletronico, gravado em CD ou DVD identiﬁcando (no corpo da midia e na capa) o contendo da midia.
Os textos deverao ser entregue no formato Microsoft WORD, as planilhas no Microsoft EXCEL e os desenhos no
AUTOC-AD. Além desses formatos originais, deverﬁo ser apresentadosos arquivos para impressao (textos e tabelas e
desenhos em formato PDF), de modo que a CONTATANTE possa reproduzir cépias idénticas da versao impressa
entregue.
Todos os desenhos deverao seguir as normas técnicas elaboracao de projetos, devendo ser representadas em escalas
compativeis com 0 uso a que se destinam e que permitam a perfeita visualizacao e interpretacao das informacoes
apresentadas.
Os estudos e projetos deverao ser apresentadas em formato eompativel com a adequada visualizaeao das informacoes
e eopias em papel, além de memorial descritivo registrando as suasprincipais caracteristicas pertinentes a distribuicao
das areas. a referéncia ao conjunto de normas aplicadas, conforme consideracoes descritas neste Termo de
Referéncia.

O Projeto Basico devera ser entregue em 2 (duas) copias impressas, tamanho A4, encadernadas. As copias impressas
deverao estar com todas suas paginas e desenhos assinados e/ou rubricados por seus respectivos responsaveis
técnicos.

ll. DA SUPERVISAO E ROTINA DOS SERVICOS
A Contratada devera dispor durante o periodo de execucao dos servicos obj eto da licitacao, de equipe
especializada e qualiﬁcada para execueao de cada etapa dos servicos.
A equipe especializada e qualiﬁcada devera ser supervisionadapermanentemente, por Engenheiros devi damente
registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, devendo os mesmos ser componentes do
quadro técnico da empresa.
A Contratada prestara todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, a cujas
reclamacoes se obrigam a atender prontamente.
Todos os servicos deverao ser realizados sem que haja interrupcao das atividades da CONTRATANTE.
Devendo-se ainda, minimizar ao maximo, perturbacoes de todas as formas que causem diﬁculdades intemas aos
servieos.
Todas as duvidas deverao ser dirimidasjunto a CONTRATANTE, tanto na fase de levantamento como na fase de
execucao dos mesmos.
12. DAS OBRIGACOES E DIREITOS DA CONTRATANTE E DOCONTRATADO
12.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
Orientar. por meio de reunioes previamente agendadas, a execucao dos servicos;
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Proceder ao pagamento. na forma e nos prazos pactuados;
Fornecer todas as informacoes disponiveis e necessarias a execucao dos Projetos, caso nao constem da
documentacao que integra o Contrato;
Rejeitar. no todo ou em parte, os servicos fornecidos em desacordo com as especiﬁcacoes deste Termo de
Referéncia;
Comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade na prestacao dos servicos;
E assegurado £1 CONTRATANTE impugnar os sewieos executados pela Co ntratada, quando os mesmos nao
atenderem as especiﬁcacoes contidas neste instrumento e as normas técnicas aplicadas ao servico em questao;
I5 assegurado a CONTRATANTE o direito de ordenar a suspensao dos servicos caso a Contratada nao atenda as
detenninaqoes e comunicacoes da administracao no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da ciéncia da
Contratada, sem que tal fato prejudique as penalidades cabiveis e sem que a mesma tenha direito a indenizaeao;
Cabera a CONTRATANTE acompanhar a execucao dos servicos, sem que tal fato diminua a responsabilidade da
Contratada.
12.2. O CONTRATADO obriga-se a:
Fornecer todos os materiais e mao-de-obra necessaria e indispensavel a completa e perfeita elaboracao d os
Proj etos;
Real izar os proj etos no prazo estipulado, observadas as normas técnicas vigentes e o disposto no presente Termo
de Referéncia;

Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigacoes
assumidas. sem qualquer onus para CONTRATANTE;
Utilizar, de sua propriedade, todas as ferrarnentas, instrumentos e equipamentos necessaries a execueao dos
projetos;
Corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, defeitos ou incorrecoes resultantes da elaboracao dos Proj etos;
Fornecer as ART’s (Anotacao de Responsabilidade Técnica) do CREA dos projetos apresentados;
Respeitar as normas e procedimentos de controle e de acesso as dependéncias da CONTRATANTE;
Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser sol icitado pela CONTRATANTE;
Apresentar Proposta de Precos de acordo com o obj eto a que se refere este Termo de Referéncia;
Manter as condieoes de habilitaeao necessarias, durante toda a vigéncia do Contrato, nos termos da Lei 8 . 666/93;
Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante a execucao do Contrato;
E responsabilidade da Contratada, a boa execucao e a eﬁciéncia dos servieos que efetuar, de acordo com o
estabelecido pela legislacao municipal, codigo de defesa do consum idor, codigo civil e as deterrninaeoes do
C onselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, devendo atender além dos encargos contidos nas clausulas
contratual, edital de lieitacao e no presente Termo de Referéncia;
13. PENALIDADES
13.1. Pela inexecucao total on parcial dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, a Administracao podera
aplicar, ao CONTRATADO (a), as penalidades previstas no instrumento editalicio e contratual, além daquelas
penalidades previstas no Art. 87, da lei n°8.666!93.
l4.FISCALIZACAO
14. 1 .Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus prepostos, obj etivando a veriﬁcacao do
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cumprimento das disposicﬁes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

IS.

PRAZO on EXECUCAO

15.1. O prazo de execucao sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma
do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666193, alterada e consolidada. (Prestacao Continuada).

16. DISPOSICOES FINAIS
16.1 Cada Unidade se responsabilizara pelos créditos o E, entarios e pelos pagamentos dos faturamentos

junto a contratada.
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CAMILE SIMPLICIO DA CRUZ
Ordenadora de despesa da Secretaria de Salide

Q

’

LM (%4~2.'@»

ADALBERTO SALES MAIA DE OLIVEIRA
Secretario de Asssiténcia, Trabalho, Empreendedorismo e lnclusao Social
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LIMA [N1-IEIRO
Secretario de lanejamento, Administracao e Financas
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