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Tipo: Menor Preço Lote             

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA – Nº 013/2019 

 

 

A Comissão Central de Licitação da FIEPA (COCEL), com funcionamento 

nesta cidade de Belém (Travessa Quintino Bocaiúva nº 1588, Bloco “B”, 

7º Andar, CEP: 66.035-190), informa que realizará, no dia 22/08/2019, 

às 09:00h  (Horário Local), licitação, a modalidade CONCORRÊNCIA, tipo 

Menor Preço por Lote, cujo objeto se constitui na Contratação de 

Empresa Especializada em elaboração de PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ARQUITETURA E COMPLEMENTARES em atendimento as unidades do 

SESI-DR/PA, conforme Edital e seu Anexo I. Edital e informações 

poderão ser obtidos no endereço acima citado, na sala da COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO DA FIEPA, em horário comercial. 

 

 

 

 

 

Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador da Comissão de Licitação da FIEPA 

licitacao@sesipa.org.br 
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EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 013/2019 

PROCESSO Nº 013/2019 

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/08/2019 

HORARIO: Abertura da sessão às 09:00 horas (Horário Local) 

LOCAL: Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, CEP: 66035-190 – Sala da Comissão 

Central de Licitação. 

 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI – Departamento Regional do Pará, vem tornar público, 

por intermédio da Comissão Central de Licitação da FIEPA - COCEL, representada pelo 

Coordenador e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 003/2019, de 31/01/2019 do 

Presidente da FIEPA e dos Conselhos Regionais do SESI e do SENAI, que fará realizar licitação, na 

Modalidade Concorrência, tipo Menor Preço por lote, com procedimentos se fazendo reger pelo 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, publicado no DOU de 16/09/1998, com as 

posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, Ato n. 01/2006 e em 11/05/2011, Ato n. 

01/2011, bem como pelas disposições deste edital, para consecução do objeto descrito no Anexo 

I. 

 

Quando por motivo de suspensão do expediente do SESI-DR/PA não se realizar o ato de 

recebimento e abertura dos envelopes que contêm os documentos e as propostas relativas a 

presente licitação, fica acordado que a realização do mesmo ocorrerá, no horário estabelecido, no 

primeiro dia útil posterior à data fixada nesta Concorrência. 

 

As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) gozarão de tratamento diferenciado 

neste certame licitatório, na forma do que dispõem os artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, e novo texto da Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de 

agosto de 2014.  

 

Os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL serão 

recebidos no endereço mencionado acima, na sessão pública de processamento da referida 

licitação, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 

certame. 

 

A sessão de processamento da Concorrência em questão será realizada na sala da COCEL Travessa 

Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, iniciando-se no dia 22 de agosto de 2019, às 09:00 

horas (horário local) e será conduzida pelo Coordenador Pregoeiro, Senhor Neilton Carneiro do 

Nascimento, com auxílio equipe de apoio integrada pelos Srs. Fladimir Assunção Pompeu, Raissa 
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Fernandes Senna Alves e Suelen Patrícia de Melo Siqueira (membros suplentes), designados nos 

autos do Processo de referência qualificados pela Portaria 003/2019 - FIEPA.  

Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública da Concorrência, a licitante 

interessada ou seu representante deverá identificar-se e, no caso de representante, este deverá 

comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de propostas e para a 

prática de todos os atos relativos ao certame.  

Para o credenciamento no presente processo licitatório, o interessado deverá entregar ao 

pregoeiro:  

a) Cópia do documento de identidade;   

b) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular, com poderes 

específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os demais 

atos, em nome da licitante, bem como cópia do contrato social autenticado;  

c) Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do 

dirigente da licitante.      

     

1- DO OBJETO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em elaboração de 

PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES em atendimento as unidades do 

SESI-DR/PA, conforme Edital e seu Anexo I. 

1.1 - As licitantes concorrentes à prestação do serviço, objeto desta licitação, deverão atender 

integralmente as disposições constantes neste Edital e de seus anexos.   

1.2 - Local da entrega do objeto: 

 SESI SEDE: TV. Quintino Bocaiúva, 1588, – Nazaré – Belém/PA. CEP: 66035-190 

 

2- DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1 - Os serviços serão efetuados sob regime de execução diferida, conforme a composição de 

preços unitários, constantes da Planilha Orçamentária, apresentada pela licitante vencedora em 

sua proposta comercial, que deverá discriminar custos com a mão de obra, contemplando neste 

segundo item a definição de obrigações tributárias. 

  

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1 - Somente serão admitidas a participar desta Concorrência, na qualidade de licitantes, as 

empresas que: 
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a) Comprovarem possuir os requisitos exigidos neste Edital, por meio da apresentação da 

documentação prevista no item 5 – Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

b) Não estejam em processo de falência; 

c) Sejam constituídas como Pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País, cujo objeto social 

expresso no estatuto ou contrato social ou Cadastro Nacional de Atividade Empresarial – CNAE 

especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação. 

3.2 - Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente licitação ou da execução de 

obra ou serviço: 

a) A empresa que se apresentar na licitação como subcontratada de outra empresa; 

b) Pessoas Jurídicas impedidas de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades que 

integram a FIEPA, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; 

c) Os consórcios de pessoas jurídicas (empresas); 

d) Entidades da FIEPA, compreendendo-se como tais o SESI e SENAI; 

e) Pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outras que estejam 

participando desta licitação; 

f) As vencedoras em licitações anteriores que estejam em atraso na entrega, total ou parcial, dos 

objetos que lhe foram adjudicados, bem como aquelas que, adjudicadas nos últimos dois anos, 

não tenham cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de 

aquisição/contratação ou de qualquer penalidade que lhes tenham sidos aplicados pelo SESI-

DR/PA; 

g) Dirigentes ou empregados das entidades que compõe a FIEPA; 

h) As empresas inscritas em Cadastro CEIS (Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e 

Suspensas), conforme Carta Circular n.º 121/2014-Pres., de 02 de dezembro de 2014. 

 

4- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

4.1 - A(s) Licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo deste 

Edital, os envelopes "Documentos de Habilitação" e "Proposta Comercial" fechados, rubricados, 

de números "1" e "2", mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização 

numérica da Licitação e a data da abertura do certame, com endereçamento ao SESI – Serviço 

Social da Indústria – Departamento Regional do Pará. 

4.2 - Todos os elementos de cada um dos Envelopes deverão ser enfeixados em pastas ou 

qualquer meio similar, numerados e rubricados, bem como serem legíveis e não deverão 
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apresentar rasuras ou entrelinhas, sendo que tais documentos deverão ser apresentados em 1 

(uma) via. 

4.3 - Os documentos, quando não apresentados na forma original, poderão ser autenticados, por 

Cartório competente com selo ou por membro da Comissão, à vista da documentação original, e 

as certidões através da internet, quando por esta forem emitidas. 

4.4 - O Envelope nº 1 deverá ser composto de 1 (um) único Caderno, contendo os "Documentos 

de Habilitação", relacionados no item 5 desta Concorrência. 

4.5 - O Envelope nº 2, contendo a "Proposta Comercial", carimbada e assinada pelo 

representante legal da empresa, com indicação do nome e cargo por ele exercido, deverá ser 

composto de 1 (um) único Caderno, juntamente com todos os documentos relacionados no item 6 

desta Concorrência. 

4.6 - A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, pelas licitantes, das 

condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de divergências, 

o disposto no Edital. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: ENVELOPE Nº 01 

Para habilitação ao certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma da 

legislação vigente. Será exigida a apresentação dos documentos a seguir, em cópia simples para 

validação por membro da Comissão à vista da documentação original, ou em cópia autenticada 

(com selo de autenticação), na forma da lei: 

5.1 – Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

a) Cédula de identidade; 

b) Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e a última alteração devidamente 

registrada no órgão competente, não sendo necessária a juntada de todas as alterações havidas. 

5.2 - Documentos relativos à Qualificação Técnica: 

a) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto desta licitação (registrado no CREA/CAU); 

b) Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 

Conselho Regional de Arquitetura - CAU; 

c) A comprovação técnica do Profissional Responsável deverá ser efetuada mediante a 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA/CAU, acompanhada dos 



 

 

 

Comissão Central de Licitação 

 

 

 

          

               

 

  

FIEPA 

Federação das 

Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI 
Serviço Social 

da Indústria 

SENAI 

Serviço Nacional 

de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 

Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 

66035-190 - Belém/PA 

Tel.: (91) 4009-4900 
                SistemaFIEPA 

 

 

6 

respectivos Atestados de Execução de obras e serviços similares e de porte equivalente, em 

nome de seus responsáveis técnicos, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente autenticado pelo CREA/CAU, por meio de anotação expressa que vincule o Atestado 

ao Acervo, com as características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto desta licitação, 

sendo aceita a somatória de atestados para a comprovação acima descrita; 

d) A capacidade técnico-profissional far-se-á mediante comprovação pela licitante de possuir no 

seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, profissional(is) de nível superior, 

registrado(s) no CREA como responsável(is) técnico(s) da mesma, detentor(es) de atestado de 

responsabilidade técnica, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico emitida pelo 

CREA, por execução dos Serviços compatíveis com as características, quantidades e prazos com o 

objeto desta licitação; 

e) A licitante deverá comprovar que mantém vínculo com responsável técnico e equipe, 

podendo ser tal comprovação mediante apresentação, no caso de empregados, de cópias das 

anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, acompanhada da respectiva Ficha 

de Registro de Empregados ou Contrato de Prestação de Serviços ou, no caso de sócios, deverá a 

licitante apresentar cópia autenticada do Contrato Social ou sua última alteração contanto que 

comprove a composição societária; 

f) As cópias das anotações da CTPS deverão contemplar: nº da Carteira, identificação do seu 

portador, contrato de trabalho e, quando for o caso, recolhimento da contribuição sindical; 

g) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-

operacional, deverão participar dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo SESI-DR/PA; 

h) Comprovação de execução de serviços compatíveis ou similares aos constantes no objeto 

desta licitação; 

i) Declaração de visita para o Contratado, ao local aonde será executado o objeto, onde deverá 

ser subscrita por engenheiro/arquiteto devidamente registrado no órgão de classe com poderes 

delegados pela licitante, em tudo se observando o modelo previsto no Anexo VI. Sendo referida 

visita facultativa, em caso da não realização por parte de responsável técnico da empresa, a 

licitante passa a aceitar todas as condições deste edital e seus anexos; 

5.3 - Documentos relativos à Qualificação Econômica e Financeira exigidos: 

a) A licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício social, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a 

situação financeira da pessoa jurídica mediante a resolução das seguintes equações, cujos cálculos 

deverão ser demonstrados e juntados: 
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LG = 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO 

PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO 

PRAZO 

 

 

SG = 

ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO 

PRAZO 

 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

    

b) Todas as peças contábeis deverão ser firmadas por Contador ou Técnico em Contabilidade, 

devidamente inscritos e regulares no órgão de classe, juntamente com os administradores das 

pessoas jurídicas; 

c) Para todas as equações a resultante deverá ser igual ou superior ao índice 1 (um); 

d) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

e) Exigir-se-á Capital Social Mínimo de 10% do valor a ser executado, totalmente integralizado e 

demonstrado; 

f) As disposições da alínea anterior não se aplicam àquelas empresas que por seus contornos 

jurídicos se enfeixem nos ditames do §3º do Art. 13° da Lei de n. 123/2006.  

5.4 - Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 

a)  Prova de inscrição no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

b) Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), por meio da 

apresentação da Certidão Negativa de Débito, ou Positiva com Efeitos de Negativa sob o abrigo do 

art. 206 do Código Tributário Nacional, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na 

Internet, que poderá ser obtida junto ao site www.previdenciasocial.gov.br; 

c) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), expedida 

pela Caixa Econômica Federal, consubstanciada por Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de 

negativa, sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário Nacional. Sendo válida simples cópia 

reprográfica de consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site www.caixa.gov.br; 
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d) Prova de Regularidade com Tributos Federais, através da Certidão Negativa de Débito ou 

Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretária da Receita Federal, sendo válida 

simples cópia reprográfica de consulta na Internet que prove a inexistência de débito ou 

comprovação suspensão de exigibilidade do mesmo, que poderá ser obtida junto ao site 

www.receita.fazenda.gov.br; 

e) Prova de Regularidade com Tributos Estaduais, através de Certidão Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria Fazendária da Unidade Federativa, da sede da 

Licitante; 

f) Prova de regularidade com Tributos Municipais, através de Certidão Negativa ou Positiva com 

efeito de negativa, comprovando a inexigibilidade do crédito, expedida pelo Município sede do 

fornecedor. 

5.5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome da licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo, exceto aqueles centralizados 

pelos órgãos emitentes: 

a) Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) Sendo a licitante filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) Sendo também considerados válidos: 

c.1 - Na hipótese de filial, documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos 

em nome da matriz; 

c.2 - Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica possam ser apresentados em 

nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante. 

5.6 - Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação solicitada 

neste edital, em sua íntegra, salvo na hipótese abaixo. 

5.7 - Caso a empresa licitante apresente qualquer das certidões, vencida ou irregular e sendo a 

mesma emitida por órgão da administração fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do 

julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação poderá, desde que esteja disponível no site do 

órgão a informação que supra a omissão, proceder a consulta através da Internet para verificação 

da regularidade do proponente. 

5.8 - As declarações anexas ao presente instrumento convocatório deverão ser apresentadas no 

envelope 01 (Documentos de Habilitação). 

 

6. DA PROPOSTA COMERCIAL: ENVELOPE nº 02 

O Envelope nº 02 deverá conter: 
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6.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa licitante, redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, impressa e com suas páginas 

numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, conforme modelo 

apresentado no Anexo VII deste Edital, devendo ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração que lhe confere a atribuição; 

6.2 - A referida proposta deverá conter nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da 

licitante, se houver, prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, o total dos serviços 

discriminados com preços Unitários, em algarismos arábicos e por extenso, em moeda corrente 

nacional, apurado à data de sua apresentação. 

6.3 - Planilhas Orçamentárias, preenchidas e impressas obrigatoriamente conforme modelo 

apresentado e contendo: 

a) Anexo I (Planilha Orçamentária), sendo obrigatório seguir o modelo fornecido pelo SESI-DR/PA, 

preferencialmente em arquivo no formato xls (Excel); 

b) A Planilha Orçamentária, a qual deverá ser também entregue gravada no CD-ROM fornecido 

junto com o material licitatório, preferencialmente em arquivo no formato xls (Excel), contendo 

todos os preços por itens e fases, em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, sendo os 

valores numéricos calculados com 02 (duas) casas decimais, arredondando-se a fração 

remanescente, devendo a mesma estar carimbada e rubricada em todas as suas folhas pelo 

responsável legal da licitante apurado à data de apresentação da proposta, sem a inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

c) Planilha de composição dos custos unitários. 

6.4 - Apresentar as planilhas de composições de preços; 

6.5 - A composição dos preços deverá ser elaborada separadamente para cada item, em papel 

timbrado da licitante. 

6.6 - Na hipótese de ser (em) ofertado(s) preço(s), para quaisquer dos itens, com acréscimo ou 

decréscimo de mais de 25% (vinte e cinco por cento) em relação aos seus correspondentes valores 

constantes da Planilha Orçamentária oferecida pelo SESI-DR/PA, a licitante deverá, 

obrigatoriamente, na apresentação da Proposta, sob pena de desclassificação, demonstrar a 

composição de todos os valores que compõem os itens afetados, demonstrando assim a 

exequibilidade e/ou compatibilidade dos mesmos através de justificativas técnicas que 

comprovem que os preços dos insumos e salários são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto licitado, situação que 

será analisada pela Comissão Central de Licitações. 

6.7 - A Comissão de Licitações poderá solicitar, e a licitante deverá apresentar no prazo de 02 

(dois) dias úteis, todos e quaisquer esclarecimentos necessários. 
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6.8 - Não serão aceitas propostas que apresentem preços unitários ou total simbólico, irrisório ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos. 

6.9 - A proposta da licitante será entregue em envelope lacrado até o dia e hora designados para 

abertura da licitação e deverá conter os seguintes elementos, facultado a licitante acrescer 

aqueles que julgarem pertinentes: 

a) Apresentação com valores expressos em moeda corrente do país, datada e assinada pelo 

licitante ou seu representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; 

b) O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da 

data da sessão de abertura desta licitação. Não havendo indicação expressa, o prazo será 

considerado como sendo de 90 (noventa) dias.   

c) Na prestação dos serviços licitados, deverão estar incluídos no preço da Proposta Comercial, 

todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições sociais e trabalhistas e demais 

obrigações fiscais e parafiscais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado - 

inclusive descontos ofertados. 

6.10 - Em nenhuma hipótese o SESI-DR/PA aceitará arcar com responsabilidade solidária ou 

subsidiária relativa a qualquer despesa pré-existente ou superveniente não incluída no preço total 

ofertado que será expressamente discriminado no instrumento contratual derivado ou no 

documento que o substituir, na forma do art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI.  

 

7- DO JULGAMENTO: 

7.1 - O julgamento desta licitação será feito pelo critério de Menor Preço por Lote, nos termos do 

Edital lançado e na forma do Regulamento de Licitações e Contratos da FIEPA. 

7.2 - A Comissão Central de Licitação da FIEPA procederá primeiramente ao exame e julgamento 

da Documentação de Habilitação, em seguida examinando a Proposta das Licitantes habilitadas, 

declarando Vencedora a que apresentar o Menor Preço por Lote. 

7.3 - Não serão consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens não 

previstas, assim como propostas que contenham redução de preços sobre a proposta de menor 

preço, ou indicarem como referência preços de outras licitantes, que mencionarem outras taxas, 

impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza, para serem 

computadas além do preço total proposto, bem como as que estabelecerem condições outras, 

além das previstas. 

7.4 - As propostas comerciais serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 

apresentadas que conduziram ao valor total orçado nas Planilhas Orçamentárias, procedendo-se 
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à(s) correção (ões) correspondente(s) nos casos de eventuais erros encontrados, adotando-se o 

mesmo procedimento na constatação de preços unitários diferentes para o mesmo código de 

serviço, quando será adotado, para efeito de cálculo e de contratação, o de menor valor 

apresentado pela licitante. As correções efetuadas serão consideradas para a apuração do valor 

final da Proposta.  

7.5 - Nessa oportunidade, as licitantes deverão demonstrar a exequibilidade desses preços, 

através de suas composições e respectivas justificativas técnicas que comprovem que os preços 

dos insumos, salários, inclusive encargos sociais, são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto ora licitado. 

7.6 - Serão desclassificadas as propostas: 

a) Que não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos ou que apresentarem preços, sejam 

eles referentes aos unitários, etapas, fases ou subfases, simbólico, irrisório ou de valor zero para 

qualquer item, bem como aquelas que não contiverem elementos técnicos suficientes para sua 

apreciação; 

b) Incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos 

encargos; 

c) Com valores inferiores a 70% (setenta por cento) do orçado pelo SESI-DR/PA. Nestes casos, a 

COCEL poderá, a seu exclusivo critério, oportunizar prazo legal para que a empresa Licitante 

ofereça comprovação de exequibilidade da proposta apresentada.  

7.7 - A Comissão de Licitações poderá determinar, em qualquer fase da licitação, a realização de 

diligências que se destinam a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento 

licitatório, vedada neste caso a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originalmente da proposta. 

7.8 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação, ou de outras propostas, livre do vício que lhe deu causa. 

7.9 - As propostas serão classificadas em ordem crescente, adjudicando-se o objeto deste Edital à 

primeira classificada. 

7.10 - Ocorrendo empate na classificação das "Propostas Comerciais", o desempate será feito por 

meio de sorteio, na forma da legislação respectiva. 

7.11 - A Comissão Central de Licitações encaminhará à autoridade competente, para homologação 

de seu parecer o processo da licitação, composto de: aviso, edital, atas, pareceres técnicos e 

jurídicos, proposta vencedora e quadro comparativo das propostas e demais documentos 

pertinentes. 
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7.12 - As Propostas Comerciais serão analisadas pelo Gerência de Engenharia, Conservação e 

Manutenção - GEECM, que emitirá PARECER TÉCNICO considerando os valores cotados (unitário e 

total), os quantitativos, bem como a relação de itens constante nas planilhas e demais exigências 

técnicas fiéis ao presente Edital. 

7.13 - A proponente que alterar a numeração e sequência dos itens, incluir e/ou excluir itens da 

planilha orçamentária, será desclassificada. 

 

8. DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO:  

8.1 - Ao final da sessão, decidida a fase de habilitação ou sendo declarada vencedora do certame, 

a(s) licitante(s) que tiver (em) a intenção de interposição de recurso administrativo, deverá (ão) 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, demonstrando suas razões para registro 

em Ata de Sessão, abrindo-se então o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar razões do 

recurso, sendo facultando aos demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

8.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de interposição 

de recurso administrativo, importará na preclusão do direito. As peças recursais imotivadas, 

ineptas ou inconsistentes não serão conhecidas. 

8.3 - Interposto o recurso, a Comissão poderá reconsiderar a sua decisão no todo ou em parte, 

manter a decisão integral ou parcialmente ou, encaminhá-la devidamente instruída à autoridade 

competente. 

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

 

9. DA ASSINATURA DO CONTRATO: 

9.1 - A Licitante declarada vencedora deverá, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da 

convocação, comparecer na sede do SESI-DR/PA, localizada no Município de Belém/PA (Travessa 

Quintino Bocaiúva nº 1588 - Edifício Afonso Lima, Bloco “b”, 7º andar, Bairro de Nazaré, CEP 

66.035-190), para assinar o Contrato, cuja Minuta se encontra prevista no Anexo X. Nesta ocasião, 

deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

a) Cópia autenticada do Estatuto/Contrato Social da empresa, bem como eventuais alterações que 

envolvam sua representação legal, desde que não tenham sido juntados na Licitação; 

b) Certidões negativas de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais 
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expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena 

de a contratação não se concretizar, se vencidos os documentos juntados à licitação; 

c) Procuração pública ou por instrumento particular, com firma reconhecida, outorgando poderes 

ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do 

contrato social;  

d) Correspondência, com indicação da conta corrente da empresa e instituição financeira, caso 

não tenha indicado em sua Proposta Comercial; 

e) Correspondência indicando o preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

 

10. DO CONTRATO: 

10.1 - As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as 

decorrentes de necessidade de prorrogação, constarão em termos aditivos. 

10.2 - Até 5 (cinco) dias após assinatura do Contrato que será realizado por demanda deverá ser 

emitida a ordem de serviço. Para cada contrato/projeto a empresa deverá apresentar a ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica compatível com o objeto, relativa ao objeto desta 

Concorrência, devidamente recolhida junto ao CREA/PA, cujo cumprimento está condicionado o 

primeiro pagamento. 

10.3 - A licitante vencedora/contratada poderá subcontratar partes do objeto contratual, desde 

que o SESI-DR/PA autorize, através de autoridade competente e/ou preposto e, desde que 

mantida a responsabilidade total perante a este, sendo vedada a subcontratação com licitantes 

que tenham participado do procedimento licitatório, conforme Art. 28 do Regulamento de 

Contratos e Licitações da FIEPA, não sendo permitida a execução por empresas impedidas de 

licitar/contratar, conforme previsão desse Edital. 

10.4 - O subcontratado deverá enviar ao SESI-DR/PA, cópia do contrato de subcontratação com a 

finalidade de controle e arquivamento bem como cópias dos documentos relativos comprovação 

de pagamentos e recolhimentos relacionados aos colaboradores da subcontratada, que deverão 

ser enviados juntamente com as medições. 

OBS: Referidos documentos deverão ser apresentados na forma Original e/ou Cópia 

Autenticada. 

 

11. DO PRAZO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

11.1 - O prazo estimado para entrega do objeto ocorrerá conforme Termo de Referência.  
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11.2 - Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, o SESI-DR/PA, por meio dos 

Agentes Fiscalizadores do Contrato e Técnicos de Engenharia, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis, poderão adotar as seguintes providências; 

11.2.1 - Casos as irregularidades sejam referentes as especificações, poderão rejeitá-las no todo 

ou em parte, determinando sua substituição/correção ou ainda a rescisão da contratação; 

11.2.2 - Na hipótese de substituição/correção, a licitante vencedora deverá realizá-la em 

conformidade com os apontamentos realizados pelos Agentes Fiscalizadores do Contrato e 

Técnicos de Engenharia do SESI-DR/PA, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por 

escrito, sem que isso signifique novação contratual, mantido o preço inicialmente contratado; 

11.2.3 - Caso a irregularidade implique divergência quantitativa, de partes ou peças, os agentes 

poderão determinar sua complementação ou rescindir a contratação; 

 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1 - O pagamento relativo à prestação dos serviços realizados e será efetuado em parcelas 

conforme descrito no Termo de Referência e mediante a análise e aprovação da fiscalização do 

Setor competente nomeado pelo SESI-DR/PA. 

 

13. DAS SANÇÕES: 

13.1 - A recusa injustificada em assinar o contrato ou instrumento que o substitua na forma do 

Art. 30 do RLC, no prazo aqui estabelecido de 3 (três) dias úteis, caracterizará o descumprimento 

total da obrigação podendo acarretar à licitante as seguintes penalidades: (i) Perda do direito a 

contratação; e (ii) suspensão de direito de licitar com as entidades da FIEPA (SESI e SENAI) por 

prazo não superior a 02 (dois) anos. 

13.2 - O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao 

contratante o direito de rescindir unilateralmente a contratação, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas neste instrumento convocatório ou no contrato, se houver, além das perdas 

e danos que vierem a ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e força maior 

devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços. 

13.3 - O atraso na entrega do objeto desta Licitação ensejará à CONTRATADA a aplicação multa 

moratória prevista na Minuta Contratual contida no Anexo X, salvo nas hipóteses não imputáveis 

à CONTRATADA e plenamente justificadas a juízo da CONTRATANTE.  

13.4 - A aplicação de qualquer das sanções mencionadas no presente instrumento convocatório, 

se dará resguardando-se os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 
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14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 - Os interessados na presente Licitação poderão retirar cópia do Edital no endereço situado 

na Travessa Quintino Bocaiúva n. 1588, Bloco “b”, 7º andar, Bairro de Nazaré, CEP 66.035-190, 

Belém/PA, na sala da COCEL, nos dias úteis, das 9:00 às 13:00 e 14:00 as 18:00 horas.  

14.2 - Os serviços cotados deverão atender as especificações deste edital e seus anexos.  

14.3 - Qualquer PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em relação a eventuais dúvidas de interpretação 

do presente Edital, ou IMPUGNAÇÃO ao mesmo, deverá ser dirigido à COCEL até o 3º (terceiro) 

dia útil anterior à data marcada para a abertura da licitação, através do e-mail 

licitacao@sesipa.org.br, ou formalizada através de petição. 

14.4 - As petições de que trata o subitem 14.3 deverão ser encaminhadas por escrito e entregues 

na sala da Comissão Central de Licitação - COCEL, dentro dos prazos estabelecidos neste Edital. 

14.5 - A COCEL terá o prazo de 3 (três) dias úteis para responder, por escrito, as comunicações 

efetuadas na forma do item 14.3, sendo que as respostas poderão ser comunicadas diretamente 

as licitantes, publicadas numa das formas previstas no § 1º do artigo 5º do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI, ou ainda por outro meio formal que atinja a finalidade pretendida. 

14.6 - Caso o pedido de esclarecimento ou de impugnação ao edital não seja efetuado no prazo do 

item 14.3, significa que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para 

permitir a apresentação da documentação de habilitação e proposta, não cabendo a licitante 

quaisquer reclamações posteriores. 

14.7 - Ao SESI é reservado o direito de revogar, adiar ou prorrogar a presente licitação por razões 

de seu interesse, antes de iniciada a execução do contrato, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, sem que destes atos resulte qualquer direito à reclamação ou 

indenização por parte das licitantes. 

14.8 - É facultada à Comissão ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência, inclusive com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de 

documento ou informações que deveriam constar no ato de abertura da sessão pública. 

14.9 - Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as 

inserções não exigidas pelo presente edital e seus anexos. 

14.10 - Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não abertos, contendo 

a documentação das demais licitantes ficarão sob posse da Comissão, à disposição dos licitantes 

pelo período de 30 (trinta) dias, e em não havendo interesse em reavê-los, serão destruídos. 

14.11 - Quaisquer comunicações e/ou decisões que forem adotadas serão enviadas aos licitantes 

pela Comissão Central de Licitação do SESI via e-mail.  

mailto:licitacao@sesipa.org.br
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14.12 - Ficam cientes os licitantes participantes deste certame que, todos os atos originados do 

presente procedimento licitatório, serão publicados no site http://transparencia.sesipa.org.br/, 

sendo contados os prazos para os atos do presente certame, a partir da publicação. 

 

 

 

14.13 - O valor de referência desta Concorrência é de R$ R$ 10.351.400,00 (dez milhões, 

trezentos e cinquenta e um mil e quatrocentos reais) - Unidades SESI-DR/PA. 

14.14 - Centro de Responsabilidade: 3.07.10.01.01 e 4.01.01.01.01 

15 - DAS PEÇAS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

15.1- Integram o presente edital os seguintes anexos, independentemente de transcrição: 

Anexo I - Termo de Referência   

Anexo II - Modelo da Carta de Credenciamento (Fora do Envelope) 

Anexo III - Declaração de Inexistência de Trabalho de Menor (Envelope 01) 

Anexo IV - Declaração de Inexistência de fato Impeditivo à Habilitação (Envelope 01) 

Anexo V - Declaração de cumprimento às Normas Relativas à Saúde e Segurança do Trabalho 
(Envelope 01) 

Anexo VI - Declaração de Visita Técnica (Envelope 01) 

Anexo VII - Modelo de proposta comercial. (Envelope 02) 

Anexo VIII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta. (Envelope 01) 

Anexo IX - Declaração dos Sócios. (Envelope 01) 

Anexo X - Minuta Contratual. 

Belém/PA, 31 de julho de 2019. 

 

 

Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador Pregoeiro 

Comissão Central de Licitação – FIEPA  

 

 

Dário Antônio Bastos de Lemos 

Superintendente Regional do SESI-DR/PA 
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José Conrado Azevedo Santos 

Diretor Regional do SESI-DR/PA 

Ciente 
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EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2019 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

SESI-DR/PA 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

PROJETOS ARQUITETÔNICOS E 
COMPLEMANTARES 

LOTE 01 - PROJETO ARQUITETÔNICO E AFINS Unidade Quantitativo Custo 
Custo Total 
Estimado 

1.1 
Levantamento arquitetônico, topográfico, 
planialtimético e cadastral e florístico de terreno 

m² 20.000 8,35 R$ 167.000,00 

1.2 Estudo Preliminar e Anteprojeto m² 20.000 18,90 R$ 378.000,00 

1.3 Projeto Básico de Arquitetura e Urbanização m² 20.000 14,20 R$ 284.000,00 

1.4 Projeto Executivo de Arquitetura e Urbanização m² 20.000 32,33 R$ 646.600,00 

1.5 
Análise/projeto legal e levantamento de 
quantitativo do projeto arquitetônico. 

m² 20.000 11,00 R$ 220.000,00 

1.6 Projeto de Paisagismo m² 20.000 10,30 R$ 206.000,00 

1.7 Projeto de Comunicação Visual m² 20.000 7,40 R$ 148.000,00 

1.8 Projeto de Arquitetura de Interiores e Mobiliários m² 20.000 8,20 R$ 164.000,00 

1.9 Projeto de Acessibilidade m² 20.000 8,40 R$ 168.000,00 

Valor Total do Lote R$ 2.381.600,00 

      

LOTE 02 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM Unidade Quantitativo Custo 
Custo Total 
Estimado 

2.1 Projeto de Terraplanagem m² 36.000 2,70 97.200,00 

Valor Total do Lote R$ 97.200,00 

      

LOTE 03 - PROJETOS ESTRUTURAIS E AFINS Unidade Quantitativo Custo 
Custo Total 
Estimado 

3.1 
Laudo de análise situacional de fundações e 
estruturas 

m² 20.000 18,00 R$ 360.000,00 

3.2 Furo de Sondagem - até 15 metros unid. 500 800,00 R$ 400.000,00 

3.3 
Furo de Sondagem - acima de 15 metros, o valor 
deverá ser por metro excedente  

unid. 500 50,00 R$ 25.000,00 

3.4 Projeto Estrutural de Fundações m² 20.000 12,00 R$ 240.000,00 

3.5 Projeto de Estrutura em concreto armado m² 20.000 19,50 R$ 390.000,00 

3.6 Projeto de Estrutura Metálica m² 20.000 18,50 R$ 370.000,00 

3.7 Projeto de Estrutura em Madeira m² 20.000 18,50 R$ 370.000,00 

3.8 Projeto Estrutural Misto m² 20.000 18,00 R$ 360.000,00 
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3.9 
Análise de conformidade de projeto estrutural em 
concreto 

m² 20.000 17,00 R$ 340.000,00 

Valor Total do Lote R$ 2.855.000,00 

      
LOTE 04 - PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

TELEFÔNICAS, LÓGICA E AFINS 
Unidade Quantitativo Custo 

Custo Total 
Estimado 

4.1 Projeto Elétrico m² 20.000 16,13 R$ 322.600,00 

4.2 Projeto de Rede Estruturada/ Voz e Dados m² 20.000 10,00 R$ 200.000,00 

4.3 
Projeto de Controle de Acesso (alarme e 
monitoramento) e CFTV 

m² 20.000 8,90 R$ 178.000,00 

4.4 Projeto de Sistema Fotovoltaico m² 20.000 9,60 R$ 192.000,00 

4.5 Projeto de SPDA m² 20.000 9,80 R$ 196.000,00 

4.6 Projeto de Automação m² 20.000 10,50 R$ 210.000,00 

Valor Total do Lote R$ 1.298.600,00 

      
LOTE 05 - PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS, DRENAGEM, 

INCÊNDIO E AFINS 
Unidade Quantitativo Custo 

Custo Total 
Estimado 

5.1 
Projeto Hidrossanitário (sem reaproveitamento de 
recursos hídricos) 

m² 20.000 12,65 R$ 253.000,00 

5.2 
Projeto Hidrossanitário (com aproveitamento dos 
recursos hídricos) 

m² 20.000 14,50 R$ 290.000,00 

5.3 Projeto de Rede de Drenagem m² 20.000 7,40 R$ 148.000,00 

5.4 
Sistema de prevenção e combate a incêndio, 
inclusive detecção e alarme 

m² 20.000 8,40 R$ 168.000,00 

Valor Total do Lote R$ 859.000,00 

      

LOTE 06 - PROJETOS DE CONFORTO AMBIENTAL Unidade Quantitativo Custo 
Custo Total 
Estimado 

6.1 Projeto Luminotécnico m² 20.000 13,80 R$ 276.000,00 

6.2 Projeto de condicionamento termoacústico m² 20.000 16,40 R$ 328.000,00 

6.3 Projeto de ventilação, exaustão e climatização  m² 20.000 17,00 R$ 340.000,00 

6.4 Projeto de sonorização m² 20.000 9,80 R$ 196.000,00 

Valor Total do Lote R$ 1.140.000,00 

      

LOTE 07 - PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO Unidade Quantitativo Custo 
Custo Total 
Estimado 

7.1 Projeto de Impermeabilização m² 20.000 12,60 R$ 252.000,00 

Valor Total do Lote R$ 252.000,00 

      
LOTE 08 - PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE REDES DE AR 

COMPRIMIDO 
Unidade Quantitativo Custo 

Custo Total 
Estimado 

8.1 Projetos de Instalação de Redes de Ar Comprimido m² 20.000 10,40 R$ 208.000,00 

Valor Total do Lote R$ 208.000,00 
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LOTE 09 - PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP Unidade Quantitativo Custo 
Custo Total 
Estimado 

9.1 Projeto de Instalação de Gás GLP m² 20.000 9,80 R$ 196.000,00 

Valor Total do Lote R$ 196.000,00 

      

LOTE 10 - ORÇAMENTO GERAL Unidade Quantitativo Custo 
Custo Total 
Estimado 

10.1 

Planilha orçamentária analítica e sintética do custo 
geral da obra, composição unitária dos serviços, 
cronograma físico financeiro, caderno de 
especificações técnicas e encargos. 

m² 20.000 16,50 R$ 330.000,00 

Valor Total do Lote R$ 330.000,00 

      

LOTE 11 - PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS Unidade Quantitativo Custo 
Custo Total 
Estimado 

11.1 Outorga de Recursos Hídricos m² 20.000 10,80 R$ 216.000,00 

11.2 Plano de Controle Ambiental m² 20.000 12,40 R$ 248.000,00 

Valor Total do Lote R$ 464.000,00 

      

LOTE 12 - COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS Unidade Quantitativo Custo 
Custo Total 
Estimado 

12.1 
Compatibilização de projetos com análise crítica e 
consolidação das documentações relacionadas. 

m² 20.000 13,50 R$ 270.000,00 

Valor Total do Lote R$ 270.000,00 

 

 

1. OBJETO   

 O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS 

COMPLEMENTARES, incluindo Documentos e especificações técnicas, Planilhas de Quantitativos e 

Custos, Planilhas de Composição de Custos Unitários de Serviços e Cronograma Físico-Financeiro 

para as obras de construção, ampliação e/ou reformas do SESI – Departamento Regional do Pará 

nas Unidades Operacionais localizadas em Belém e Interior do Estado do Pará. 
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2. UNIDADES DO SESI NO ESTADO DO PARÁ 

ORD  UNIDADES  ENDEREÇO  

01  ESCOLA SESI ANANINDEUA  AVENIDA CLÁUDIO SAUNDERS (ANTIGA ESTRADA DO MAGUARI), NO. 1590, CENTRO, ANANINDEUA/PARÁ – CEP 
67030-445  

02  ESCOLA SESI ICOARACI  RUA 15 DE AGOSTO, 1435 – ICOARACI – BELÉM/PA – CEP: 66.810-110  

03  ESCOLA SESI SANTA IZABEL DO PARÁ  BR-316, KM-33 – DISTRITO DE MOEMA – SANTA IZABEL DO PARÁ/PA CEP: 66.790-000 

04  SESI ALMIRANTE BARROSO  AV. ALMIRANTE BARROSO, 2540 – MARCO – BELÉM/PA - CEP: 66.630-505 

05  SESI ALTAMIRA  RUA ACESSO 02, Nº 1031 – PREMEM – ALTAMIRA/PA – CEP: 68.373-080  

06  SESI ANANINDEUA  ROD. MÁRIO COVAS S/N – ANANINDEUA/PA – CEP: 67.115-000  

07  SESI BARCARENA  RUA RUFINO JACAREACANGA QD-334 S/N – VILA DOS CABANOS – BARCARENA/PA – CEP:68.447-000  

08  SESI BRAGANÇA  RUA 13 DE MAIO,684 – CENTRO – BRAGANÇA – PARÁ CEP: 68.600-000 

09  SESI CASTANHAL  BR-316 KM- 62 S/N – CASTANHAL/PA – CEP: 68.741-740  

10  SESI INDÚSTRIA SAUDÁVEL  AV. JOÃO PAULO II, 1267 – MARCO – BELÉM/PA. CEP: 66.095-493  

11  SESI MARABÁ  AV. TOCANTINS S/N – NOVO HORIZONTE – MARABÁ/PA – CEP: 68.503-660  

12  SESI PARAGOMINAS  ROD. PA-256 KM-02 – NOVA CONQUISTA – PARAGOMINAS/PA – CEP: 68.625-970  

13  SESI PARAUAPEBAS  RUA F, Nº 164 – ANDAR 2, BLOCO B, CIDADE NOVA – PARAUAPEBAS/PA - CEP.68.515-000 

14  SESI SANTARÉM  AV. CURUÁ-UNA, 2733 – DIAMANTINO – SANTARÉM/PA – CEP: 68.020-650  

15  SESI SEDE  TRAV. QUINTINO BOCAIÚVA, 1588 BLOCO-A - 7º. ANDAR – NAZARÉ – BELÉM/PA – CEP: 66.035-190  

16  SESI TEATRO  AV. ALMIRANTE BARROSO, 2540 – MARCO – BELÉM/PA - CEP: 66.630-505 

 

3. OBJETIVO 

Obter Projetos de Arquitetura e Complementares de caráter executivo, acompanhados de seus 
respectivos documentos técnicos, descritos neste termo de referência, possuindo elementos 
necessários e suficientes para caracterizar a futura obra, possibilitando assim a realização do 
processo licitatório para reformas, ampliações e/ou construções, de acordo com as Leis e normas 
vigentes. 

O presente Termo de Referência tem por objetivo também definir e estabelecer diretrizes, 
orientações e especificações técnicas necessárias para atender o objeto desta licitação. O principal 
objetivo é estabelecer igualdade de conceitos, parâmetros e procedimentos na elaboração dos 
projetos das Unidades para que as mesmas tenham os padrões estabelecidos. 

Os referidos projetos, uma vez aprovados pela administração, deverão ser revisados, 
compatibilizados e adequados pela empresa contratada que deverá levar à submissão dos órgãos 
aprovadores, minimizando possíveis negativas destes e abreviando o processo de aprovação dos 
projetos. 

Os projetos e serviços que compõem este termo de referência estão especificados de forma 
independente na planilha orçamentária em anexo, a fim de que o SESI possa contratar, dentro de 
suas necessidades, apenas os itens e subitens que convierem à administração conforme o caso, 
sem a obrigatoriedade de contratação do LOTE completo de projetos e serviços. 
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4. JUSTIFICATIVA   

A limitação do quadro funcional técnico do SESI-DR/PA impede que a equipe interna do Órgão 
desenvolva, em sua totalidade, projetos arquitetônicos e complementares. Atualmente, o quadro 
do GEECM é composto por um arquiteto e quatro engenheiros civis, responsáveis, dentre outras 
atividades, pelos levantamentos, desenvolvimentos de layouts, programa de necessidades, 
anteprojetos, estimativas de valores, pareceres técnicos, especificações técnicas, planilhas 
orçamentárias e fiscalizações de execuções, manutenção atendendo todos os municípios do 
Estado onde se encontram as Unidades do SESI. Não obstante um engenheiro civil possuir 
atribuição para execução de projetos como de fundação, estruturas, hidrossanitário e drenagem, 
por serem consideradas especialidades concernentes à engenharia, pode se considerar 
inadequado o desenvolvimento de tais projetos por profissionais não especializados em cada uma 
das áreas mencionadas. Não possuímos no quadro profissional técnico habilitado para elaboração 
de projeto elétrico. 

Justifica-se, portanto, a presente contratação para que o SESI possa dar continuidade aos serviços 
essenciais de planejamento de engenharia e arquitetura nos prédios listados, atendendo, assim, à 
necessária adequação de área física construída resultante da crescente demanda em suas áreas de 
negócios, e a necessidade de adequação às normas ambientais, acessibilidades, bombeiros entre 
outras 

Ademais, a utilização do Sistema de advém da necessidade de contratações periódicas, de acordo 
com a necessidade de expansão física do órgão, diluindo o planejamento da aquisição. 

Os projetos deverão ser Contratados em LOTES SEPARADOS 

PROJETO ARQUITETÔNICO e AFINS 

PROJETOS COMPLEMENTARES (TERRAPLANAGEM, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, SPDA, LÓGICO E 
AFINS, CFTV, DADOS E VOZ, HIDROSSANITÁRIO, DRENAGEM, PPCI, PAISAGISMO, ACESSIBILIDADE, 
IMPERMEABILIZAÇÃO, REDE DE AR COMPRIMIDO, AMBIENTAL)  

Não deve ser permitida a participação sob forma de consórcio.   

 

5. LEGALIDADE:  

Todos os projetos a ser elaborados em conformidade às disposições deste documento. Devem 
ainda atender a todas as prescrições estabelecidas em Códigos, Leis ou Normas pertinentes ao 
assunto e vigentes no local da execução da edificação, quer da esfera Municipal, Estadual ou 
Federal. Embora exista uma hierarquia entre as três esferas consideradas, o autor do projeto 
deverá considerar, para casos específicos, a prescrição mais exigente, que eventualmente pode 
não ser a do órgão de hierarquia superior.  

Os documentos legais a serem observados são:  

Disposições da ABNT;  

Código, Leis e Normas Municipais, inclusive regulamentações de concessionárias;  

Códigos, Leis e Normas Estaduais;  
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Códigos, Leis e Normas Federais 

 

6. DOS SERVIÇOS – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O SESI, através da GEECM deverá todo suporte técnico para a Contratada durante a elaboração do 
Programa de necessidades (PN), etapa destinada à determinação das exigências de caráter 
prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas dos usuários) a serem satisfeitas pela 
edificação a ser concebida. A contratada deverá apresentar o programa de necessidades básico ou 
um estudo preliminar do projeto de arquitetura onde deverá realizar a análise e adaptação dos 
projetos às normas e Leis vigentes, de tal forma que será de inteira responsabilidade da 
Contratada a aprovação e alterações necessárias dos projetos (arquitetônico e complementares) 
nos diversos órgãos de fiscalização e controle, como CAU, CREA, PREFEITURAS (SEURB, FUMBEL, 
SEMMA),    SEMAS, IPHAN, REDE CELPA, COSANPA, CORPO DE BOMBEIROS, INFRAERO/ I COMAR 
(estudo de aproximação) e demais entidades que as solicitem, até a aprovação e legalização 
definitiva dos mesmos. A aprovação e legalização dos projetos não eximirão seus autores das 
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às suas 
atividades profissionais. 

Assim, é imprescindível que os projetos obedeçam à legislação específica referente à natureza da 
edificação, às normas da ABNT, às resoluções vigentes, a critérios de sustentabilidade, aos 
princípios do desenho universal, às prescrições e regulamentos das concessionárias locais e à 
supervisão e orientações do departamento técnico da contratante. 

A empresa contratada deverá providenciar e arcar com os custos de todos os documentos 
impressos (pranchas de projetos, arquivos de textos, imagens e planilhas) e mobilização para o 
serviço de protocolo e acompanhamento nos órgãos competentes para aprovação e legalização 
dos projetos em Belém, no interior do Estado do Pará serão fornecidas pelo contratante somente 
as despesas com deslocamento, os demais custos devem estar inclusos em suas propostas. Cabe à 
contratada orientar a equipe do GEECM acerca de possíveis alterações necessárias para 
adequação às exigências dos órgãos fiscalizadores. 

Após a aprovação e a legalização de todos os projetos nos órgãos competentes, os mesmos não 
mais poderão ser alterados substancialmente. Caso haja modificações no decurso da obra, em 
decorrência de erros/imprecisões/omissões e/ou da não observância das normas e legislações 
vigentes, a empresa contratada e os responsáveis técnicos pelos projetos deverão providenciar os 
ajustes necessários e a legalização das modificações nos órgãos competentes, ainda que 
encerrado o prazo de vigência da ARP e sem ônus de novos documentos impressos para o SESI-
DR/PA. 

A empresa contratada e os respectivos profissionais responsáveis técnicos pelos projetos 
arquitetônico e complementares deverão ficar cientes de que os mesmos serão solicitados a 
qualquer momento pelo GEECM e/ou pelas futuras empresas contratadas para execução das 
obras a prestar esclarecimentos e dirimir as dúvidas que por ventura surjam sobre os projetos, 
especificações e orçamentos. 

 Os projetos complementares em geral deverão ter, entre seus objetivos básicos, o de 
COMPATIBILIZAÇÃO entre estes e o arquitetônico. Deverão sempre ser levados em conta os 
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aspectos estéticos, funcionais e de eficiência energética, visando à facilidade de manutenção, 
segurança e controle de acessos, principalmente das áreas de convivência e de grande circulação 
das crianças, a circulação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e controle do sistema 
como um todo. Deverão ser utilizadas técnicas que melhor aproveitem os recursos naturais, 
possibilitando um menor consumo de água e de energia para climatização e iluminação, também 
disponibilizando ventilação cruzada e iluminação natural ao maior número possível de ambientes, 
sempre focando o conforto e a eficiência da edificação. Assim, devem-se empregar nos projetos 
vasos sanitários com baixo consumo de água por descarga, torneiras e chuveiros com limitadores 
de vazão. Os projetos devem, quando cabível, possibilitar o reaproveitamento das águas pluviais 
para sanitários e áreas externas. Quanto às instalações elétricas, deverá ser avaliado o uso de 
luminárias com calhas espelhadas, lâmpadas com alta eficiência luminosa, bem como sistemas de 
painéis e luminárias LED, motores e equipamentos elétricos com alta eficiência energética, painéis 
fotovoltaicos, além de outros. E, ainda, emprego de telhas termo acústicas e providências 
similares. 

Todos os ambientes de trabalho projetados devem atender aos níveis de conforto térmico, 
acústico (temperatura, umidade, ventilação, iluminação natural e artificial, nível de ruídos, além 
de outros), assim como os de segurança, de acordo com as orientações da Organização Mundial 
de Saúde - OMS, Normas da ABNT, Normas de Segurança do Trabalho (NRs do Ministério do 
Trabalho), além das normas específicas para áreas de lazer, educação, saúde, acessibilidade entre 
outras. 

Em edificações nas quais for necessária a instalação de divisórias, deverá ser prevista a realização 
de isolamento acústico entre os ambientes. Além disso, todas as áreas de segurança, como 
almoxarifado, depósito de bens, por exemplo, deverão ter paredes em alvenaria e laje de forro em 
concreto. 

A contratada deverá suprir os profissionais envolvidos de todos os equipamentos de informática, 
fotografia e telefonia, bem como quaisquer outros necessários ao fiel cumprimento do objeto 
deste Projeto Básico. A contratada deverá também arcar com todas as despesas de alimentação, 
EPI e demais encargos sociais referentes aos profissionais envolvidos, somente os custos com 
transporte serão de responsabilidade da contratante. 

Os critérios de medição definidos para cada um dos projetos detalhados a seguir são referências, 
as quais poderão ser reavaliadas de acordo as especificidades de cada terreno e/ou partido 
arquitetônico. 

Em atendimento ao que dispõe o Art. 111 da Lei nº 8.666/1993, os autores dos projetos 
contratados devem concordar com a cessão dos direitos autorais patrimoniais a eles relativos em 
favor do SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ. Os autores dos projetos contratados ficam 
obrigados a assinar o TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS, anexo ao Edital 
de Licitação e parte integrante do(s) contrato(s) que derivar(em) do Contrato por demanda. 

Dessa forma, nos casos em que os projetos contratados precisem ser alterados em função de 
necessidades supervenientes da Administração, depois de encerrado o prazo de vigência da ARP e 
do(s) contrato(s) que dela derivar(em), as alterações poderão ser realizadas por profissionais 
distintos daqueles autores dos projetos, mediante novo Registro/Anotação de Responsabilidade 
Técnica, contemplando as alterações realizadas. O novo RRT/ART, além de discriminar as 
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mudanças no projeto, deve fazer referência ao documento de cessão de direitos e mencionar o(s) 
nome(s) do(s) autor(es) e registro do projeto original. 

 

7. DEFINIÇÕES 

7.1  ÁREA DO TERRENO 

 Área total, em m², do terreno disponível para a construção. 

7.2. ÁREA CONSTRUÍDA 

Soma das áreas dos pisos utilizáveis, cobertos ou não, de todos os pavimentos de uma edificação, 
excluindo-se as áreas ao nível do solo apenas pavimentadas. 

7.3. ÁREA DE URBANIZAÇÃO  

Corresponde à área externa, ou seja, trata-se da área do terreno subtraída da área construída. 

 

8. CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA ETAPA DE HABILITAÇÃO 

Para habilitação técnica da equipe de trabalho, é necessária a demonstração de regularidade da 
empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho de classe, bem como a apresentação 
da relação nominal dos profissionais necessários e a comprovação de sua qualificação através de 
Certidão de Acervo Técnico, conforme a Tabela 1. 

A quantidade e a especialidade dos profissionais apresentados pela empresa poderão variar, de 
acordo com o número e tipos de projetos contratados pelo SESI-DR/PA. No entanto, em termos 
gerais, a equipe técnica deverá ser composta, no mínimo, pelos profissionais listados abaixo: 

a) 01 profissional Arquiteto ou Engenheiro, com atribuição de responsável técnico pelos 
levantamentos arquitetônicos, topográficos e afins, conforme item 9.1 do presente Projeto Básico 

b) 01 profissional Arquiteto, com atribuição de responsável técnico pelos Projetos Arquitetônicos e de 
Urbanização, em todas as etapas, conforme item 9.2, 9.3 e item 9.4 do presente Projeto Básico. 

c) 01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Agrônomo ou Biólogo, com atribuição de responsável 
técnico pelos Projetos de Paisagismo, conforme item 9.6 do Projeto Básico. 

d) 01 profissional Arquiteto, com atribuição de responsável técnico pelos Projetos de Comunicação 
Visual, conforme item 9.7 do Projeto Básico.  

e) 01 profissional Arquiteto, com atribuição de responsável técnico pelos Projetos de Arquitetura de 
interiores, conforme item 9.8 e para projeto de acessibilidade conforme item 9.9 do Projeto Básico.  

f) 01 profissional Engenheiro Civil, com atribuição de responsável técnico pelos projeto de 
terraplenagem, conforme item 10.1 do presente Projeto Básico.  

g) 01 profissional Engenheiro Civil, com atribuição de responsável técnico pelos projetos estruturais, 
conforme item 10.2 do presente Projeto Básico.  

h) 01 profissional Engenheiro Eletricista, com atribuição de responsável técnico pelos Projetos de 
instalações elétricas de média e/ou alta tensão, conforme item 10.3.1 do Projeto Básico.  

i) 01 profissional Engenheiro Eletricista ou Engenheiro de Automação, Engenheiro de Redes, com 
atribuição de responsável técnico pelos Projetos de Rede Estruturada, Controle de Acesso e CFTV e 
Sonorização, conforme item 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, e 10.3.6 do Projeto Básico.  
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j) 01 profissional Engenheiro Civil ou Sanitarista com atribuição de responsável técnico pelos Projetos 
de Instalações Hidrossanitárias, Drenagem e incêndio conforme item 10.4 do Projeto Básico.  

k) 01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Eletricista, com atribuição de responsável técnico pelo 
Projeto Luminotécnico, conforme item 10.5.1 do Projeto Básico.  

l) 01 profissional Arquiteto ou Engenheiro, com atribuição de responsável técnico pelos Projetos de 
Acústica, conforme item 10.5.2 do Projeto Básico.  

m) 01 profissional Engenheiro Mecânico, com atribuição de responsável técnico pelos Projetos de 
Climatização/Refrigeração; 01 profissional Engenheiro Mecânico, com atribuição de responsável 
técnico pelos Projetos de Circulação Vertical, conforme item 10.5.4 do Projeto Básico. 

n) 01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuição de responsável técnico pelos 
Orçamentos e documentos afins, conforme item 10.10 do Projeto Básico.  

o) 01 profissional Engenheiro, com atribuição de responsável técnico pelos Projetos de 
Impermeabilização, conforme item 10.6 do Projeto Básico.  

p) 01 profissional Engenheiro Mecânico, com atribuição de responsável técnico pelos Projetos de Ar 
comprimido, conforme item 10.7 e instalação de gás conforme item 10.8 do Projeto Básico.  

q) 01 profissional Engenheiro Florestal, com atribuição de responsável técnico pelos Projetos 
Ambientais, conforme item 10.9 do Projeto Básico.  

r) 01 profissional Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil, com atribuição de responsável técnico 
pela coordenação e/ou compatibilização de projeto arquitetônico com os projetos 
complementares, conforme item 10.11 do Projeto Básico. 
 

É permitido, a critério da licitante, que o mesmo projetista, desde que habilitado, seja designado 
como responsável por mais de um projeto. A exceção consiste na Análise de conformidade de 
projetos de estruturas em concreto, do Projeto Básico, o qual deve ser desenvolvido por 
profissional distinto daquele responsável pela elaboração dos projetos estruturais, assegurando 
assim a independência e imparcialidade da análise. Cada responsável técnico indicado pela 
empresa para desenvolver os projetos listados acima deve comprovar a sua regularidade 
profissional junto ao seu Conselho (CREA ou CAU), preenchendo todos os requisitos previstos nas 
resoluções do CONFEA para engenheiros e CAU para arquitetos e urbanistas. 

Para comprovação da habilitação técnico-profissional dos integrantes da equipe técnica, a 
Comissão Permanente de Licitação solicitará, em diligência, que a proponente apresente Certidão 
de Acervo Técnico expedida pelo conselho de classe da região onde os serviços foram executados, 
comprovando que a licitante elaborou projetos de prédio público ou edifício comercial, 
compatíveis com o objeto da licitação. 

As parcelas de maior relevância constam na tabela abaixo e as comprovações apresentadas 
deverão ser do profissional que pertença ao quadro da licitante, indicado como responsável 
técnico para o serviço de elaboração de cada um dos projetos. 

 

PROJETO REQUISITO MÍNIMO HABILITAÇÃO 

Projeto Arquitetônico Comprovante para área da edificação que seja de no mínimo 
3.000 m²; e área total acumulada por todos os comprovantes 
apresentados, de no mínimo 10.000 m². 

Profissional arquiteto e urbanista 

Projetos de Fundação  Comprovante para edificação que possua área mínima de 
3.000 m²; e área total acumulada por todos os comprovantes 

Profissional engenheiro civil 
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apresentados de no mínimo de 6.000 m².  

Projetos de Estrutura de 
concreto armado 

Comprovante para edificação que possua área mínima de 
2.000 m²; e área total acumulada por todos os comprovantes 
apresentados de no mínimo de 4.000 m². 

Profissional engenheiro civil  

Instalações Elétricas Prediais 
de média e/ou alta tensão 

Comprovante correspondente a 150 KVA ou a 2.000 m²; e 
potência acumulada por todos os comprovantes apresentados 
de no mínimo de 300 KVA ou de 5.000 m² 

Profissional engenheiro eletricista 

 

Rede estruturada de dados 

Comprovante para edificação que possua no mínimo 300 
pontos ou 2.000 m²; e número de pontos acumulados por 
todos os comprovantes apresentados de no mínimo de 600 
pontos ou de 3.000 m². 

Profissional engenheiro eletricista ou 
arquiteto e urbanista 

Climatização, refrigeração e 
afins 

Comprovante para projeto da edificação que possua no 
mínimo 65 TR ou 1.000 m²; e acumulado por todos os 
comprovantes apresentados de no mínimo de 130 TR ou de 
2.000 m² 

Profissional engenheiro mecânico 

Hidrossanitário Comprovante para projeto da edificação que possua no 
mínimo 350 pontos ou 1.000 m²; e número de pontos 
acumulados por todos os comprovantes apresentados de no 
mínimo de 700 pontos ou de 2.000 m². 

Profissional engenheiro civil, sanitarista ou 
arquiteto e urbanista 

Prevenção Contra Incêndio e 
Catástrofe  

Comprovante correspondente a no mínimo 100 pontos ou 
3.000 m² de área edificada; e área total acumulada por todos 
os comprovantes apresentados de no mínimo 100 pontos ou 
6.000 m². 

Profissional engenheiro civil ou arquiteto e 
urbanista 

Coordenação e/ou 
Compatibilização de Projetos 

Comprovante para projeto ou execução de serviço compatível 
em característica e complexidade semelhante ao objeto do 
certame, comprovando que coordenou e/ou compatibilizou 
projetos arquitetônico executivo e complementares, em ao 
menos 01 (uma) edificação comercial/administrativa. 

Profissional arquiteto e urbanista ou 
Engenheiro Civil 

Orçamento Geral Comprovante para edificação que possua área mínima de 
2.000 m²; e área total acumulada por todos os comprovantes 
apresentados de no mínimo de 4.000 m². 

Profissional engenheiro civil ou arquiteto e 
urbanista 

 

Não serão aceitos atestados referentes à elaboração de projetos de conjuntos ou edificações 
habitacionais, galpões, barracões, loteamentos, obras de arte, pontes, rodovias, ferrovias, ou 
qualquer outro que não seja de edificação escolar, lazer, saúde, compatível com o objeto licitado. 

Durante o período de vigência do Contrato por demanda, será permitida a substituição dos 
profissionais indicados durante o processo licitatório ou o acréscimo de profissionais, desde que o 
novo profissional atenda aos requisitos mínimos exigidos em edital e que seja autorizada a 
substituição por parte da fiscalização do contrato. 

A empresa contratada deverá, antes do início de cada contrato a ser assinado, nomear um 
“Gerente de Projetos”, profissional arquiteto, legalmente habilitado no Conselho de Classe (CAU), 
a ser designado para gerenciar a equipe de projetistas, respondendo por todos os serviços 
referentes ao contrato, independente da responsabilidade individual de cada técnico. Sua função 
será tratar das compatibilizações entre complementares e auxiliar a fiscalização no 
acompanhamento das soluções de projeto a serem adotadas pelos projetistas. Sua presença na 
equipe, entretanto, não substitui a necessidade de reuniões entre o corpo técnico completo e a 
fiscalização. 
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9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AFINS 

9.1 – LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL 

a) Diretrizes gerais:  

Envio de técnico profissional específico da área de topografia ao local da obra de reforma, 
com/sem ampliação e/ou construção, a fim de realizar o levantamento técnico de todas as 
condições do terreno, das edificações e elementos lindeiros aos imóveis, de modo a fornecer 
subsídios para a completa elaboração dos projetos arquitetônico e complementares. Assim, o 
levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral deve ser realizado conforme a NBR 13133, 
em terreno a ser indicado pelo SESI. Ressalta-se que o trabalho deverá ser executado “in loco” 
com equipamentos do tipo Estação total e GPS. Faz-se necessária a autorização para realização 
dos levantamentos. Esta deve ser solicitada formalmente pela contratada a GEECM, informando o 
período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais envolvidos, com 
antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis. 

b) Produtos gerados: 

ART ou RRT dos serviços, registrado junto ao CREA/PA ou CAU/PA e assinatura o Termo de 
Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA; 

Relatório Fotográfico, com imagens coloridas, do terreno indicado e de seu entorno, incluindo a 
identificação em planta baixa específica da posição e direção de cada foto apresentada, bem como 
levantamento de todas as edificações existentes no terreno; 

Apresentação planimétrica e altimétrica em planta baixa dos pontos notáveis, assim como dos 
acidentes geográficos e outros pormenores de relevo do terreno e áreas lindeiras; 

Planta topográfica em formato 2D, constando as medidas angulares, medidas lineares e medidas 
de desníveis do terreno, curvas de nível, identificação e locação dos elementos existentes 
(incluindo edificações e pequenas construções, vegetação, córregos, etc.), muros de divisas (com 
suas respectivas alturas e identificação de material), orientação do terreno, indicação das vias de 
acesso, calçadas, meio-fio e vias próximas, incluindo o dimensionamento da largura dos 
logradouros, indicação da infraestrutura urbana local (esgoto, água, energia, gás, telefonia, CFTV, 
etc.), com atenção para indicação do posteamento existente (locação georeferenciada de poste 
cuja fiação alimenta o terreno) e do ponto de entrada de água/luz/telefone/internet da 
concessionária local, locação de poços, antenas e demais elementos que possam ser  relevantes 
para o desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura e complementares; 

Cortes transversal e longitudinal do terreno, para identificação da topografia e edificação 
existente, se houver; 

Modelo digital 3D com as cotas de nível para melhor posicionamento da edificação; 

Levantamento cadastral das edificações existentes no terreno, representadas em planta baixa, 
planta de cobertura, elevações, cortes, pontos elétricos/eletrônicos (incluindo quadros e caixas de 
passagem), layout, pontos de água fria/esgoto (incluindo fossas, filtro e caixas de passagem) e 
elementos afins arquitetônicos e de instalação, devendo incluir relatório fotográfico completo da 
edificação; 
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A apresentação deve ser tal que permita a representação fiel do terreno, das edificações e suas 
instalações, elementos existentes e inventário florestal identificando as espécies a serem 
preservadas conforme as Leis e Normas Ambientais vigentes. 

c) Critério de medição: 

O levantamento topográfico e cadastral será quantificado em m², correspondente à área total do 
terreno 

 

9.2 - ESTUDO PRELIMINAR e ANTEPROJETO 

9.2.1-ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO 

a) Diretrizes gerais: 

A empresa contratada, a critério da administração, deverá elaborar a definição básica de partido 
arquitetônico e/ou urbanístico geral, devendo a Contratada realizar todas as verificações e 
adaptações necessárias à adequação do projeto às normas técnicas e leis vigentes, Federais, 
Estaduais e Municipais. 

b) Produtos gerados: 

Plantas baixas normalizadas e cotadas, com informações textuais necessárias (nomes de 
ambientes, área construída, locais de acesso, localização e pré-dimensionamento estrutural, tipos 
e dimensões de esquadrias, níveis de piso, tipos de pavimento, especificações de materiais de 
cobertura, pisos, revestimentos de paredes e forros, 10 vagas de garagem, indicações de 
acessibilidade, degraus de escada e demais elementos técnicos), em escala 1/100, 1/75 ou 1/50, 
conforme padrão técnico de representação de projetos de Arquitetura e Urbanismo – NBR 6492. 
Deve conter indicação dos elementos existentes, a demolir e a executar, em casos de reforma 
e/ou ampliação; 

Cortes normalizados e cotados, com informações textuais necessárias (nomes de ambientes, níveis 
de piso, anotações de passeios e pavimentos externos, elementos de estrutura e cobertura e 
demais elementos técnicos) em escala 1/100, 1/75 ou 1/50, conforme o caso para melhor 
visualização e compreensão; 

Plantas de cobertura com definições de águas, caimentos, rufos, calhas, rincões, diagrama básico 
da estrutura de cobertura (detalhes estruturas metálicas, madeira e/ou concreto), definição de 
materiais, previsão dos pontos de drenagem, identificação de lajes, calhas técnicas, previsão dos 
elementos de climatização (quando existir) e demais elementos construtivos, em escala 1/100, 
1/75, 1/50, 1/20 ou 1/10, conforme o caso; 

Elevações normalizadas, com especificação de materiais de revestimento e esquadrias e demais 
aspectos construtivos necessários, em escala 1/100, 1/75 ou 1/50; 

Nas implantações, identificar os principais pontos com informações textuais necessárias (números 
de quadra, de passeios e edificações, áreas verdes e públicas, elementos de interesse ambiental e 
paisagístico, infraestruturas como reservatórios elevados e subestações e áreas de 
estacionamento), ressaltando níveis de piso, rampas (com percentual de inclinação), materiais de 
pavimentação, níveis originais do terreno e níveis propostos após o projeto, vias de acesso 
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(passeio, faixa de rolamento, faixa de estacionamento, faixa de acostamento, etc.), áreas técnicas 
para equipamentos de climatização, shafts (identificados), entre outros; 

Esquema da forma estrutural para todos os pavimentos, indicando o posicionamento previsto dos 
pilares, vigas e lajes, devendo também, nos cortes do estudo preliminar, conter as alturas 
estimadas das vigas e outros elementos estruturais; 

Estudo de volumetria com maquete eletrônica foto realística, com no mínimo 4 imagens (duas 
térreas e duas aéreas), incluindo a demonstração do prédio inserido em seu entorno; 

Memorial descritivo e justificativo do estudo preliminar, contendo, basicamente, a 
fundamentação conceitual e técnica do partido, com explicitação dos critérios de definição da 
forma, de sistema construtivo e estrutural, padrão de acabamento, definição de fluxos, conceitos 
aplicados de conforto e eficiência energética, e racionalização de instalações e acessos. Com 
relação a conforto e eficiência energética, a critério da administração, devem ser demonstrados 
seus conceitos através do uso de software que informe estimativa de distribuição da ventilação 
(onde cabível) e a proteção contra a incidência direta do sol (horários de pico para solstício de 
inverno e verão), bem como para captação de energia solar, informando a localização dos painéis 
e da caixa interna de controle/conversão, e a estimativa de energia a ser captada; 

Planilha de quantitativos de áreas (de piso, parede, forro, pintura...), materiais e serviços, de 
forma mais setorizada possível, dividida por áreas da edificação (bloco ou pavimento), além da 
planilha de somatória geral. 

c) Critério de medição:  

O Estudo Preliminar de Arquitetura será quantificado em m², correspondente à área 
construída da edificação. Já a medição do Estudo Preliminar de Urbanização se dará pela área 
de urbanização, também em m². 

 

9.2.2 ANTEPROJETO DE ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO 

a) Diretrizes gerais:  

Definição pormenorizada do partido arquitetônico e/ou urbanístico geral, segundo normas 
técnicas correspondentes e padrão técnico projetual corrente — com maior apuro técnico da 
representação dos elementos construtivos. Deve prever soluções projetuais, já considerando 
consulta prévia aos projetistas complementares, de modo a identificar preliminarmente os 
sistemas de drenagem (tubos de queda e sistema de reaproveitamento de água pluvial), 
hidrossanitário (pré-dimensionamento da caixa de água, localização estimada do sistema de 
esgotamento sanitário, entre outros), climatização (pré-dimensionamento e localização dos 
equipamentos internos e externos de ar condicionado), incêndio, instalações elétricas (incluindo o 
sistema de captação de energia solar), etc. 

b) Produtos gerados:  

 Plantas baixas normalizadas e cotadas, nas quais deve constar o dimensionamento dos 
elementos estruturais em planta (pilares ou similares), com informações textuais necessárias 
(nomes de ambientes, área construída, locais de acesso, tipos, materiais e dimensões de 
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esquadrias, níveis de piso, tipos de pavimento, especificações de materiais de cobertura, pisos, 
estruturas, shafts, tubos de drenagem, revestimentos de paredes e forros, indicações de 
acessibilidade, vagas de garagem, degraus de escada e demais elementos técnicos), em escala 
1/50 ou 1/75, conforme padrão técnico de representação de projetos de Arquitetura e Urbanismo 
– NBR 6492. Deve conter indicação dos elementos existentes, a demolir e a executar, em casos de 
reforma e/ou ampliação;  

 Cortes normalizados e cotados, com informações textuais necessárias (nomes de ambientes, 
níveis de piso, anotações de passeios e pavimentos externos, elementos de estrutura e de 
instalações prediais, cobertura e demais elementos técnicos) em escala 1/50 ou 1/75;  

 Plantas de cobertura com definições completas: planos de águas e respectivos caimentos, rufos, 
calhas, rincões, diagrama completo da estrutura de cobertura, localização e especificação de tubos 
de descida de águas pluviais, gárgulas, grelhas, escadas tipo marinheiro, e demais equipamentos e 
elementos construtivos de drenagem, lajes/calhas técnicas, localização estimada dos elementos 
de climatização (quando cabível), com especificação completa de materiais e demais elementos 
construtivos, em escala 1/50 ou 1/75; 12  

 Elevações normalizadas, com especificação de materiais de revestimento e esquadrias e demais 
aspectos construtivos necessários, em escala 1/50 ou 1/75, com exibição de elementos 
construtivos correspondentes à escala;  

 Implantação, situação e locação do edifício ou projeto de urbanização, com cotas e definições de 
limite de terrenos e edificações limítrofes, em escala 1/200, 1/250 para projetos de arquitetura, 
1/500, 1/1000, 1/2000 ou 1/5000 para projetos urbanísticos. Deverá ser evidenciado nível de piso 
da calçada externa e das áreas internas do terreno, materiais de pavimentação, níveis originais do 
terreno (de acordo com a topografia), áreas de vegetação destinadas à proposta paisagística, 
passeio, faixa de rolamento, faixa de estacionamento, faixa de acostamento, baias, refúgios, etc. 
Seções de via devem ser apresentadas em escala condizente com as dimensões e hierarquia viária 
proposta — em geral entre escalas 1/100 e 1/50;  

 Plantas e cortes de movimentação, corte e aterro, com exibição de níveis originais do terreno e 
cotas de projeto, em escala correspondente às praticadas no estudo.  

 A planta urbanística geral normalizada e cotada, com informações textuais necessárias 
(identificação de passeios e edificações, áreas verdes, elementos de interesse ambiental e 
paisagístico, infraestruturas como reservatórios elevados, plataformas para 03 mastros de 
bandeira, subestações, lixeira e áreas de estacionamento com os raios de curvatura, marcação das 
seções de via), definição de áreas eventualmente destinadas a equipamentos públicos, caso haja 
necessidade. As cotas devem ser executadas em sentido longitudinal e transversal às vias, 
devendo ser exibidas a cada trecho de via e nos totais;  

 Planilha de quantitativos de áreas (de piso, parede, forro, pintura...), materiais e serviços, de 
forma mais setorizada possível, dividida por áreas da edificação (bloco ou pavimento), além da 
planilha de somatória geral;  

 Estudos de volumetria, maquetes eletrônicas (mínimo 8 imagens foto realísticas humanizadas 
internas e externas) e os memoriais descritivos e justificativos. O memorial descritivo deve conter, 
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no mínimo, a quantificação das áreas, extensões e volumes dos elementos construtivos mais 
significativos do projeto, com definição de seus materiais de cobertura, vedações, esquadrias, 
impermeabilizações, pisos, forros, acessos, escadas e rampas, equipamentos e demais elementos 
acessórios, através de relatório dos ambientes, suas áreas construídas e características técnicas e 
construtivas gerais. O memorial justificativo deve consistir, basicamente, no aprimoramento do 
memorial elaborado na etapa anterior, incluindo a atualização das informações do partido, da 
definição formal e dos demais conceitos. 

d) Critério de medição:  

O Anteprojeto de Arquitetura será quantificado em m², correspondente à área construída da 
edificação. Já a medição do Anteprojeto de Urbanização se dará pela área de urbanização, 
também em m². 

 

9.3. PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO  

a) Diretrizes gerais:  

O projeto básico é a definição completa, mas anterior ao nível executivo, e apresenta as 
informações necessárias ao planejamento e execução da obra. Configura documento técnico 
suficiente para subsidiar processos licitatórios, conforme legislação em vigor. 

 b) Produtos gerados:  

 RRT dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrado junto ao CAU/PA e assinatura 
o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Plantas baixas normalizadas e cotadas, onde deve constar o dimensionamento compatibilizado 
dos elementos estruturais em planta (pilares ou similares), com informações textuais necessárias 
(nomes de ambientes, área construída, locais de acesso, tipos, materiais e dimensões de 
esquadrias, quadro de esquadrias (altura x largura x peitoril e quantitativos), níveis de piso, tipos 
de pavimento, paginação dos pisos de todos os ambientes com indicação do ponto de partida do 
assentamento, especificações de materiais de cobertura, estrutura, revestimentos de paredes e 
forros (com paginação de todos os ambientes), acessos, plataforma de mastros, vagas de garagem, 
degraus de escada e demais elementos técnicos), em escala 1/50 ou 1/75, conforme padrão 
técnico de representação de projetos de Arquitetura e Urbanismo e demais projetos 
complementares. Deve conter indicação dos elementos existentes, a demolir e a executar, em 
casos de reforma e/ou ampliação;  

 Cortes normalizados e cotados, com informações textuais necessárias (nomes de ambientes, 
níveis de piso, anotações de passeios e pavimentos externos, elementos de estrutura e cobertura 
e demais elementos técnicos) em escala 1/50 ou 1/75;  

 Plantas de cobertura com definições completas: planos de águas e respectivos caimentos, rufos, 
calhas, rincões, diagrama completo da estrutura de cobertura, localização e especificação de tubos 
de descida de águas pluviais, grelhas e demais equipamentos e elementos construtivos de 
drenagem, com especificação completa de materiais e demais elementos construtivos, em escala 
1/50 ou 1/75;  
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 Elevações normalizadas, com especificação de materiais de revestimento e esquadrias e demais 
aspectos construtivos necessários, em escala 1/50 ou 1/75, com exibição de elementos 
construtivos correspondentes à escala; 

 Implantação, situação e locação do edifício ou projeto de urbanização, com cotas e definições de 
limite de terrenos, em escala 1/200, 1/250 (para projetos de arquitetura);  

 Plantas e cortes de movimentação, corte e aterro, com exibição de níveis originais do terreno e 
cotas de projeto, em escala correspondente às praticadas no estudo;  

 Projetos de urbanização contendo espaços edificados, passeios, localização de mastros, lixeiras, 
contêineres e iluminação pública e detalhamento de mobiliário urbano (se houver). Especificação 
de materiais das pavimentações, evidenciando níveis de piso, níveis originais do terreno, espécies 
vegetais especificadas pela proposta paisagística, entre outros, de modo a demonstrar, além dos 
elementos físicos da urbanização, todos os elementos que permitam verificar a devida 
compatibilização com os projetos complementares. Deve conter ainda identificação de passeios e 
edificações, áreas verdes e públicas, elementos de interesse ambiental e paisagístico, 
infraestruturas como reservatórios elevados e subestações e áreas de estacionamento 14 e 
respectivos raios de curvatura. As cotas devem ser executadas em sentidos longitudinais e 
transversais às vias, devendo ser exibidas a cada trecho de via e nos totais;  

 Compatibilização entre o arquitetônico e os projetos complementares nos cortes ou plantas, 
indicando a localização e dimensionamento exatos de elementos como cisterna, caixas de 
passagem / inspeção, postes de iluminação, quadros de distribuição, caixa de incêndios, 
tubulações, áreas técnicas, caixas d’água, dutos gerais (incluindo os de ar condicionado), entre 
outros, de maneira a deixar claro que foi realizada a verificação de todas as interferências das 
instalações no projeto de arquitetura e entre si, e que os possíveis conflitos foram resolvidos da 
melhor forma possível. Assim, deve ser preparado e entregue arquivo específico em que constem 
os elementos mencionados e quantos mais forem necessários, a fim de que se ateste o 
alinhamento entre os projetos que compõem o conjunto;  

 Planilha de quantitativos de áreas (de piso, parede, forro, pintura...), materiais e serviços, de 
forma mais setorizada possível, dividida por áreas da edificação (bloco ou pavimento), além da 
planilha de somatória geral;  

 Memorial Descritivo Legal do empreendimento: composto por todas as definições e informações 
técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos de aprovação.  

 

d)Critério de medição:  

O Projeto de Arquitetura será quantificado em m², correspondente à área construída da 
edificação. Já a medição do Projeto Básico de Urbanização se dará pela área de urbanização, 
também em m². 

 

9.4. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO 

a) Diretrizes gerais:  
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Os projetos arquitetônico e de urbanização, para o nível do projeto executivo, são essencialmente 
os mesmos constantes do projeto Básico / Legal, com a compatibilização definitiva com os 
projetos complementares e com o acréscimo do detalhamento de elementos construtivos, 
acessórios e agregados (esquadrias, áreas molhadas, soleiras, peitoris, escadas, rampas, estruturas 
de cobertura, guarda-corpos, etc.).  

b) Produtos gerados:  

 Solução definitiva de todos os pavimentos / unidades e seus sistemas de cobertura, plantas, 
layouts de todo o mobiliário, cortes e elevações;  

 Solução Definitiva de Todos os Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento: Estabelecer 
solução definitiva e global para os métodos construtivos, detalhes e materiais de acabamentos.  

 Solução Definitiva de Implantação: Executar desenhos da solução definitiva de implantação e dos 
elementos fixos de paisagismo.  

 Solução Definitiva de Todos os Ambientes, em Todos os Pavimentos / Unidades: Executar 
desenhos de todos ambientes, inclusive das áreas técnicas (internas e externas), em todos os 
pavimentos e elementos de arquitetura de interiores.  

 Layout definitivo de todos os Pavimentos / Unidades: Executar desenhos das soluções de layout 
definitivas de todos os ambientes, em todos os pavimentos.  

 Solução Definitiva dos Sistemas de Cobertura: Executar desenhos das soluções definitivas de 
todos os elementos de cobertura (telhados, lajes, marquises, pergolados, etc).  

 Solução Definitiva de Todos os Cortes: Executar desenhos em cortes e secções parciais, na 
quantidade necessária para compreensão do projeto das soluções de todos ambientes, inclusive 
das áreas técnicas (internas e externas), em todos os pavimentos.  

 Solução Definitiva de Todas as Fachadas: Executar desenhos de todas as fachadas do 
empreendimento com todos os pavimentos (ou parcial, quando pertinente).  

 Detalhamento de Áreas Molhadas: Detalhamento e ampliação de todas as áreas molhadas da 
edificação (banheiros, sanitários, vestiários, copas, cozinhas, etc.).  

 Detalhamento de Escadas e Rampas: Detalhamento e ampliação de todas as escadas e rampas 
da edificação. 

 Detalhamento Construtivo / Específico (Horizontal e Vertical): Detalhamentos construtivos 
(horizontal e vertical) de acabamentos, ornamentos, elementos arquitetônicos (brises, pestanas, 
etc) e sistemas construtivos, usando escala ampliada de desenho.  

 Detalhamento de Esquadrias e Elementos de Ferro, Alumínio, Madeira e Vidro: Executar 
desenhos, em escala adequada, das soluções definitivas de todas as esquadrias, gradis, venezianas 
e quaisquer outros elementos de vedação, passagem, iluminação, e ventilação em todos os 
ambientes e pavimentos. 

 Detalhamento de Muros de Divisa e Elementos de Água: Detalhamento construtivo de muros de 
divisa e elementos de água para subsidiar os projetos de estrutura e paisagístico.  
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 Tabela de Acabamentos: Indicação de todos os materiais de acabamentos tais como pisos, 
rodapés, revestimentos, forros, louças, metais, ferragens, divisórias, proteções acústicas, etc.  

 Detalhamento de Forros: Diagramação / paginação e detalhamento de forros dos ambientes 
pertinentes/ planta baixa de forro incluindo todos os componentes como luminárias, ar 
condicionado, sistema de som entre outros que se fizerem necessários. 

 Detalhamento de Pavimentações/Piso: Paginação e detalhamento de paginação de pisos e 
pavimentações internas e externas.  

 O detalhamento de projeto arquitetônico e urbanístico deve ser executado em plantas baixas, 
cortes e elevações, em escalas técnicas adequadas (em geral variando de 1/1 a 1/25), e deve 
incorporar a especificação completa de materiais e os diagramas de funcionamento de 
equipamentos, esquadrias e demais elementos;  

 Em projetos de urbanização, o detalhamento (incluindo a sinalização tátil externa) de espaços 
públicos e passeios devem ser apresentados em plantas baixas e seções, 15 podendo também 
apresentar elevações de caráter explicativo. Deve ser executado em escala aproximada (entre 
1/500 e 1/200, em média), amplamente cotado, e deve exibir locação de mobiliário urbano, cotas 
de circulações e seu dimensionamento e paginação de piso, níveis de piso e degraus, detalhes de 
rampas e guarda-corpos, faixas táteis e direcionais, desenhos de elementos paisagísticos 
existentes, com locação de ponto e extensão de aplicação em projeto, especificações de materiais 

e níveis de projeto em planta baixa e cortes;  O detalhamento de mobiliário urbano, quando 
houver, deve ser executado em plantas, cortes e elevações, podendo também acrescentar 
perspectivas ao conjunto, totalmente cotado e com todas as informações textuais necessárias 
(especificações de material, revestimentos e tratamento de superfícies, eventuais espécies 
vegetais aplicadas no projeto paisagístico, formas de fixação ao pavimento projetado e demais 
aspectos construtivos de interesse). O detalhamento de mobiliário urbano deve ser executado em 
escala apropriada, em geral variando de 1/1 a 1/10 e de 1/20 a 1/50, que possibilite melhor 
entendimento para execução no canteiro de obra;  

 Compatibilização definitiva entre o arquitetônico e os projetos complementares nos cortes ou 
plantas, indicando a localização e dimensionamento exatos de elementos como cisterna, caixas de 
passagem / inspeção, postes de iluminação, quadros de distribuição, caixa de incêndios, 
tubulações, dutos gerais (incluindo os de ar condicionado), entre outros; de maneira a deixar claro 
que foi realizada a verificação de todas as interferências das instalações no projeto de arquitetura 
e entre si, e que os possíveis conflitos foram resolvidos da melhor forma possível. Assim, deve ser 
preparado e entregue arquivo específico em que constem os elementos mencionados e quantos 
mais forem necessários, a fim de que se ateste o alinhamento entre os projetos que compõem o 
conjunto. Os elementos citados devem ser demonstrados em plantas baixas, cortes, elevações, 
detalhes e perspectivas, apresentando a verificação dos trajetos e características (materiais, 
bitolas, diâmetros, espessuras de chapa, etc.) das instalações, infraestruturas (fundações) e 
superestruturas (pilares, vigas, lajes e elementos estruturais equivalentes) dos respectivos 
projetos, bem como seus demais elementos componentes (quadros, caixas, subestações, 
reservatórios, bancos de baterias e geradores, nobreaks, casas de máquinas, sistemas de 
bombeamento e sucção, drenagem, coleta de resíduos e esgoto sanitário, sistemas de 
informatização, controle e monitoramento, insuflamento de ar condicionado, ventilação 
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mecânica, pressurização, registros e comandos, etc.). Para atendimento das características do 
executivo, devem as peças gráficas ser acompanhadas das respectivas planilhas e textos dos 
Quantitativos de áreas, materiais, móveis e equipamentos, da forma mais setorizada possível;  

 Detalhamento das áreas molhadas, escadas, rampas, elementos construtivos específicos (brises, 
pestanas, etc.), esquadrias, muros, divisórias, móveis fixos (bancadas, balcões, etc.), elementos de 
abastecimento de água, paginação de forro e piso (incluindo sinalização tátil interna), entre 
outros, sobretudo aqueles que possam influir no valor do orçamento;  

 Memorial completo descrevendo os elementos construtivos e justificando as soluções de projeto 
adotadas, incluindo estudos como o de orientação solar, iluminação natural e conforto térmico.  

c)Critério de medição:  

O Projeto Executivo de Arquitetura será quantificado em m², correspondente à área construída da 
edificação. Já a medição do Projeto Executivo de Urbanização se dará pela área de urbanização, 
também em m². 

 

9.6- PROJETO DE PAISAGISMO 

a) Diretrizes gerais:  

O Projeto de Paisagismo deverá ser concebido priorizando as espécies nativas e a redução da 
necessidade de irrigação, bem como a facilidade de manutenção, buscando sempre as alternativas 
de sistemas construtivos e tecnológicos mais adequados às condições locais. Deverá haver 
integração do projeto de paisagismo com os projetos luminotécnico e hidráulico, de maneira que 
estes apresentem os elementos necessários à manutenção e destaque do trabalho paisagístico.  

b) Produtos gerados:  

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA  e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Planta de Plantio, contendo indicação (nome científico, popular e imagem) e especificação de 
porte / condições e quantidades das espécies vegetais (arborização, palmeiras, arbustos e 
forrações) e outros materiais / elementos relacionados ao paisagismo;  

 Projeto de irrigação automatizada com posicionamento de todos os pontos de aspersores, 
encaminhamento das tubulações elétricas e hidráulicas que compõem o sistema irrigação, deverá 
apresentar a tabela com indicação de aspersores e quadros de comando  

 Planta de execução, contendo o dimensionamento e método de implementação;  

 Detalhamento geral;  

 Caderno de Especificações Técnicas;  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas da edificação (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral. 

c) Critério de medição:  
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O Projeto de Paisagismo será quantificado em m², sendo medidos no projeto arquitetônico e de 
urbanização os espaços destinados à implantação de jardins e áreas verdes. 

 

9.7 – PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

a) Diretrizes gerais: 

Desenvolver solução para projeto de comunicação visual, com foco na orientação e com o objetivo 
de identificar os ambientes, numerar unidades e promover a sinalização geral dos espaços, 
sobretudo a voltada para acessibilidade, considerando normas e legislações pertinentes e a 
padronização do SESI-DR/PA. 

 b) Produtos gerados:  

 RRT dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA e assinatura 
o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Planta baixa e elevações com indicação dos letreiros, totens, quadros de aviso, sinalização da 
área urbanizada (demarcação de vagas de estacionamento, por exemplo), placas indicativas de 
portas (com numeração) e indicação de acessibilidade;  

 Planta baixa com sinalização de emergência, de alerta e orientação com rotas de fuga;  

 Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas;  

 Especificações técnicas e planilhas de quantitativos.  

c)Critério de medição:  

O Projeto de Comunicação Visual será quantificado em m², correspondente à área construída da 
edificação e parcela da área de urbanização passível de sinalização visual (estacionamento, por 
exemplo). 

 

9.8 – PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES E MOBILIÁRIOS 

a) Diretrizes gerais:  

 Solução preliminar de Projeto de Arquitetura de Interiores e Mobiliários: Desenvolver solução 
preliminar para projeto de arquitetura de interiores e mobiliários, observando critérios de 
ergonomia, conforto e acessibilidade.  

Produtos gerados no anteprojeto:  

 Solução preliminar de planta baixa com o layout dos ambientes atendidos pelo projeto, incluindo 
a locação de mobiliário e equipamentos previstos.  

 Detalhes esquemáticos de elementos arquitetônicos, padrões de acabamentos especiais e 
especificações técnicas.  

 Proposta de mobiliários especiais (fixos e móveis), incluindo especificações técnicas, detalhes 
esquemáticos, quantitativos e estimativas de custos. - ART e declaração.  
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b)Produtos gerados:  

 Desenvolver solução definitiva para projeto de arquitetura de interiores e mobiliários, 
observando critérios de ergonomia, conforto e acessibilidade.  

Produtos gerados no projeto executivo: 

 Planta baixa com o layout detalhado dos ambientes atendidos pelo projeto, incluindo a locação 
de mobiliário e equipamentos previstos.  

 Detalhamento de elementos arquitetônicos, padrões de acabamentos especiais e especificações 
técnicas.  

 Detalhamento de mobiliários especiais (fixos e móveis).  

 Especificações técnicas.  

 Quantitativos e Planilhas de custos. 

 Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na forma 
sintética e analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, 
conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO).  

 ART e declaração.  

c)Critério de medição:  

O Projeto de interiores será quantificado em m², correspondente à área construída da edificação 

 

9.9- PROJETO DE ACESSIBILIDADE 

a) Diretrizes gerais:  

Os projetos deverão respeitar a NBR 9050/2004 e incorporar todos os quesitos normatizados, isto 
é, indicações, sinalizações, equipamentos, elementos ou peças que garantam a mobilidade e a 
legibilidade plenas a qualquer portador de deficiência.  

A ABNT NBR 9050: 2004 – ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA, estabelece critérios e 
parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação 
de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.  

No estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos foram considerados diversas condições 
de mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como: 
próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de 
audição ou qualquer outro que venha a complementar necessidades individuais.  

Considerações Gerais:  

Todo material especificado no projeto deverá ser aprovado pela comissão técnica responsável 
pelo acompanhamento da elaboração dos projetos.(SESI). Qualquer dúvida na especificação de 
algum material consultar a comissão técnica responsável pelo acompanhamento da elaboração 
dos projetos.(SESI) para que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade em todos os níveis 
da edificação.  
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A aprovação do projeto pela comissão técnica responsável pelo acompanhamento da elaboração 
dos projetos (SESI) não exime a CONTRATADA de qualquer responsabilidade concernente à 
elaboração e compatibilização do mesmo.  

b)Produtos gerados: 

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CAU/CREA, juntamente com o projeto, 
entregues ao SESI, que irá emitir o Termo de Recebimento após a análise do trabalho apresentado 
e aprovação do compatibilizador. Fará parte dos projetos as especificações de materiais, 
memoriais de quantitativo e descritivo, além dos detalhamentos executivos e caderno de encargos 
de cada projeto. 

c)Critério de medição:  

O Projeto de acessibilidade será quantificado em m², correspondente à área construída da 
edificação 

 

10 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PROJETOS COMPLEMENTARES 

10. 1 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM   

a) Diretrizes gerais:  

O projeto de terraplenagem deverá definir os volumes a movimentar, a distribuição de terras, as 
notas de serviço e a orientação da terraplenagem, necessários à implantação da plataforma de 
terraplenagem, bem como desenvolver os estudos de estabilidade de taludes de cortes e aterros, 
de acordo com teoria da mecânica dos solos, justificando a sua utilização.   

Deverão ser avaliadas as alternativas que se apresentem quanto à movimentação dos volumes de 
terraplenagem de modo a ajustar, entre outras, as necessidades de empréstimos ou bota-foras 
com disponibilidade de áreas para tal, levando ainda em conta os planos de urbanização e 
paisagismo existentes ou planejados, para mútua compatibilização, além da proteção do meio 
ambiente.   

Deverão ser observadas as seguintes normas e práticas complementares:   

Normas, procedimentos e especificações do DNIT; 

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

Normas ABNT e INMETRO; 

Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais, municipais e distritais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos; 

Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA.   

b)Produtos gerados: 

Deverão ser entregues os seguintes itens do projeto de terraplanagem:   

Desenhos de implantação com indicação dos níveis originais e dos níveis propostos.  
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Perfil longitudinal e seções transversais tipo com indicação das situação original e da proposta e 
definição de taludes e contenção de terra.  

Memorial com cálculo de volume de corte e aterro e respectivo quadro resumo de corte e aterro  

Plano de destinação de bota fora.  

Plano e metodologia de execução dos serviços 

 

10.2- PROJETOS ESTRUTURAIS 

O Projeto Estrutural é composto pelos projetos de impermeabilização, fundações e estrutura 
(concreto armado, madeira, metálica e/ou mista). Pode ainda ser solicitado, a critério da 
administração, o Laudo de Análise Situacional das Fundações e Estruturas. 

 

10.2.1. LAUDO DE ANÁLISE SITUACIONAL DAS FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

a) Diretrizes gerais:  

Realização de vistorias “in loco” com prospecções das peças de fundação (diretas, superficiais, 
profundas ou demais) e estrutura de edificações existentes que estejam comprometidas, se 
houver.  

b) Produtos gerados:  

 ART dos serviços, registrado junto ao CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade 
Técnica do SESI-DR/PA;  

 Laudos e pareceres técnicos, ilustrados com fotos, que demonstrem o comprometimento das 
fundações e estruturas, além das condições do terreno e riscos projetados que possam surgir, 
objetivando o esclarecimento e soluções de aspectos técnico-científicos.  

c)Critério de medição:  

O Laudo de análise situacional das fundações e estruturas será quantificado em m², 
correspondente à área construída da edificação existente. 

 

10.2.2. LAUDO DE SONDAGEM  

a) Diretrizes gerais:  

O laudo de sondagem deve considerar o que dispõe a NBR 8036 – Programação de sondagens de 
simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios, sobretudo no que se refere à 
quantidade de furos de sondagem necessários.  

b) Produtos gerados:  

 ART dos serviços, registrados junto ao CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade 
Técnica do SESI-DR/PA;  

 Desenhos com locação dos furos de sondagem;  
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 Laudo de sondagem com a descrição das características do solo e perfis geológicos do terreno, 
data e hora de início e término dos testes, detalhamento da metodologia de trabalho, gráfico de 
resistência à penetração, classificação do material por camada, nível de água e manifestação 
conclusiva sobre cada camada de solo.  

c)Critério de medição:  

O Laudo de sondagem será medido pela quantidade, em unidades, de furos de sondagens 
realizados. 

 

10.3- PROJETO DE FUNDAÇÃO 

a) Diretrizes gerais:  

O Projeto de Fundações deve ser baseado no laudo de sondagem e levantamento topográfico a 
ser apresentado pela empresa contratada. O Projeto de Fundações deve conter, no mínimo, as 
seguintes informações:  

 Locação dos elementos de apoio;  

 Nome e dimensionamento de todas as peças estruturais;  

 Indicação das cargas e momentos nas fundações e fck do concreto em diversos níveis;  

 Indicação do sistema construtivo dos elementos de fundação;  

 Armação de todas as peças estruturais e quadro de ferragens por prancha de detalhamento; A 
solução adotada para tipo de fundações deverá dar especial atenção para o nível d'água do 
terreno, devidamente compatibilizada com um eventual pavimento térreo da edificação, os níveis 
das soleiras das portas de entradas deverão ficar no mínimo a 30 cm do piso das calçadas de 
proteção.  

 

b) Produtos gerados:  

 ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/serviços de elaboração de projetos e 
assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Plantas de locação e cargas da fundação (pilares e fundações), plantas de fôrmas, se não 
contemplada na planta de locação, e plantas de armação. A planta geral de locação deverá ser em 
escala adequada e apresentar as distâncias entre eixos dos pilares, a partir de um ponto de 
referência bem definido, além de cotas necessárias para o correto posicionamento dos elementos 
estruturais e indicação do Fck do concreto. Pode-se utilizar a mesma planta para os desenhos de 
locação dos pilares e da fundação;  

 Na Planta de fôrmas, deverão constar as dimensões dos elementos de fundação, em planta e em 
corte, cotas de assentamento em relação ao sistema de referência e indicação do Fck do concreto;  

 Na Planta de Armação, deverão ser apresentadas as seções longitudinais e transversais, 
mostrando a quantidade, o diâmetro, a posição, os espaçamentos e os comprimentos de todas as 
armaduras longitudinais e transversais dos elementos de fundação. Deverão ser indicadas, 
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também, as ferragens de arranque dos pilares. Caso se faça necessário o detalhe de armaduras em 
mais de uma prancha, cada uma das pranchas deverá possuir um quadro de ferragens e um 
quadro resumo de consumo de materiais (aço, concreto e fôrma);  

 Memorial Descritivo e de Cálculo, sendo que nas especificações técnicas deverão ser detalhados 
os principais aspectos da solução adotada no projeto de fundações, apresentando e justificando os 
procedimentos adotados, as considerações relativas à escolha do tipo de fundação, justificando 
com base nas investigações e estudos geotécnicos e disponibilidade dos equipamentos a serem 
utilizados;  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

c)Critério de medição:  

 O Projeto de Fundações será quantificado em m², correspondente à área construída da 
edificação. 

 

PROJETO DE ESTRUTURA  

O Projeto de Estrutura deverá ser elaborado em conformidade com as normas da ABNT 
pertinentes ao tema ou, na falta delas, com outras normas que regulamentam o assunto. Deve 
também basear-se no laudo de sondagem e levantamento planialtimétrico. Na análise estrutural 
deve ser considerada a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para 
a estrutura, levando-se em conta os possíveis estados limites últimos e de serviço, as cargas 
mecânicas e efeitos de fenômenos da natureza. É de responsabilidade do projetista estrutural 
conhecer todas as instalações e utilidades a serem implantadas na edificação que sejam 
condicionantes na escolha e dimensionamento do esquema estrutural. O projetista deve ainda 
conhecer a flexibilidade de utilização desejada no projeto arquitetônico, para que eventuais 
alterações de distribuição interna não sejam inviabilizadas por questões estruturais, conhecer as 
possibilidades futuras de ampliação de área e alteração de utilização da edificação e conhecer, se 
houver o prazo fixado para a execução da obra.  

O projetista desenvolverá e apresentará o Projeto de Estrutura após estudar as diversas opções de 
estruturas e analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de vista de 
viabilidade técnica, econômica e de execução. Para tanto, é de responsabilidade do projetista se 
informar acerca das características do local da obra no tocante a:  

 Tipo e custo da mão-de-obra disponível;  

 Tipo e custo dos materiais disponíveis;  

 Disponibilidade de equipamentos;  

 Possibilidade de utilização de técnicas construtivas 

 

10.2.5-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

a)Produtos gerados:  
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 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Plantas de fôrma, as quais devem conter, no mínimo, os seguintes elementos:  

 Cotas de todas as dimensões necessárias à execução das estruturas; numeração de todos os 
elementos estruturais; indicação da seção transversal das vigas e pilares, das aberturas e rebaixos 
de lajes, o valor e localização das contra flechas em vigas e lajes;  

 Quando houver mudança de seção transversal do pilar em determinado pavimento, deverão ser 
indicadas as duas seções junto ao nome do pilar, a que morre e a que continua; o Indicação de 
aberturas e rebaixos de lajes;  

 Indicação se as vigas forem invertidas; o Indicação de valor e localização da contraflecha em 

vigas e lajes;  Nota explicativa mencionando o quantitativo de escoramento necessário para 
execução; 

 No caso de lajes pré-fabricadas, treliçadas ou nervuradas, indicação do sentido de armação das 
nervuras, o detalhe da laje, informando a sua altura, a largura das nervuras, a distância entre eixos 
das nervuras, a espessura da capa de concreto, características do elemento de enchimento e, para 
as lajes treliçadas, a especificação da armação treliçada; o No caso de lajes cogumelo, posição e 
dimensões dos capitéis.  

 Cortes, no mínimo nas duas direções principais da planta baixa e em regiões específicas 
(escadas, caixas d'água, etc.). Os cortes podem contemplar todos os pavimentos da estrutura em 
uma mesma prancha, ou serem apresentados separadamente por pavimento, junto à respectiva 
planta de fôrma.  

 Planta de armação, a qual deve conter, no mínimo, as seguintes indicações:  

 Seção longitudinal de todas as peças mostrando a posição, a quantidade, o diâmetro e o 
comprimento de todas as armaduras longitudinais, em escala adequada;  

 Convenção de pilares indicando os pilares que nascem, continuam e morrem nos pavimentos;  

 Seções transversais de todas as peças, mostrando a disposição das armaduras longitudinais e 
transversais (estribos) e as distâncias entre as camadas das armaduras longitudinais, em escala 
1:20 ou 1:25;  

 Cada prancha de armação dos elementos estruturais deverá conter o Quadro de Ferros 
respectivo, o qual deve apresentar, no mínimo, o tipo de aço (CA50, CA60), posição (numeração 
da ferragem), diâmetro da armadura (em mm), quantidade de barras de mesma posição, 
Comprimento unitário da barra (em cm), comprimento total das barras de mesma posição, em cm 
(comprimento unitário da barra x quantidade de barras de mesma posição);  

 Cada prancha de armação dos elementos estruturais deverá conter  

 Quadro Resumo de Ferros respectivo, o qual deve apresentar, no mínimo, o tipo de aço (CA50, 
CA60), diâmetro da armadura (em mm), comprimento total (em m) por diâmetro de barra, massa 
(em kg) das barras de mesmo diâmetro, considerando perdas, e massa total (em kg) por tipo de 
aço, considerando perdas.  
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 Detalhe das armaduras contendo, no mínimo, número da posição, quantidade e diâmetro das 
barras, espaçamento entre elas, quando necessário, comprimento total das barras e trechos retos 
e dobras com cotas;  

 Para as lajes cogumelo, devem ser detalhadas as armaduras inclusive para os capitéis;  

 Quando o detalhe das armaduras exigir comprimento das barras superiores ao existente no 
mercado (12m), os tipos de emendas deverão ser detalhados;  

 No caso de aberturas e furos em elementos estruturais, deverão ser apresentados os detalhes 
das armaduras de reforço; o Nas lajes nervuradas, deve ser indicado, juntamente com as 
armaduras, o posicionamento dos moldes e das zonas maciças, quando estas forem necessárias.  

 Consumo de materiais (volume de concreto, área de fôrma e quadro de ferros) e resistência 
característica à compressão do concreto – fck;  

 Memorial descritivo e de cálculo, contendo minimamente as seguintes informações:  

 Unidade das medidas utilizadas nos desenhos; o Classe do concreto (C-20, C-25 etc.);  

 Cobrimento da armadura;  

 Indicação das sobrecargas utilizadas no cálculo;  

 Outras informações necessárias à total compreensão do projeto.  

 Nos casos em que a ordem de retirada dos escoramentos seja capaz de introduzir solicitações 
importantes para a estabilidade da edificação não consideradas em projeto, deverá vir 
acompanhado ao projeto estrutural um plano de retirada dos escoramentos;  

 Quando necessário, deverá ser apresentado o plano de concretagem. As interrupções de 
concretagem deverão garantir as características de segurança e estética da estrutura;  

 Plantas de localização e identificação dos sistemas de impermeabilização.  

 Detalhes genéricos e específicos que descrevam graficamente todas as soluções de 
impermeabilização projetadas e que sejam necessárias para a execução destas.  

 Memorial descritivo das soluções de impermeabilização, caderno de especificações técnicas dos 
materiais, manuais de utilização e manutenção, com relação completa destes materiais e 
respectivo quantitativo. Descrição detalhada dos materiais empregados, sendo que marcas ou 
modelos serão meramente referenciais e poderão ser substituídos por outros equivalentes, ou 
seja, com mesma função e desempenho técnico.  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

b) Critério de medição:  

O Projeto de estrutura em concreto armado será quantificado em m², correspondente à área 
construída da edificação. 

 

10.2.6 – ESTRUTURA METÁLICA 
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a) Diretrizes gerais:  

Nos Projetos de Estrutura metálica, a unidade linear de medida a ser adotada no projeto é o 
milímetro. Os projetos deverão conter as informações necessárias para a execução e o conjunto 
será composto por desenhos de projeto, desenhos de fabricação e desenhos de montagem.  

Estes deverão indicar as especificações dos aços estruturais empregados, dos parafusos, das 
soldas e de outros elementos integrantes da estrutura, necessários para a fabricação e montagem.  

b) Produtos gerados:  

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Desenhos de projeto:  

 Nas ligações com parafuso de alta resistência, trabalhando a corte, os desenhos de projeto 
deverão indicar o tipo de ligação, por atrito ou por contato;  

 Deverão ser indicadas, nesses desenhos, as contra flechas de vigas e treliças adotadas no cálculo, 
as especificações relativas ao tipo de proteção contra corrosão, além das especificações quanto ao 
tipo de proteção fogo-retardante, nos casos em que essas forem exigidas pelas normas e 
legislações vigentes.  

 Desenhos de fabricação:  

 Os desenhos de fabricação deverão traduzir fielmente, para a oficina, as informações contidas 
nos desenhos de projeto, fornecendo informações completas para a fabricação de todos os 
elementos componentes da estrutura, incluindo materiais utilizados e suas especificações, 
locação, posição dos furos, tipo e dimensão de todos os parafusos, soldas de oficina e de campo e 
lista completa de todos os materiais. Em casos especiais, será necessário indicar a sequência de 
execução das ligações importantes, soldadas ou parafusadas, para evitar o aparecimento de 
empenos ou tensões residuais excessivas.  

 Desenhos de montagem:  

o Os desenhos de montagem deverão indicar as dimensões principais da estrutura, numerações 
ou marcas das peças, dimensões de barras, elevações das faces inferiores de placas de apoio de 
pilares, todas as dimensões de detalhes para colocação de chumbadores e demais informações 
necessárias à montagem da estrutura. Deverão ser claramente indicados todos os elementos, 
permanentes ou temporários, essenciais à integridade da estrutura parcialmente montada;  

 Deverá fazer parte do projeto de montagem um memorial com o plano de montagem da 
estrutura, abordando os seguintes aspectos: sequência e metodologia de montagem, dimensões e 
pesos das peças da estrutura, posicionamento dos olhais de içamento e equipamentos de 
montagem.  

 Planilha de quantitativos e preços dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, 
dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

c) Critério de medição:  
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O Projeto de estrutura metálica será quantificado em m², correspondente à área construída da 
edificação. 

 

10.2.7 - ESTRUTURA EM MADEIRA 

a) Diretrizes gerais:  

Nos Projetos de Estruturas em madeira, a unidade linear de medida para representação gráfica é o 
milímetro. Sempre que outra unidade for usada, deve-se fazer a devida exceção, expressando-a 
pela abreviatura correspondente.  

As escalas adotadas, para a representação das estruturas de madeira, deverão estar em função 
dos tipos de desenhos e de acordo com cada caso. Dessa forma, recomenda-se o emprego das 
seguintes escalas:  

Desenhos de conjuntos:  

serão utilizados para apresentar a totalidade da estrutura, determinando como seus componentes 
se relacionam entre si. Podem ser incluídas plantas, elevações e perfis, em vistas e seções ou 
cortes. Escalas indicadas: 1:50, 1:100;  

 Desenhos de detalhes: serão usados para transmitir todas as informações necessárias à 
execução e disposição de componentes. Escalas indicadas: 1:1, 1:5, 1:10, 1:20;  

 Desenhos de montagem (esquemas): também denominados de diagramas de montagem, serão 
empregados para demonstrar a posição relativa de cada um dos componentes do conjunto. Sem 
escala ou com escala conveniente, de acordo com a complexidade do problema.  

O sistema estático do projeto estrutural deve ser o mais simples e adequado às características do 
material, de modo a reduzir, ao mínimo, as incertezas quanto aos valores dos esforços nas seções 
críticas.  

Deve-se procurar fazer prevalecer, sempre que possível, a simetria geométrica, tanto nas 
dimensões estruturais como nas seções transversais.  

b) Produtos gerados:  

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Plantas de todas as estruturas do sistema;  

 Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura, especificação dos materiais 
utilizados, características e limites;  

 Lista completa de materiais, indicação do esquema executivo obrigatório se for requerido pelo 
esquema estrutural;  

 Desenho de locação geral da obra, nos projetos de grande porte, em que se apresenta a 
subdivisão da obra em áreas de projeto. Nesse desenho, a designação das áreas deverá ser feita 
por código. No código de cada área de projeto deverá constar, inicialmente, a abreviatura do 
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nome que lhe corresponde e, depois, o número de ordem da mesma, de acordo com a posição 
assumida na planta de locação;  

 As pranchas de desenho deverão apresentar, no mínimo, quadro de madeiramento, com os 
seguintes requisitos: seção das peças, comprimento, tipo de madeira e quantidade de cada peça, 
prevendo folga para perdas no corte da madeira;  

 Memorial com o plano de execução e montagem da estrutura, nos casos em que o método 
construtivo for capaz de causar esforços significativos na estrutura, abordando os seguintes 
aspectos: sequência de montagem, dimensões e pesos das peças da estrutura, posicionamento 
dos olhais de içamento e equipamentos de montagem;  

 Programa de ensaios de acordo com a NBR 6230, no caso de ser utilizada madeira própria da 
região, cujas características não se encontrem registradas dentre as madeiras preconizadas em 
normativos vigentes. Com base nos resultados dos ensaios realizados, será então definida a 
possibilidade de utilização da espécie de madeira indicada como elemento estrutural.  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

c) Critério de medição:  

O Projeto de estrutura em madeira será quantificado em m², correspondente à área construída da 
edificação.  

 

10.2.8 - ESTRUTURA MISTA 

a) Diretrizes gerais:  

Nos Projetos de Estrutura mista, a unidade linear de medida a ser adotada no projeto é o 
milímetro. Os projetos deverão conter as informações necessárias para a execução e o conjunto 
será composto por desenhos de projeto, desenhos de fabricação e desenhos de montagem.  

Estes deverão indicar as especificações dos aços, madeiras e concretos estruturais empregados, 
além de outros elementos integrantes da estrutura, necessários para a fabricação e montagem.  

b) Produtos gerados:  

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Desenhos de projeto:  

 Nas uniões e/ou ligações entre as peças, os desenhos de projeto deverão indicar o tipo de 
amarração, por atrito ou por contato;  

 Deverão ser indicadas nesses desenhos as contra-flechas de vigas e treliças, adotadas no cálculo, 
as especificações relativas ao tipo de proteção das peças, além das especificações quanto ao tipo 
de proteção fogo-retardante, nos casos em que essas forem exigidas pelas normas e legislações 
vigentes.  

Desenhos de fabricação:  
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 Deverão fornecer informações completas para a fabricação de todos os elementos componentes 
das estruturas, incluindo materiais utilizados e suas especificações.  

 Desenhos de montagem:  

 Deverão indicar as dimensões principais da estrutura, numerações ou marcas das peças, 
dimensões de barras, elevações das faces inferiores de placas de apoio de pilares, todas as 
dimensões de detalhes para colocação de chumbadores e demais informações necessárias à 
montagem da estrutura. Deverão ser claramente indicados todos os elementos, permanentes ou 
temporários, essenciais à integridade da estrutura parcialmente montada;  

 Deverá fazer parte do projeto de montagem um memorial com o plano de montagem da 
estrutura, abordando os seguintes aspectos: sequência e metodologia de montagem, dimensões e 
pesos das peças da estrutura, posicionamento dos olhais de içamento e equipamentos de 
montagem.  

 Plantas de localização e identificação dos sistemas de impermeabilização.  

 Detalhes genéricos e específicos que descrevam graficamente todas as soluções de 
impermeabilização projetadas e que sejam necessárias para a execução destas.  

 Memorial descritivo das soluções de impermeabilização, caderno de especificações técnicas dos 
materiais, manuais de utilização e manutenção, com relação completa destes materiais e 
respectivo quantitativo. Descrição detalhada dos materiais empregados, sendo que marcas ou 
modelos serão meramente referenciais e poderão ser substituídos por outros equivalentes, ou 
seja, com mesma função e desempenho técnico.  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

c) Critério de medição:  

O Projeto de estrutura mista será quantificado em m², correspondente à área construída da edificação. 

 

10.2.9 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROJETOS DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 

a) Diretrizes gerais:  

 Fazer a verificação da conformidade do projeto estrutural através de análise linear e não-linear 
física e geométrica, segundo os critérios estabelecidos na NBR 6118/2014;  

 A verificação será realizada através de programas de análise de esforços, tais como CAD/TQS, 
EBERICK e SAP2000, podendo ser usados os similares ou os de qualidade superior, porém 
compatíveis com programas de base CAD;  

 A avaliação da conformidade do projeto deve ser realizada por profissional habilitado, 
independente e diferente do projetista, e registrada em documento específico, que acompanhará 
a documentação do projeto, conforme citado na NBR 6118/2014.  

b) Produtos gerados:  
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 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Relatórios com planilhas de análise e crítica, desenhos de pórticos espaciais, desenho de 
distribuição de esforços e deformações, plantas com correções, entre outros recursos gráficos.  

c) Critério de medição:  

A Análise de Conformidade de Projetos Estruturais será quantificada em m², correspondente à 
área do projeto de estrutura em concreto armado. 

 

10.3- PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Média e Alta tensão), ELETRÔNICAS E AFINS 

10.3.1- PROJETO ELÉTRICO 

a) Diretrizes gerais:  

O Projeto Elétrico deverá obedecer às normas e recomendações elétricas da ABNT, inclusive a NBR 
14.136/2002, aos padrões de fornecimento de energia elétrica da concessionária local, às 
especificações dos fabricantes e às Condições Gerais de Fornecimento da ANEEL.  

Deve-se atender a todas as indicações dos Projetos de Arquitetura, Luminotécnico, de Estrutura, 
de Prevenção e Combate à Incêndio e exigências dos demais projetos. 30  

Os projetos de instalações elétricas deverão ser elaborados prevendo equipamentos de alto fator 
de potência e motores de alto rendimento, para se evitar a utilização de banco de capacitores.  

Os circuitos elétricos devem seguir as seguintes recomendações:  

 Queda de tensão máxima de 2%;  

 Todas as instalações de circuitos devem ser em FASE, NEUTRO e TERRA;  

 Para iluminação e tomadas comuns em 220 V, a carga máxima por circuito deverá ser de 1200 W 
com proteção de 20 A;  

 As tomadas de serviço devem ser alimentadas por circuitos independentes;  

 Para a rede estabilizada, cada circuito deve conter no máximo 04 estações de trabalho, e 
particularmente no CPD, 01 equipamento por circuito;  

 Deve ser previsto em cada ambiente de trabalho, um ponto para alimentação de impressora 
laser (500W), sendo requerido circuito exclusivo admitindo-se o máximo de 03 (três) 
equipamentos;  

 Em todas as salas, deverão ser previstos interruptores para comando separado para iluminação 
normal e para iluminação de emergência.  

Os quadros gerais e terminais devem seguir as seguintes recomendações:  

 As instalações devem ser distribuídas em quadros distintos – Quadro de Energia Normal (QTN), 
Quadro de Energia de Emergência (QTE), Quadro de Energia Estabilizada (QTU) e Quadro de Força 
de Ar-Condicionado (QFAC);  
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 Os quadros deverão possuir barramentos de fases (R/S/T), barramento neutro, barramento de 
terra, disjuntor geral e disjuntores parciais;  

 Nas salas dos racks, deve ser instalado um quadro da rede estabilizada com 01 disjuntor trifásico 
de 20 A e 04 disjuntores monofásicos de 20 A;  

 Para o dimensionamento dos alimentadores dos quadros terminais deverá ser considerada a 
demanda de 100% das cargas;  

 O encaminhamento dos alimentadores entre os quadros gerais e as prumadas de distribuição 
deverá ser por meio de leitos (prateleiras). A derivação das prumadas de distribuição aos quadros 
terminais será em eletrocalha ventilada com tampa;  

 Deverá ser previsto o encaminhamento dos alimentadores por meio de Barramentos Blindados, 
nos casos em que a corrente ou a distância determinarem essa necessidade.  

Com relação à infraestrutura elétrica, deverão ser adotadas as recomendações abaixo:  

 Para as infraestruturas da rede secundária, deverão ser previstos eletrodutos galvanizados com 
petroletes e/ou perfilados;  

 Para as infraestruturas primárias, deverão ser previstas eletrocalhas e/ou perfilados, partindo 
dos quadros terminais até o último ponto de derivação para as salas;  

 Para as infraestruturas externas, embutidas em pisos, deverão ser previstos eletrodutos em PVC 
com rosca e caixas de passagem em alvenaria (40„e40„e50 cm), com tampa de ferro fundido (T-
16), dispostas de 20 em 20 metros e nos pontos de derivação para os quadros;  

 Os seal tubos apenas serão aceitos nas descidas internas às divisórias;  

 O diâmetro mínimo para eletrodutos deve ser de ¾”.  

O dimensionamento e a especificação dos condutores obedecerão às recomendações da ABNT, 
destacando:  

 Seções mínimas para os circuitos terminais de 2,5 mm²;  

 Seções mínimas para o cabo alimentador de 6,0 mm²;  

 Cabo NEUTRO terá sempre diâmetro maior ou igual ao dos cabos FASES no cálculo dos circuitos 
alimentadores;  

 Circuitos de alimentação com condutor de proteção (cabo TERRA);  

 Cabos de cobre eletrolítico com isolamento termoplástico e cobertura de pirevinil anti-chama.  

As tomadas devem seguir as seguintes especificações:  

 Todas do tipo 2P+T conforme padrão NBR 14.136/2002, com pino terra;  

 Para tomada de uso comum, critério de 6m² por tomada;  

 Circuitos independentes para tomadas especiais (chuveiros, geladeiras, micro-ondas, aparelhos 
de ar-condicionado, máquina de reprografia e outros).  
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Os circuitos de iluminação deverão ser divididos para utilização parcial ou por setores, sem 
prejuízo do conforto.  

Deve ser especificado, conforme solicitação do SESI-DR/PA, grupo motor-gerador, com 
acionamento automático e capacidade para atender as seguintes cargas: rede estabilizada 
(nobreak), 1/3 da iluminação (emergência), bombas, elevadores e contingências de ar-
condicionado.  

Deve ser especificado nobreak, com acionamento automático e capacidade para alimentar os 
servidores de informática, equipamentos da rede local de dados/voz, e demais cargas que não 
possam sofrer interrupção de alimentação. O nobreak deve possuir fornecimento contínuo a partir 
de banco de baterias.  

b) Produtos gerados:  

 ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/serviços de elaboração de projetos e 
assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Plantas baixas contendo as seguintes indicações: pontos ativos ou úteis (iluminação e tomadas); 
pontos de comandos (interruptores); quadros de distribuição geral e terminal; diagramas 
unifilares; quadros de carga; localização dos pontos de consumo de energia elétrica (com 
respectiva carga), seus comandos e indicação dos circuitos a que estão ligados; trajeto dos 
condutores/circuitos e sua proteção mecânica, inclusive dimensões de condutores e caixas; 
legendas com os símbolos adotadas, segundo especificação da ABNT, e notas que se fizerem 
necessárias; quadro indicativo da divisão dos circuitos (quadros de cargas), constando a utilização 
de cada fase nos diversos circuitos (equilíbrio de fases);  

 Detalhamentos: entrada de energia elétrica, com pranchas de situação e localização, devendo-se 
prever a interligação ao ponto de entrega da concessionária; esquemas verticais e da distribuição 
por pavimento, com plantas baixas e cortes; caixas de passagem e aterramentos; local dos 
medidores; quadros de entrada (medidores), gerais e parciais, mostrando a posição dos 
dispositivos de manobra e proteção, em escala 1:10; quadro geral de baixa tensão;  

 Quadros de cargas, diagramas unifilares e cálculos de demandas prováveis;  

 O Diagrama Unifilar deverá apresentar, no mínimo, os circuitos principais, as cargas, as funções e 
as características dos principais equipamentos, tais como:  

 Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupção, classe de tensão;  

 Chaves seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dinâmica, classe de tensão;  

 Transformadores: potência, classe de tensão, tensão primária e derivações, e tensão secundária;  

 Transformadores de corrente para instrumentos de medição: classe de tensão, classe de 
exatidão, corrente ou tensão primária e corrente ou tensão secundária;  

 Relés de proteção: indicação de função;  

 Equipamentos de medição: indicação de função;  

 Condutores elétricos nus: tipo e bitola;  
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 Condutores elétricos isolados: classe de tensão, tipo de isolamento, bitola do condutor;  

 Para-raios: tipo, tensão nominal;  

 Barramentos: corrente nominal, suportabilidade térmica, suportabilidade dinâmica;  

 Fusíveis: tipo, corrente nominal.  

 Especificação e dimensionamento dos quadros de força e de distribuição;  

 Esquema vertical dos shafts;  

 Projeto detalhado da subestação com transformadores e proteções;  

 Sistema de nobreak, com filtro atenuador de harmônicas de 7;  

 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): elaborado em 
conformidade com a NBR 5419, prevendo proteção das instalações contra surto provocado por 
descarga atmosférica, transitórios ou falhas de operação e sistema de aterramento específico, 
com previsão de ligação eqüipotencial à malha de terra do SPDA. O projeto de instalação de 
Proteção contra Descargas Atmosféricas deverá apresentar: localização e identificação dos para-
raios e terminais aéreos;  

 Medição do consumo ativo (kWh) e reativo (kVArh); Ligações entre os para-raios, terminais 
aéreos e aterramento; sistema de aterramento; resistência máxima de terra; equalizações; 
plantas; e todos os detalhes necessários com suas especificações e quantitativos de materiais;  

 Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de materiais. O 
memorial descritivo deve apresentar as características principais do sistema elétrico, as cargas 
consideradas, os fatores de carga e demanda, além de justificar a escolha das tensões de 
suprimento e distribuição. Deve apresentar as especificações dos equipamentos e materiais e as 
recomendações para a execução da instalação e respectiva manutenção;  

 Planilha de quantitativos e preços dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, 
dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral;  

 Aprovação do projeto junto à concessionária local.  

c) Critério de medição:  

O Projeto Elétrico será quantificado em m², correspondente à área construída da edificação. 

 

10.3.2 - PROJETO DE REDE ESTRUTURADA 

a) Diretrizes gerais:  

Os projetos devem ser elaborados em conformidade com as normas técnicas vigentes, utilizando 
cabeamento categoria igual ou superior a 5e, a saber:  

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

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

 TIA / EIA – 568 – B.3 “Optical Fiber Cabling Components Standard”  
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O projeto de distribuição interna deverá ser elaborado de acordo com o projeto arquitetônico e 
respectivo layout de mobiliário, 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 projetos complementares, principalmente nos projetos de arquitetura 
(shafts, sala para racks/PABX/baterias e ar condicionado). 34  

Na elaboração do projeto de instalações de rede estruturada, devem ser observados os seguintes 
pontos:  

 O DG central e o PABX devem ser instalados no mesmo ambiente;  

 Deve-se prever um ponto de estação de trabalho no teto do auditório, de modo que fique 
centralizado, para previsão de ponto wireless (sem fio);  

 Quanto à Central Telefônica, deverão ser consideradas e apresentadas soluções de telefonia IP, 
detalhando vantagens e desvantagens quanto aos custos de implantação, custos de manutenção, 
eficiência dos equipamentos, aderência a padrões abertos, disponibilidade de produtos e serviços 
no mercado, interoperabilidade com outras soluções, de modo a subsidiar a administração da 
contratante na opção pela melhor solução;  

 O projeto de telefonia e rede local de computadores deve conter especificação de dispositivo 
para proteção do sigilo das comunicações;  

 O projeto de instalações de telecomunicações deve ser aprovado junto à concessionária 
telefônica local;  

 Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverão ser da melhor qualidade, 
contendo na especificação todos os elementos e dados completos, obedecendo às normas citadas 
anteriormente.  

b) Produtos gerados:  

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Planta de situação/locação, indicando o ramal de entrada da concessionária de telefone;  

 Planta baixa e cortes contendo, no mínimo:  

 Eletrodutos, com seus diâmetros e caminhamentos;  

 Eletrocalhas e caixas, com suas dimensões e caminhamentos;  

 Tomadas, com as suas identificações;  

 Salas dos racks, DG e PABX;  

 Encaminhamentos e quantidade de cabos nas infraestruturas, com respectivas bitolas;  

 Todas as interligações;  

 Legendas e notas explicativas.  

 O projeto de detalhes deve conter os seguintes elementos:  
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 Detalhe do distribuidor geral;  

 Detalhe dos racks com todos seus elementos construtivos e seus componentes (patch panels, 
switches, conjunto de ventiladores);  

 Interligações do sistema de aterramento;  

 Detalhe das caixas de passagem;  

 Detalhe do ponto de telecomunicação;  

 Esquema vertical;  

 Detalhe da fixação dos eletrodutos e calhas;  

 Detalhe dos dutos de piso e suas caixas;  

 Detalhe dos dutos sob o piso elevado.  

 Memorial descritivo e justificativo, contendo as especificações técnicas dos equipamentos 
indicados;  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

c) Critério de medição:  

O Projeto de Rede estruturada será quantificado em m², correspondente à área construída da 
edificação.  

 

10.3.3- CONTROLE DE ACESSO E CFTV  

a) Diretrizes gerais:  

O projeto de controle de acesso deverá ser elaborado por especialista da área de segurança e 
prever todas as infraestruturas de tubulações e pontos a serem atendidos (catracas eletrônicas, 
cancelas, detectores de metal, etc.).  

O projeto deve contemplar as necessidades de controle e permissões de acesso às dependências 
da edificação, tratando distintamente as situações internas (informadas pela contratante) e 
externas, atendendo o acesso veicular e de pessoas. Todas as informações de acesso deverão ser 
armazenadas e possibilitar exportação em meio de arquivos de formato pré-estabelecidos pela 
contratante.  

O sistema a ser implantado deverá apresentar perfeita compatibilidade e integração com a rede 
local de dados e elétrica.  

b) Produtos gerados:  

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 O projeto deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:  
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 Análise de viabilidade técnico-econômica dos diversos sistemas disponíveis no mercado, para 
que seja tomada a decisão que melhor compatibilize os interesses da unidade contratante, os 
aspectos técnicos e o rendimento operacional que o projeto deverá oferecer;  

 Detalhamento dos esquemas verticais, das tubulações e cabeamento utilizados;  

 Detalhes da sala de segurança, incluindo multiplexadores, gravadores, monitores e outros 
equipamentos para CFTV;  

 Plantas baixas e de cortes das tubulações e cabeamentos (alimentação e sinal);  

 Especificação de todo hardware e software necessários para a implantação do sistema;  

 Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de materiais;  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

c) Critério de medição:  

O Projeto de Controle de acesso e CFTV será quantificado em m², correspondente à área 
construída da edificação. 

 

10.3.4- PROJETO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 

O projeto de energia fotovoltaica para as edificações pode ser elaborado com procedimentos 
relativamente simples, uma vez que o sistema final não é – do ponto de vista elétrico – de grande 
complexidade. Isso pode ser incluído nas vantagens para o uso de um sistema fotovoltaico em 
residências. Em relação às configurações básicas desses sistemas, temos a seguinte classificação: 
sistemas fotovoltaicos isolados, híbridos e conectados às redes, sendo que cada tipo depende da 
disponibilidade dos recursos de energia do local 

O que considerar no projeto de energia fotovoltaica 

No caso de edificações novas, a serem construídas é mais fácil a elaboração do projeto de energia 
fotovoltaica, sendo necessário fazer algumas previsões na concepção arquitetônica: 

Área de cobertura: a locação da edificação deve possibilitar área suficiente para os panos da 
cobertura, além de permitir a instalação dos módulos de células fotovoltaicas direcionados para o 
Norte. Esses módulos também podem ficar em coberturas, em lajes abertas ou de 
estacionamentos separados. Ainda há soluções de instalação em estruturas fixas apropriadas, 
geralmente elevadas, para sustentar os módulos, geralmente para aproveitar espaço ou evitar 
interferências com obstáculos existentes na área. Há também estruturas sofisticadas que 
permitem o giro ou variação da inclinação dos módulos para acompanhar o Sol. 

Sombreamento: em todo projeto de energia fotovoltaica, é importante estudar soluções para 
evitar interferências que possam provocar qualquer tipo de sombreamento nos módulos 
fotovoltaicos. Sombras de qualquer natureza, em qualquer época do ano ou situação ocasionam 
falhas na geração elétrica. A ferramenta do Google também permitirá verificar esses riscos. 

http://maisengenharia.altoqi.com.br/eletrico/6-beneficios-de-utilizar-um-sistema-fotovoltaico/
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Em construções existentes, provavelmente algumas adaptações serão necessárias para atender 
tanto a orientação da instalação dos módulos – plano da face direcionada para o Norte – bem 
como a inclinação dos módulos. A tabela abaixo dá a indicação orientativa das respectivas 
inclinações para cada estado brasileiro. 

Área de instalação: para os módulos que devem ser inseridos no projeto de energia fotovoltaica, 
é necessário calcular a área de instalação com o uso dessa planilha que já compartilhamos no post 
sobre energia solar para aquecimento de água. O exemplo foi feito para a tensão do sistema em 
220 Vcc e, o resultado em potência de geração, é para o número de módulos para completar uma 
mesa gerando nessa tensão. Se mais potência for necessária na instalação, é preciso acrescentar 
mais mesas iguais. Pode-se também gerar em outra tensão Vcc e usar transformador na tensão 
Vca de saída do inversor. 

Há diversos fabricantes e montadores de sistemas de geração fotovoltaica, que dimensionam o 
sistema e usam componentes de diferentes tecnologias. 

As interligações dos módulos entre si para formar uma mesa, são feitas esquematicamente como 
representado na imagem abaixo. Cada módulo é fornecido já pronto para instalação, com os 
dispositivos de fixação à estrutura da mesa e dispõe dos cabos próprios em comprimentos 
adequados e com os conectores para permitir as ligações em série. Todos os cabos, conectores, 
fixadores, etc., usados na instalação dos módulos e mesa devem ser resistentes ao efeito do sol e 
condições ambientes do local. 

 

10.3.5 – PROJETO SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas)  

a) Diretrizes gerais: 

O projeto executivo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deverá ser 
elaborado em conformidade com as Normas Brasileiras da ABNT.   

 O projeto executivo deverá ter como referência sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas do tipo Franklin, admitindo-se a elaboração com o emprego de Gaiola de Faraday 
desde que aprovado pela Fiscalização na fase de anteprojeto.   

 No projeto de aterramento deverá ser contemplada a construção de malha equipotencializada em 
ponto comum.   

b) Produto gerado: 

 O projeto executivo deverá compreender todas as informações, tabela de quantitativo de 
materiais e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra.   

 As plantas deverão ser apresentadas conforme exigido no Corpo de Bombeiros e normas técnicas 
da ABNT;   

 Entregar também memorial descritivo, memória de cálculo e tabela de quantitativo de materiais.   

 O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros 
elementos necessários à compreensão da execução.   

http://maisengenharia.altoqi.com.br/wp-content/uploads/2015/11/Calculo-consumo-chuveiro-eletrico.xlsx
http://maisengenharia.altoqi.com.br/eletrico/energia-solar-para-aquecimento-de-agua-em-edificacoes-residenciais/
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Todas as soluções apresentadas deverão estar detalhadas. Os projetos deverão estar em 
condições de fácil entendimento em nível de executor. Deverão ser detalhados os sistemas de 
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos 
e etc.  

  Memorial descritivo  

De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo deverá apresentar as informações 
necessárias a perfeita execução dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do 
profissional autor do projeto.  

Além das especificações técnicas de todos os materiais a ser empregados na execução dos 
projetos, deverá ainda conter os planos de testes para verificação da qualidade dos trabalhos 
executados com a indicação dos resultados mínimos esperados.  

 Especificação de materiais e equipamentos  

Deverão ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construção civil, 
também, os equipamentos que deverão ser instalados.  

Deverá assegurar de forma inequívoca a aplicação de materiais de primeira linha. Deverá ser breve 
e de fácil entendimento e confirmação em obra pelo engenheiro fiscal. A indicação destes 
materiais deverá ser feita acompanhada pelo profissional encarregado de acompanhar os serviços 
de elaboração dos projetos.  

Todo material especificado deverá estar disponível no mercado nacional e todas as marcas 
indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas ao menos em grupos de três.  

 Quantitativos  

Deverá ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e serviços que fazem parte 
da execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de 
orçamentação. 

c)Critério de medição 

A medição será realizada em m² 

 

10.3.6 – PROJETO DE AUTOMAÇÃO 

Deverá ser elaborado um projeto de automação visando integrar os projetos de luminotécnica, 
áudio vídeo, ar condicionado e demais projetos que se relacionem com a utilização diária e direta 
dos servidores.  

O objetivo deste projeto é criar soluções dinâmicas para facilitar o uso dos espaços através da 
utilização de interfaces como smartphones, tablets, telas touch screem, etc., para o controle de 
iluminação, ar condicionado, tvs, projetores caixas de som etc.  

A automação das aréas de trabalho também deverá buscar soluções para uso racional de energia, 
como desligamento automático de luminárias e demais aparelhos eletrônicos conforme horários 
pré deteminados ou por tempo de ociosidade do espaço.  
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Por conta da utilização direta dos servidores e visando facilitar as explicações e implementação do 
software além da manutenção dos equipamentos, é indicado que a empresa vencedora busque 
parcerias com fornecedores locais de automação residencial e predial. 

 

10.4 – PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS, DRENAGEM, INCÊNDIO E AFINS 

10.4.1  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

a) Diretrizes gerais:  

Os projetos de instalações hidrossanitárias deverão atender às recomendações e especificações da 
ABNT e das concessionárias locais, além de estar de acordo com os conceitos de reaproveitamento 
de água e energia. Deverão ainda estar em perfeita compatibilidade com os demais projetos 
(arquitetura, estrutura, instalações elétricas, de incêndio, de climatização e etc.).  

A reserva técnica de incêndio deverá ser prevista para dar o primeiro combate ao foco do 
incêndio, para extingui-lo, ou então, controlá-lo, até a chegada do Corpo de Bombeiros, conforme 
as normas específicas.  

Os tubos de queda devem ser o mais vertical possível, empregando-se sempre curvas de raio 
longo nas mudanças de direção, com diâmetro sempre superior ou igual a qualquer canalização a 
eles ligada e “T” de inspeção;  

Mudanças de direção no coletor predial devem ser feitas mediante caixas de inspeção. 39  

b) Produtos gerados:  

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Projeto de instalações de água fria - reservatórios;  

 Projeto de instalações de esgotos sanitários e águas servidas;  

 Projeto de drenagem da edificação (área construída);  

 Planta de situação/locação, indicando o ramal de entrada da rede hidráulica com detalhe do 
hidrômetro da concessionária local;  

 Distribuição da rede interna: banheiros, áreas livres e demais dependências;  

 Sistema de bombeamento, cortes, barriletes e detalhes gerais;  

 Detalhamento e esquemas isométricos;  

 Memória de cálculo, contemplando o cálculo dos vários elementos do projeto, tais como: 
barriletes, colunas de água, sistema de sucção, recalque, cálculo do consumo diário, cálculo do 
volume dos reservatórios, verificação da pressão no ponto mais desfavorável e outros;  

 Memorial Descritivo, apresentando as principais justificativas para a escolha das soluções 
adotadas, referentes à concepção do projeto, definição de todos os elementos que compõem o 
projeto das instalações prediais de água fria, levando em conta os parâmetros de cálculo como: 
número de pessoas atendidas, cotas per capita, especificações de todos os materiais (aquisição e 
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aplicação) e serviços (normas de execução). Devem ser fornecidos os quantitativos, orçamentos e 
as descrições de todos os materiais necessários à execução da obra.  

 Projeto de Impermeabilização específico para os elementos relacionados às instalações 
hidrossanitárias, tais como, cisternas, caixa d’água e caixas coletoras e etc.. Deve conter plantas de 
localização e identificação dos sistemas de impermeabilização, detalhes genéricos e específicos 
que descrevam graficamente todas as soluções de impermeabilização projetadas e que sejam 
necessárias para a execução destas e descrição detalhada dos materiais empregados, sendo que 
marcas ou modelos serão meramente referenciais e poderão ser substituídos por equivalentes 
técnicos;  

 Caderno de especificações de todos os materiais (aquisição e aplicação) e serviços (normas de 
execução);  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

c) Critério de medição:  

O Projeto de Instalações Hidrossanitárias será quantificado em m², correspondente à área 
construída da edificação.  

 

10.4.2 – REDE DE DRENAGEM  

a) Diretrizes gerais:  

O projeto de drenagem deverá contemplar a solução e o detalhamento dos dispositivos e 
acessórios do sistema de água pluvial da edificação.  

b) Produtos gerados:  

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Posições, tipos e dimensões das tubulações verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de 
inspeção, ralos e ligações aos coletores públicos, necessários à instalação do sistema de captação, 
drenagem e esgotamento das águas pluviais de todos os blocos e da área livre do terreno e, ainda, 
deverão ser avaliados os sistemas das concessionárias municipais de água, esgoto e drenagem 
para permitir a correta ligação com as redes externas;  

 Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações técnicas dos materiais, manuais de 
utilização e manutenção, com relação completa destes materiais e respectivo quantitativo, 
descrição detalhada dos materiais empregados, sendo que marcas ou modelos serão meramente 
referenciais e poderão ser substituídos por equivalentes técnicos;  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

c) Critério de medição:  

O Projeto de Drenagem será quantificado em m², correspondente à área de urbanização.  
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10.4.3 PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO INCLUSIVE DETECÇÃO E ALARME 

a) Diretrizes gerais:  

O projeto deverá ser concebido de forma a proporcionar um nível adequado de segurança dos 
ocupantes em caso de incêndio, minimizando as probabilidades de propagação do fogo através de 
seu combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos equipamentos 
existentes. Deverá também atender às exigências das normas da ABNT, normas de sinalização de 
segurança contra incêndio e pânico, normas de execução de sistemas de detecção e alarme de 
incêndio, norma para utilização de hidrantes para combate ao incêndio e de extintores de 
incêndio.  

O projeto deve ser desenvolvido considerando a compatibilização com os projetos arquitetônicos 
e demais complementares, sobretudo quanto aos dispositivos previstos de detecção e prevenção 
contra incêndio, os quais deverão ser integrados às instalações elétricas e hidrossanitárias, como 
iluminação de emergência, iluminação autônoma, acionadores manuais (“quebre o vidro”) e 
audiovisuais (sirene), se assim a norma exigir.  

b) Produtos gerados:  

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Plano de Prevenção e Combate Contra Incêndio;  

 Planta de localização dos hidrantes, rede de distribuição de água, sistema de dreno e sistema de 
válvulas;  

 Previsão de rede interna de sprinklers, caso a norma exija para as dimensões da edificação;  

 Detalhamentos de Casa de bombas e barriletes;  

 Detalhes gerais;  

 As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as informações e 
especificações técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com os 
quantitativos por pranchas;  

 Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de materiais, 
incluindo memórias de cálculo e descritivos de todos os sistemas de pressurização usados;  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

c) Critério de medição:  

O Projeto de Prevenção e Combate contra Incêndio será quantificado em m², correspondente à 
área construída 

 

10.5 – PROJETO DE CONFORTO AMBIENTAL 
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10.5.1 – PROJETO LUMINOTÉCNICO 

a) Diretrizes gerais:  

Elaboração do Projeto luminotécnico interno e externo (acessos, fachada, estacionamento, 
jardins...), adequado aos projetos arquitetônico e de paisagismo e contemplando os níveis de 
iluminamento adequados a cada ambiente, acompanhado das respectivas memórias de cálculo, 
atendendo ao que determinam as NBRs 5101 e 5413 e a Tabela Internacional de Iluminação, 
quanto ao nível de iluminamento.  

Para o projeto luminotécnico, deverá ser considerado o critério de pelo menos 1/3 das luminárias 
para iluminação de emergência e o restante para iluminação normal. As luminárias e acessórios 
deverão ser especificados em função do padrão, da finalidade e da localidade da edificação, 
considerando o nível de iluminamento adequado ao trabalho solicitado e critérios técnico-
econômicos, em conformidade com as normas. Assim, deve-se dar preferência a equipamentos 
como luminárias espelhadas de alta eficiência, lâmpadas fluorescentes econômicas, e reatores 
eletrônicos de partida rápida, baixas perdas, alto fator de potência (mínimo de 0,98) e THD < 10%, 
por exemplo, tendo como foco também a facilidade de manutenção.  

Em auditórios, deverá ser prevista iluminação ambiente e cênica, com mesa controladora.  

b) Produtos gerados:  

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Planta de locação dos equipamentos, luminárias, lâmpadas, reatores e acessórios de cada 
pavimento, devidamente cotada, com a marcação dos comandos de acionamento;  

 Indicações e detalhamentos de montagens, fixações e de outros elementos considerados 
necessários;  

 Inclusão de iluminação de emergência e balizamento de rotas de fuga orientadas pelas 
exigências das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros;  

 Fichas de dados de luminárias;  

 Mapa de iluminância (lux) representado por escala de cores;  

 Legenda com os símbolos e as abreviações adotados em cada prancha;  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

 Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações técnicas dos materiais, manuais de 
utilização e manutenção e memórias de cálculo. Descrição detalhada dos materiais empregados, 
sendo que marcas ou modelos serão meramente referenciais e poderão ser substituídos por 
outros equivalentes, ou seja, com mesma função e desempenho técnico.  

c) Critério de medição:  

O Projeto luminotécnico será quantificado em m², correspondente à área construída da edificação. 
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10.5.2 - PROJETO DE CONDICIONAMENTO TERMOACÚSTICO 

a) Diretrizes gerais:  

Elaboração de Projeto de Termoacústico para os ambientes a serem definidos pela contratante 
(auditórios, salas multiuso, entre outros). Deverão ser analisadas todas as condicionantes locais, 
como: vizinhança, meio externo, ruído do tráfego urbano, exigências do empreendimento, 
definição dos níveis de desempenho acústico (mínimo, intermediário ou superior), para que se 
obtenham todas as informações preliminares necessárias para o desenvolvimento do projeto. 
Além disso, deverá ser discutido com a contratante, conforme o ambiente definido para o projeto, 
questões como qualidade do som, reflexão, refração e difração do som, ressonância, reverberação 
e eco, inteligibilidade, e as tecnologias a serem utilizadas para o controle acústico.  

Deve ser elaborado em conformidade com as especificações definidas, sobretudo, no Projeto de 
Sonorização.  

b) Produtos gerados:  

O projeto deverá contemplar a solução e o detalhamento das instalações acústicas da edificação, 
incluindo, no mínimo:  

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Análise das condições acústicas do ambiente;  

 Caderno de especificação de todos os materiais, revestimentos e equipamentos que gerarão o 
desempenho acústico planejado;  

 Detalhamentos de montagens, tubulações, fixações, placas, difusores e outros elementos 
necessários à compreensão da execução;  

 Legenda com os símbolos e as abreviações adotados em cada prancha;  

 Memorial descritivo e relação completa de materiais e equipamentos com suas especificações, 
manuais de instalação, uso e manutenção;  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

c) Critério de medição:  

O Projeto de Acústica será quantificado em m², correspondente à somatória das áreas dos 
ambientes trabalhados no projeto. 

 

10.5.3 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO, EXAUSTÃO E DE VENTILAÇÃO   

a) Diretrizes gerais:  

O sistema de climatização e/ou refrigeração a ser projetado poderá ser composto por sistemas 
tipo ventilação e exaustão, ar condicionado de janela, split, VRV, chiller e fancoil, entre outras 
tecnologias relevantes para a eficiência energética e conforto ambiental, a ser avaliado projeto a 
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projeto. Esses deverão ser orientados para obtenção de menor custo energético possível, controle 
de temperatura individual por espaço, automatização total do sistema, ventilação mecânica de 
áreas fechadas, copas, áreas de segurança e outros.  

Assim, o projeto de climatização deverá prever, no mínimo:  

 A climatização de maneira setorizada, de acordo com as respectivas características térmicas e/ou 
de utilização, de forma a permitir o máximo de economia de energia;  

 Climatização específica para as salas dos equipamentos dos servidores de rede e demais salas 
que necessitem de climatização constante como as áreas de segurança (verificar áreas específicas 
como salas de monitoramento do sistema de CFTV com equipamentos que deverão operar 24 
horas);  

 Proteção sonora nos sistemas de climatização, para assegurar o conforto acústico necessário às 
atividades desenvolvidas nos edifícios.  

Outros sistemas a serem projetados são os de circulação vertical, em que se deverá prever a 
instalação de elevadores, plataformas elevatórias, escadas rolantes, escadas pressurizadas para 
saídas de emergência entre outros relacionados a projetos de equipamentos eletromecânicos, 
sempre em compatibilidade com o projeto de arquitetura e com os demais projetos 
complementares. Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a contratada 
deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos 
econômicos, operacionais, de acessibilidade e legais especificando-a ao final do trabalho.  

Deve-se atender a todas as indicações do Projeto de Arquitetura, Projeto de Estrutura e exigências 
dos demais projetos e compatibilizando-os.  

b) Produtos gerados:  

 ART registrada junto ao CREA/PA referente aos projetos/serviços de elaboração de projetos e 
assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Plantas baixas, cortes, elevações e detalhes, indicando posicionamento dos equipamentos e as 
conexões entre eles;  

 Diagrama unifilar de força e comando dos quadros do sistema de ar condicionado;  

 Fornecimento da assessoria necessária para a devida compatibilização entre o sistema de 
climatização e/ou refrigeração e os demais projetos, no sentido de esclarecer interferências e 
fornecer as previsões necessárias, tais como necessidades elétricas, hidráulicas (drenagem), furos, 
cargas etc.;  

 Detalhes de ligação dos equipamentos;  

 Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de materiais;  

 Memorial de cálculo onde serão apresentados os critérios utilizados na análise e 
dimensionamento dos sistemas e componentes;  

 Memória completa do levantamento de carga térmica, apresentando o dimensionamento de 
todo o projeto, com as constantes e considerações utilizadas. Tais cargas devem ser apresentadas 
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em totalizações por zonas e por bloco. Para cada prancha apresentada devem ser mostradas, de 
forma resumida, as cargas de todos os recintos, em tabelas onde estejam claras as identificações 
dos ambientes e a composição das parcelas dos tipos de cada carga; 

 Planilha de quantitativos dos equipamentos, materiais e serviços, de forma mais setorizada 
possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória 
geral.  

c) Critério de medição:  

Os Projetos de Climatização/Refrigeração e de Circulação Vertical serão quantificados em m², 
correspondente à área construída. 

 

10.5.4 – PROJETO DE SONORIZAÇÃO  

a) Diretrizes gerais:  

O Projeto de Sonorização, Filmagem e Vídeo para os auditórios, salões de júri, salas de audiência 
“on line”, estúdio de gravação de áudio e de vídeo e demais ambientes deverá ser elaborado 
contemplando, no mínimo, os elementos que se seguem:  

 Projetor de Vídeo com som, caixas acústicas, amplificadores, receivers, pontos de TV, 
microfones, filmadoras, mesas de som, gravadores e todos os elementos necessários para 
completa instalação dos sistemas;  

 Central de som ambiente para controle do sistema com sonofletores, caixas, amplificadores, 
potenciômetros, etc.;  

 Tubulação para instalação de antena com distribuição de pontos de TV nos ambientes, conforme 
orientações da contratante;  

 Cabeamento e distribuição de pontos para conectar filmadoras e demais equipamentos de 
captura de áudio e vídeo aos dispositivos de gravação de sala de SOM e TV;  

b) Produtos gerados:  

O Projeto de Instalações de Sonorização, Filmagem e Vídeo devem conter, no mínimo:   

 RRT ou ART dos projetos / serviços de elaboração dos projetos, registrados junto ao CAU/PA ou 
CREA/PA e assinatura o Termo de Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Plantas baixas com indicação de toda a infraestrutura, cabeamento e pontos de SOM, VÍDEO e 
FILMADORAS, dos ambientes a serem atendidos;  

 Detalhes da sala de SOM, FILMAGENS e TV, incluindo todos os equipamentos (inclusive os de 
gravação);  

 Indicação e especificações de antena coletiva de canais abertos e fechados;  

 Previsão de caixa de distribuição, próxima às antenas previstas;  

 Projetar central de som ambiente, sendo que, quando houver mais de um bloco de edificação, os 
mesmos deverão estar interligados através de sistema de fonia;  
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 Detalhamento de planta de forro e quadros de distribuição, incluindo todos os equipamentos;  

 Memorial descritivo do projeto de sonorização e relação completa de materiais e equipamentos 
com suas especificações, manuais de instalação, uso e manutenção;  

 Planilha de quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por 
áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral.  

c) Critério de medição:  

O Projeto de Sonorização será quantificado em m², correspondente à somatória das áreas dos 
ambientes trabalhados no projeto.  

 

10.6 – PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

a) Diretrizes gerais:  

O projeto de impermeabilização deverá detalhar os produtos e a forma de execução das técnicas 
de aplicação dos sistemas ideais de impermeabilização para cada caso. A indicação do sistema a 
usar depende de cada tipo de estrutura sobre a qual se queira impermeabilizar.  
 
Sendo assim, a definição leva em consideração se a estrutura está sujeita ou não a movimentação. 
Por exemplo: as lajes de grande superfície expostas à luz solar e intenso resfriamento no período 
noturno apresentam grande movimentação, face aos movimentos de dilatação (dia) e retração 
(noite). Tais estruturas exigem, para efeito de impermeabilização, produtos com características 
Flexíveis.  
 
b)  Produtos gerados: 
• Projeto de Impermeabilização informando;  
• Materiais Impermeabilizantes;  
• Mão de obra de aplicação;  
• Qualidade da construção;  
• Fiscalização;  
• Orientação aos usuários Composição do Projeto;  
• Memorial descritivo;  
• Plantas com detalhes específicos;  
• Especificação e localização dos materiais a serem utilizados;  
• Definição dos serviços a serem realizados;  
• Planilha quantitativa de serviços e materiais aplicados;  
• Estimativa de custos dos serviços descritos 

c) Critério de medição:  

O Projeto de Sonorização será quantificado em m², correspondente à somatória das áreas dos 
ambientes trabalhados no projeto.  

 

10.7 – PROJETO DE INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO 
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a) Diretrizes gerais:  

Algumas diretrizes para o desenvolvimento do projeto de ar comprimido:  

 O projeto deverá ser concebido em anel para ETA e ETE para tubulação principal utilizando a 
própria rede como reservatório de ar. Para elevatórias a concepção deverá ser avaliada do ponto 
de vista de maior confiabilidade.  

 Todas as tubulações deverão ser projetadas em aço galvanizado no interior da sala dos 
compressores e em alumínio ou em aço na parte exterior. Dever ser previsto a pintura da 
tubulação conforme norma ISO para ambientes agressivos.  

 Para tubulações de ligação do QEP (Quadro Elétrico Pneumático) até as válvulas ou atuadores 
devem ser em material flexível e de curto comprimento.  

 A conexão entre o compressor e a tubulação deverá ser feito por meio de flexível.  

 A sala dos compressores deverá possuir ponte rolante ou monovia. Para os compressores devem 
ser possível sua retirada sem o desligamento do equipamento reserva.  

 O piso deverá ter acabamento em epóxi.  

 As entradas de ar na sala dos compressores deverão possuir filtro de poeira dependendo da 
aplicação. 

  As portas de acesso devem ser projetadas e detalhadas no projeto mecânico especificamente 
para a casa dos compressores. Devem ser robusta para suportar a operação.  

 O sistema de ventilação poderá ser forçado dependendo da região e necessidade de remoção de 
calor. 

b) Produtos gerados: 

O projeto de ar comprimido consiste em memorial descritivo e de cálculo bem como todo o 
detalhamento disposto neste documento:  

 Dimensionar e desenhar o lay out da casa do compressor prevendo espaço para quadro elétrico 
e de automação, os compressores, os secadores de ar e o reservatório.  

 Dimensionar e calcular a redução do nível de ruído se houver necessidade.  

 Dimensionar e desenhar a infraestrutura da linha de ar contendo as canaletas e suportes da 
tubulação.  

 Dimensionar o consumo de ar total e por equipamento.  

 Dimensionar as válvulas redutoras de pressão para compatibilizar todos os equipamentos e 
atuadores.  

 Dimensionar e desenhar os quadros eletropneumáticos no padrão do projeto elétrico e 
automação da SANEPAR.  

 Dimensionar e desenhar a linha de ar principal (em anel) e os ramais.  
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 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial. DIRETRIZES PARA PROJETOS 
MECÂNICOS MPS MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO Versão 2018 Módulo 14 Revisão 
Agosto/2018 Página 10/27  

 Desenho mecânico.  

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços. 

 Orçamento. 

c) Critério de medição:  

Os projeto de ar comprimido serão quantificados em m², correspondente à área total da 
edificação de influência. 

 

 10.8 – PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP 

a) Diretrizes gerais: 

O projeto de instalação de gás GLP (gás liquefeito de petróleo) deverá obedecer às indicações do 
projeto arquitetônico, normas e especificações da ABNT e ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente 
habilitados e servirão de subsídios para elaboração dos outros projetos. O projeto de instalação de 
gás deverá obedecer às seguintes normas técnicas vigentes e atualizadas e resoluções:  

 Resolução n°. 06/77 do Ministério das Minas e Energia do Conselho Nacional do Petróleo, de 17 
de maio de 1977, que estabelece normas de segurança para instalações destinadas ao 
armazenamento de recipientes transportáveis do GLP;  

 Resolução no 10/77 do Ministério das Minas e Energia do Conselho Nacional do Petróleo, de 30 
de agosto de 1977, que estabelece normas de segurança para o manuseio e transporte dos 
recipientes transportáveis do GLP e para a utilização do gás neles contido;  

 NBR 5580 - Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos –requisitos e 
ensaios;  

 NBR 5587 - Tubos de aço para condução, com rosca ANSI/ASME B1.20.1- dimensões básicas-
padrão;  

 NBR 5590 - Tubos de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados por imersão a 
quente, para condução de fluidos;  

 NBR 8460 - Recipiente transportável de aço para gás liquefeito de petróleo (GLP) – requisitos e 
métodos de ensaios;  

 NBR 8473 - Regulador de baixa pressão para gás liquefeito de petróleo (GLP) com capacidade até 
4 kg/h;  

 NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca – 
parte 1: dimensões, tolerâncias e designação;  

 NBR 6925 - Conexão de ferro fundido maleável classes 150 e 300, com rosca NPT para tubulação;  
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 NBR 6493 - Emprego de cores para identificação de tubulações;  

 NR 20 - Segurança e Saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis;  

 ABNT NBR 13523 - Central de gás liquefeito de petróleo – GLP;  

 ABNT NBR 15526 - Redes de distribuição interna para gases  

 combustíveis em instalações residenciais e comerciais –  

Projeto e execução.  

O projetista deverá estudar as diversas opções de projeto e escolher a solução mais conveniente, 
tendo em vista as necessidades do projeto, os projetos da edificação, as normas regulamentares 
de segurança e a viabilidade técnica, econômica e de execução, o entendimento, a estimativa de 
custos e de prazo de execução.  

O projeto apresentará as indicações do ramal interno, as dimensões e localização dos abrigos para 
armazenagem dos recipientes, a localização dos medidores e reguladores das canalizações 
internas, registros dos pontos de alimentação e dos aparelhos de combustão situados no interior 
da propriedade e que serão destinados à condução e uso de gás.  

Especial atenção deve ser dada à localização da central de GLP e ao abrigo dos reservatórios, para 
permitir, além do atendimento às exigências quanto à ventilação e à segurança, à facilidade de 
acesso e ao transporte e/ou abastecimento dos cilindros, inspeção e manutenção.  

b) Produtos gerados:  

Deverão ser entregues os seguintes itens mínimos do projeto de GLP:  

a) Planta de situação.  

b) Planta dos pavimentos e locais atendidos, com indicação dos caminhamentos das tubulações.  

c) Detalhamento, em escala conveniente, da central de GLP.  

d) Detalhes necessários à perfeita execução dos serviços.  

e) Planta de locação e dimensões das passagens necessárias na estrutura em concreto armado 
e/ou metálica.  

f) Memorial descritivo.  

g) Aprovação junto ao CBM/PA.  

h) Programa de Manutenção Preventiva.  

c) Critério de medição:  

O Projeto de GÁS GLP será quantificado em m², correspondente à somatória das áreas dos 
ambientes trabalhados no projeto.  

 

10.9 – PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS 

10.9.1 Outorga de Recursos Hídricos 
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a) Descrição geral:  

Elaborar documentação necessária, como laudos e requerimentos, além do protocolamento e 
acompanhamento do processo de solicitação de Outorga de Recursos Hídricos junto aos Órgãos 
Técnicos Públicos responsáveis, incluindo outorgas prévias e outorgas de direito, pedidos de 
renovações ou alterações. 

A documentação necessária deverá ser elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 
Órgão Técnico Público responsável pela outorga e deverá conter informações que permitam 
caracterizar o empreendimento. 

É responsabilidade do projetista a entrada e acompanhamento dos pedidos de licenciamento 
ambiental junto aos órgãos técnicos públicos, o acompanhamento e os pedidos de renovação de 
licença, pelo período de até dois anos. 

b) Produtos gerados: 

-Requerimentos de solicitação de outorga de recursos hídricos. 

-Documentação complementar, em conformidade com o exigido pelos Órgãos Técnicos Públicos, e 
devidamente aprovado pelo Departamento de Engenharia do SESI e pelo Órgão Técnico Público 
onde for exigido. 

-ART relativa aos serviços prestados e declaração. 

-Resultado do pedido de outorga prévia e de outorga de direito de recursos hídricos junto ao OTP 
responsável. 

OBS: O produto será considerando entregue apenas mediante o recebimento da licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. Compromete-se o responsável por renovar esta licença pelo 
prazo de dois anos após emissão da primeira licença, se necessário. 

c) Critério de medição:  

O Projeto de  será quantificado em m², correspondente à somatória das áreas dos ambientes 
trabalhados no projeto.  

 

10.9.2 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA 

a)Descrição das atividades: 

Elaborar Plano de Controle Ambiental (PCA), conforme previsto na Resolução CONAMA nº 237/97, 
na lei federal nº 9.605/98 e na lei municipal nº 8.489/05, oferecendo critérios e informações que 
orientem a apresentação de projetos nos Órgãos Técnicos Públicos que o exigirem, em especial 
nas Secretarias de Meio Ambiente Estadual e Municipal, com o objetivo de obter os necessários 
licenciamentos. 

O PCA deverá ser elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo órgão público onde se 
buscar o licenciamento e deverá conter informações que permitam caracterizar o 
empreendimento a ser licenciado, assim como apresentar os resultados dos levantamentos e 
estudos realizados para identificação das não-conformidades legais referentes ao meio ambiente. 
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É responsabilidade do projetista a entrada e acompanhamento dos pedidos de licenciamento 
ambiental junto aos órgãos técnicos públicos, tanto nos casos de Licença Prévia quanto para 
Licença de 

Instalação, bem como, se necessários, solicitar os pedidos de renovação. 

b)Produtos gerados: 

- Requerimentos de solicitação de licenciamento. 

 -PCA, em conformidade com o exigido pelos Órgãos Técnicos Públicos, e devidamente aprovado 
pelo Departamento de Engenharia do SESI-DR/PA e pelo Órgão Técnico Público onde for exigido. 

-ART do PCA e dos projetos auxiliares e declaração. 

OBS: O produto será considerando entregue apenas mediante o recebimento da licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. Compromete-se o responsável por renovar esta licença pelo 
prazo de dois anos após emissão da primeira licença, se necessário. 

 

10.10 – ORÇAMENTO GERAL 

10.10.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

a) Diretrizes gerais:  

São documentos elaborados dentro da área de engenharia de custos que trazem informações tais 
como, estimativas de custos de investimentos e operacionais de obras, planejamento de obra, 
viabilidade econômico-financeira de projetos, orçamentação analítica e sintética, composição de 
custo unitário de serviço e cronograma físico-financeiro.  

As planilhas deverão considerar todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em 
vigor, incidentes sobre o custo da mão de obra. Os percentuais relativos a estes encargos deverão 
seguir as diretrizes do Tribunal de Contas da União – TCU.  

Na composição dos preços unitários de construção civil deverão ser consideradas as 
particularidades de cada região onde serão executadas as obras e/ou serviços, com relação a 
emprego de materiais e transporte dos mesmos. Para cada preço unitário apresentado, deverá ser 
indicada a fonte utilizada.  

A obtenção dos custos de insumos ou serviços deverá basear-se em fontes de mercado seguindo a 
seguinte hierarquia:  

 Sistema Sinapi/Caixa Econômica Federal - CEF;  

 Pesquisa de mercado com no mínimo 03 fornecedores, com apresentação das propostas 
fornecidas.  

Para elaboração dos orçamentos, as soluções dos projetos devem ser analisadas criticamente, 
quanto ao custo e técnicas indicadas. Devem ser avaliadas também as interferências que 
ocorrerem nas fases do projeto, a fim de que sejam compatibilizadas todas as planilhas dos 
projetos complementares.  

b) Produtos gerados:  
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 RRT ou ART dos serviços, registrados junto ao CAU/PA ou CREA/PA e assinatura o Termo de 
Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Caderno de especificações técnicas e encargos, contendo:  

 Informações técnicas necessárias à caracterização da edificação, dos componentes construtivos 
e dos materiais de construção;  

 Especificações detalhadas, definindo com clareza e precisão as características dos materiais a 
serem utilizados, sendo que marcas ou modelos serão meramente referenciais e poderão ser 
substituídos pelos rigorosamente equivalentes, ou seja, com mesma função e desempenho 
técnico; procedimentos de execução; aspecto e desempenho finais desejados;  

 Descrições pormenorizadas das estruturas contendo: tipo de estrutura, técnicas de execução, 
especificações e controle tecnológico dos materiais;  

 Descrição pormenorizada de cada uma das instalações, detalhando suas características técnicas, 
seus princípios de funcionamento, bem como, todas as recomendações necessárias, quanto às 
técnicas ideais de execução e aos padrões exigidos pelas diversas concessionárias locais;  

 Planilha geral de quantitativos e preços dos materiais e serviços, elaborada de forma mais 
setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de 
somatória geral. Deve considerar:  

 A empresa contratada deverá realizar a elaboração de levantamento dos quantitativos de 
materiais e serviços de todos os projetos que permitam ao SESI-DR/PA promover o processo de 
licitação de maneira clara e sem dúvidas ou pendências;  

 Na planilha sintética deverão constar as seguintes colunas: Item, discriminação, unidade, 
quantidade, custo unitário (mão-de-obra e material) e custo total por bloco a ser edificado ou 
reformado;  

 Quando uma mesma obra tiver a sua execução definida em várias etapas, a empresa contratada 
deverá apresentar o conjunto de projetos e documentos divididos em fases correspondentes ao 
número de etapas, porém deverá ser apresentada a totalização dos dados consolidados;  

 Na planilha analítica deverão constar as composições de todos os custos unitários;  

 Deverá ser apresentada a composição dos Encargos Sociais;  

 Deverá apresentar a memória de cálculo de todos os quantitativos apresentados nas planilhas 
orçamentárias;  

 Deverá conter o item referente aos serviços de elaboração de “as-built” e manuais de operação 
uso e manutenção dos edifícios.  

 Composições de custo unitário de serviços, as quais deverão ser apresentadas com a 
discriminação separada de material e mão de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas 
que expressem a composição de todos os seus custos unitários conforme padrão utilizado pela 
PINI/TCPO ou similar);  

 Orçamentos analíticos e cronograma físico-financeiro, considerando:  
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 O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser apresentado de forma gráfica do plano de execução 
de todas as etapas da obra e dos desembolsos necessários. Deve contemplar todas as fases de 
execução desde a mobilização, passando pelas atividades previstas no projeto, até a 
desmobilização do canteiro de obras;  

 As planilhas e gráficos devem englobar o desenvolvimento físico e financeiro da obra por bloco a 
ser construído, tendo por objetivo:  

 Fisicamente: demonstrar a previsão da evolução física dos serviços na unidade de tempo, 
permitindo avaliações periódicas de acerto;  

 Financeiramente: converter a demonstração física em termos monetários, através do somatório 
dos quantitativos dos preços unitários em cada etapa do cronograma físico, que representará o 
desembolso mensal do contratante.  

 A empresa contratada será responsável pela compilação de todos os orçamentos referentes a 
cada projeto, de modo a formar um conjunto coeso e harmonioso, definindo todos os 
quantitativos de materiais e serviços necessários à execução do projeto resultando no Orçamento 
Sintético e Orçamento Analítico global da edificação (em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários);  

 Os orçamentos deverão seguir as normas da ABNT;  

 Para elaboração das planilhas orçamentárias deverá ser utilizado software especializado, tipo 
SIENGE, VOLARE, SISPLO ou similares de mesma qualidade, compatíveis com os projetos e 
documentos 

 Deverão ser apresentados orçamentos específicos de cada projeto, arquitetônico e 
complementares, e orçamento consolidado do empreendimento, bem como a memória de cálculo 
de todos os quantitativos apresentados na planilha orçamentária de construção civil;  

 O orçamento global e respectivas planilhas deverão ser apresentados em arquivo compatível 
com MS EXCEL (com os valores financeiros com duas casas decimais), com valores financeiros com 
2 casas decimais, entregues em CDs ou DVDs e 02 (duas) vias impressas em papel sulfite formato 
A4, devidamente encadernadas;  

 Na elaboração do cronograma físico-financeiro deverão ser previstas parcelas de desembolso 
mensais em acordo com o desenvolvimento da obra de edificação. No orçamento geral, deverá 
conter item referente à limpeza final da obra (com retirada de todo o entulho das imediações, 
quantificado por m² de construção);  

 No orçamento geral, deve-se incluir a responsabilidade da empresa executora da obra por arcar 
com as taxas, “Habite-se” e eventuais taxas de liberações pós-obra junto aos órgãos competentes, 
para o pleno funcionamento dos edifícios;  

 Desenvolvimento e apresentação da Curva ABC de insumos e serviços;  

c) Critério de medição:  

Os serviços de Elaboração dos Orçamentos e Documentos afins, listados anteriormente, serão 
quantificados em m², correspondente à área total do terreno. 
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10.11-COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS  

10.11.1 – Compatibilização com análise crítica e consolidação das documentações. 

a) Diretrizes gerais:  

Na compatibilização de projetos, deverão ser analisados todos os projetos complementares e 
verificadas as adequações, compatibilizações e não conformidade entre de todos os elementos e 
equipamentos, para que, caso sejam necessárias modificações e adaptações, estas sejam feitas 
com a maior qualidade possível, de acordo com as melhores práticas.  

O processo de compatibilização e revisão dos projetos deverá preceder a elaboração das planilhas 
orçamentárias, bem como do memorial descritivo e listagem de materiais, evitando retrabalhos e 
conflito entre as diversas disciplinas e possíveis problemas ao longo da execução da obra.  

b) Produtos gerados:  

 RRT ou ART dos serviços registrados junto ao CAU/PA ou CRE/PA e assinatura o Termo de 
Responsabilidade Técnica do SESI-DR/PA;  

 Relatórios indicando todas as interferências existentes entre os diversos sistemas e projetos, e as 
soluções propostas a torná-los compatíveis;  

 Compatibilização entre o arquitetônico e os projetos complementares nos cortes e plantas, 
indicando a localização e dimensionamento exatos de elementos como cisterna, caixas de 
passagem / inspeção, postes de iluminação, quadros de distribuição, caixa de incêndios, 
tubulações, dutos gerais (incluindo os de ar condicionado), entre outros, de maneira a deixar claro 
que foi realizada a verificação de todas as interferências das instalações no projeto de arquitetura 
e entre si, e que os possíveis conflitos foram resolvidos da melhor forma possível. Assim, deve ser 
preparado e entregue arquivo específico em que constem os elementos mencionados e quantos 
mais forem necessários, a fim de que se ateste o alinhamento entre os projetos que compõem o 
conjunto.  

c) Critério de medição:  

Os serviços de Compatibilização dos Projetos serão quantificados em m², correspondente à área 
total do terreno. 

 

12. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS  

12.1. O acompanhamento do projeto será feito por etapas, descritas a seguir, as quais deverão 
obedecer ao cronograma total do projeto, determinado pela data de emissão da ordem de serviço 
e etapas contratadas. Sempre que o prazo de cada etapa definida em cronograma superar ou for 
adiantado em 5 (cinco) dias, o mesmo deverá ser atualizado pela Empresa e aprovado pelo SESI-
DR/PA.  

12.2. Serão realizadas reuniões periódicas entre a equipe contratada e a fiscalização do SESI-
DR/PA. Além dessas reuniões a serem agendadas pelo fiscal, no início do projeto deverá ser 
realizada reunião entre a equipe do GEECM e a equipe de projetistas responsáveis pelo 
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desenvolvimento do projeto, a fim de que se definam as diretrizes iniciais e o planejamento do 
desenvolvimento do projeto em questão.  

12.3. Serão disponibilizados à empresa vencedora do certame modelos de arquivos de desenhos e 
relatórios, conforme padrão do SESI-DR/PA, os quais devem ser adotados para as entregas do 
projeto. Seguindo o padrão, deve-se estabelecer controle de número de revisões e versões dos 
projetos, identificando as datas e alterações realizadas.  

12.4. As definições de especificações de materiais, subsistemas e métodos construtivos a serem 
adotados deverão ser discutidas entre as equipes, considerando, além das questões de custo, as 
questões de ordem técnica e a avaliação do impacto global da solução apresentada e o padrão 
adotado pelo SESI-DR/PA.  

12.5. Na conclusão de cada etapa, deverá ser emitido documento identificando os produtos que 
estão sendo entregues e as restrições legais, quando houver.  

12.6. Cabe à contratada orientar a equipe da GEECM acerca do cumprimento de todas as 
obrigações legais pertinentes à elaboração de projetos de edificações, apontando qualquer 
necessidade de interferência no projeto que porventura recaia em obrigações legais de qualquer 
esfera.  

12.7. A CONTRATADA deverá enviar sua equipe técnica completa para reuniões de coordenação 
de projeto na sede do SESI-DR/PA, considerando-se para isso os responsáveis técnicos dos 
projetos que estiverem relacionados em cada contrato a ser realizado através da ATA. A licitante 
deve programar-se para atender aos chamados para reuniões periódicas, presenciais, com todos 
os seus profissionais envolvidos e a fiscalização, no Edifício Sede do SESI-DR/PA, no PRAZO 
MÁXIMO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS a contar da emissão da solicitação de visita da equipe, que 
poderá ser enviada pelo fiscal via e-mail.  

12.8. A licitante deverá comprometer-se em cumprir a exigência do parágrafo acima, sob pena das 
sanções legais cabíveis constantes no Edital.  

 

13. PRAZO E CONDIÇÕES (ETAPAS) DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

13.1. Etapa 01: Projetos executivos de arquitetura e complementares, acompanhados das 
respectivas especificações técnicas, planilha de quantitativos, orçamentos, composição de custos 
unitários e cronograma físico-financeiro, de acordo com os itens deste Projeto Básico contratados 
pelo SESI-DR/PA. De forma geral, estão previstas para realização na Etapa 01 as seguintes 
atividades:  

 Elaboração do estudo preliminar de arquitetura;  

 Elaboração do anteprojeto de arquitetura;  

 Análise de conformidade legal;  

 Realização de correções/adaptações, se necessárias, decorrentes da análise de conformidade 
legal;  

 Elaboração de Projetos Básicos de Arquitetura e Complementares;  
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 Elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares.  

13.2. Etapa 02: Projetos Executivos devidamente aprovados nos órgãos competentes.  

13.3. A Contratada se compromete a efetuar a entrega dos serviços solicitados, consoante às 
seguintes etapas:  

13.3.1. Etapa 01: O prazo de entrega dos produtos referentes à Etapa 01 será de até 90 (noventa) 
dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço, este prazo poderá sofrer 
alteração em virtude da dimensão do projeto, variando para menos ou mais;  

13.3.2. Etapa 02: O prazo para a entrega dos produtos da Etapa 02 será de até 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados a partir da data do aceite do produto da Etapa 01.  

13.4. Os projetos deverão ser elaborados sempre com o acompanhamento de técnicos designados 
pela Contratante, os quais darão o aceite para cada estágio da concepção das edificações, desde 
seus estudos preliminares até a proposta final.  

13.5. Cada etapa do material descrito acima deverá ser entregue em mídia digital e analógica. A 
parte digital deverá estar integralmente contida em um CD ou DVD, com os arquivos de desenho 
em formato DWG, SKP, PDF e outros, as imagens em JPG ou TIF. Quando tratar-se da última etapa 
de entrega, as imagens deverão estar em alta resolução para impressão em grandes formatos 
(formato A1 em 300 DPIs), sem perda de qualidade.  

13.6. Em todas as etapas, os textos devem ser entregues em DOC e PDF e as planilhas em XLS e 
PDF. A nomenclatura dos arquivos e o sistema de organização da entrega devem obedecer às 
orientações do SESI-DR/PA. Já quanto ao material analógico, todos os desenhos (expressos em 
escala adequada) deverão estar plotados em papel sulfite (1 via na escala dos desenhos e 1 via em 
escala reduzida para o formato A3, este último encadernado e em cuja capa devem conter as 
informações básicas do projeto e as imagens). Os textos e planilhas serão impressos, em uma via, 
em papel sulfite ou similar, no formato A4.  

13.7. A entrega dos projetos será na Gerência de Engenharia Manutenção e Conservação do SESI-
DR/PA, sito na Tv. Quintino Bocaiúva 1588, 7 andar do Bloco A, Nazaré, Belém-Pará, no horário das 
8 às 13h e 14h às 18:00h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados e dias facultados, 
ocorrendo por conta da CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.  

13.8. As datas e horários de entrega deverão ser comunicados e agendados junto à GEECM com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas úteis, não sendo aceito o projeto que estiver 
em desacordo com as especificações constantes neste Instrumento.  

13.9. Os projetos em questão deverão estar rigorosamente de acordo com as leis e normas que os 
regulam, não havendo, portanto, desconformidades legais nas esferas de licenciamento de âmbito 
municipal, estadual e federal.  

13.10. A CONTRATADA deverá apresentar o conteúdo referente a cada uma das etapas, conforme 
duração definida para cada uma delas, e a Contratante terá o prazo de até 20 (vinte) dias úteis 
para avaliar e confirmar o aceite do mesmo.  
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13.11. O aceite dos projetos será concedido pela Contratante, podendo esta solicitar a 
complementação de informações, se assim julgar necessário. Na hipótese de ser verificada a 
inadequação do material no ato da entrega, o mesmo será rejeitado, no todo ou em parte, a 
critério da fiscalização, sendo a empresa contratada notificada a realizar os ajustes e/ou correções 
demandadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis. Após, a Contratante terá novamente o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para confirmar ou não o aceite.  

13.12. Especificamente para a Etapa 02, caso a Contratante identifique a falta de documento 
aprovativo de algum dos órgãos fiscalizadores necessários ao projeto avaliado, a CONTRATADA 
será comunicada e terá novamente o prazo de 60 (sessenta) dias, contados como atraso por parte 
da empresa, para requerer as aprovações restantes.  

13.13. Assim, os serviços serão recebidos:  

13.13.1. Provisoriamente, no aceite da Etapa 01;  

13.13.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, após o aceite da última etapa.  

13.14. O termo de recebimento definitivo será lavrado e assinado pelo Gerente da GEECM, por 
arquiteto e/ou engenheiro do quadro permanente e pelo representante da CONTRATADA.  

13.15. A não reparação do serviço no prazo estipulado pela Fiscalização, sujeitará a CONTRATADA 
em mora, cujo atraso computar-se-á desde o primeiro dia do vencimento do prazo.  

13.16. O SESI-DR/PA poderá solicitar, de acordo com a demanda Institucional, a quantidade de 
projetos necessária por 12 (doze) meses, conforme a planilha orçamentária em anexo.  

13.17. Os detentores dos Contratos ficam obrigados a atender todos os pedidos de fornecimento 
dos serviços efetuados pelo Órgão durante a vigência do Contrato, mesmo que a entrega deles 
decorrentes esteja prevista para data posterior ao seu vencimento.  

13.18. O detentor do Contrato terá prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação para 
retirar a Nota de Empenho de Despesas ou instrumento equivalente.  

13.19. O recebimento do serviço (projeto) não exclui a responsabilidade administrativa, civil e 
penal da empresa por problemas causados durante o uso dos itens adquiridos.  

13.20. Relativamente, ao disposto nesta cláusula, aplicam-se também, subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.  

 

14- PERCENTUAIS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS  

14.1. Etapa 01: 60% do valor total do contrato. 

14.2. Etapa 02: 40% do valor total do contrato.  

 

15- PREÇOS DOS PROJETOS  
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15.1. A proposta de preços deverá ser expressa conforme planilha orçamentária anexa.  

 

16- DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

16.1. Sem que a isto limite seus direitos, terá o SESI-DR/PA as seguintes garantias:  

16.1.1. Receber os serviços de acordo com o que consta neste instrumento;  

16.1.2. Devolver o objeto que esteja em desacordo com as especificações exigidas no Edital.  

16.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será o Órgão responsável pelos seguintes itens:  

16.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a licitante vencedora no prazo 
estipulado, emitindo Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente aos 
serviços contratados;  

16.2.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente ao serviço 
solicitado;  

16.2.3. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do 
Contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições do 
edital.  

16.2.4. Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do objeto 
contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao Órgão por escrito as advertências e as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta, 
indicando servidor com competência necessária para proceder ao recebimento dos objetos 
licitados e atestar as Notas Fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e 
preços pactuados, acompanhando e fiscalizando a perfeita execução do Contrato.  

16.2.5. Indicar servidores com competência necessária para proceder ao recebimento dos objetos 
licitados, sendo a verificação de especificações, qualidade e preços de responsabilidade de 
representante do Departamento de Obras e Manutenção.  

16.2.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste instrumento.  

 

17. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

17.1. Sem que a isto limite suas garantias, a licitante vencedora terá os seguintes direitos:  

17.1.1. Receber informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento das condições 
estabelecidas no Contrato;  

17.1.2. Receber o atesto do recebimento do objeto licitado após verificação das especificações;  

17.1.3. Receber formalmente a notificação de ocorrência de irregularidades que a fiscalização 
identificar na execução do Contrato, até para que possa a empresa realizar as correções;  

17.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SESI-DR/PA, durante o prazo 
do Contrato;  
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17.1.5. Receber o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento.  

17.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será a licitante vencedora responsável pelos 
seguintes itens:  

17.2.1. Cumprir fielmente as obrigações assumidas, utilizando-se de todos os recursos materiais e 
humanos necessários na elaboração e entrega dos objetos licitados, no prazo, local e horário 
indicados, observando rigorosamente as exigências estabelecidas nas especificações, no edital e 
na proposta de preços apresentada pela empresa.  

17.2.2. Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Certame que sejam compatíveis com as obrigações a serem assumidas, 
cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais vigentes, a regularidade com o 
fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões de 
proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a 
maternidade, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o art. 
28 §° da Constituição do Estado do Pará, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa.  

17.2.3. Manter, durante o prazo de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Certame que sejam compatíveis com as obrigações a serem assumidas:  

a) Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;  

b) Regularidade Fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais da sede da licitante;  

c) Regularidade Trabalhista;  

d) Cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88 (trabalho de menores 
de idade, observada a Lei nº 9.854/1999);  

17.2.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Edital, sem prévia e 
expressa anuência do SESI-DR/PA;  

17.2.12. Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos estimados, nos limites previstos no 
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;  

17.2.13. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão e/ou terceiros, provocados por 
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.  

17.2.14. Cumprir as demais obrigações exigidas na ARP e no Edital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Karolina Gomes da Silva                            

Gerente de Engenharia, Conservação e Manutenção 

Mat. 0603 SISTEMA FIEPA – DR- PA  
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EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2019   

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento (fora do envelope) 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO  

(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

 

Local e data 

 

À  

Comissão Central de Licitação da FIEPA 

A/C Sr. Neilton Carneiro do Nascimento – Coordenador/Pregoeiro 

 

Pela presente, fica credenciado o Sr (a) ________________________, inscrito no CPF sob o nº 

______________, Identidade nº ______________, expedida por ____________, junto às 

Entidades da FIEPA, para representar esta Empresa (nome)____________________ e CNPJ 

__________________ na Licitação acima referida, a quem se outorga poderes para formular 

ofertas e lances de preço e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 

representada, inclusive o de renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos. 
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_________________________________________________ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 

OBS: A assinatura do representante legal deve estar com firma reconhecida. 
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EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2019  

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO III – Declaração de Inexistência de Trabalho de Menor (Envelope 01) 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR 

(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

 

 

 

Ao  

Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará  

 

 

 

(Nome da Empresa)___________________________________________, CNPJ Nº 

_________________________,por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

_________________________portador (a) da Carteira de Identidade nº_______________ e do 

CPF nº___________________ DECLARA, para  os devidos fins que não viola os termos do inciso 

XXXIII, do Art. 7º da CF/88, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

  

 

          

Belém/PA, _____ de _______________ de 2019. 

 

 

 

________________________________________________ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2019  

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO IV – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação (Envelope 01) 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 

Local e data. 
 
À Comissão Central de Licitação da FIEPA 
A/c Sr. Neilton Carneiro do Nascimento – Coordenador/Pregoeiro 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA  
Nº 013/2019 – SESI-DR/PA 
 
Prezados Senhores, 
 
Em cumprimento aos ditames Editalícios, declaramos sob as penalidades cabíveis, a inexistência 
de fato impeditivo à habilitação, bem como nossa concordância plena com as condições 
constantes no Edital e respectivos Anexos assim como nossa subsunção às disposições constantes 
no Regulamento de Licitações e Contratos da FIEPA, instrumento que rege o procedimento 
licitatório na entidade. 
 

 
Atenciosamente, 

 
___________________________________________________ 

(carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
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 EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2019  

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO V – Declaração de Cumprimento às Normas Relativas à Saúde e Segurança do Trabalho (Envelope 01)  

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS 

À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

Ao  

Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará  

 

 

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa 

_______________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar da 

CONCORRÊNCIA Nº 013/2019, do Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará 

DECLARO, sob as penas da lei, que a ____________________________ (nome da pessoa jurídica) 

cumpre a todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários. 

 

Belém/PA, _____ de _______________ de 2019. 

 

 

 

________________________________________________ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
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FIEPA 

Federação das 

Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI 
Serviço Social 

da Indústria 

SENAI 

Serviço Nacional 

de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 

Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 

66035-190 - Belém/PA 

Tel.: (91) 4009-4900 
                SistemaFIEPA 

 

 

84 

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2019  

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO VI – Declaração de Visita Técnica (Envelope 01)  

 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

(Para o Contratado) 

(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

 

 

Ao  

Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará 

 

CONCORRÊNCIA Nº 013/2019. 

 

  Declaramos, para todos os fins, que a empresa _____________________, na pessoa 
de seu preposto Sr. _____________________, cargo/função, visitou o local onde serão executados 
os serviços objeto desta CONCORRÊNCIA Nº 013/2019 do Serviço Social da Indústria – 
Departamento Regional do Pará, e neste ato DECLARA ter tomado ciência da natureza e vulto dos 
serviços técnicos especializados específicos, bem como das técnicas que se farão necessárias ao 
perfeito desenvolvimento da execução do objeto. 

 

 

Belém/PA, _____ de _______________ de 2019. 

________________________________________________ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
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EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2019  

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO VII – Modelo de Proposta Comercial (Envelope 02)  

 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente Concorrência a Contratação de Empresa Especializada para 

Execução dos Serviços de Obra de Engenharia para Reforma do Pavimento do bloco C, no 

edifício sede da FIEPA, localizado na Travessa Quintino Bocaiúva nº 1588, bairro Nazaré – 

Belém/PA. 

 

  

Prezados Senhores, 

 

 Após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante na Concorrência 

supramencionado e respectivos anexos, tomarmos conhecimento de suas condições e obrigações, 

e estarmos familiarizados com o local e horários onde serão realizadas as obras, propomos 

executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto da CONCORRÊNCIA Nº 013/2019 do 

Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará, no prazo total de _________ 

(________________) dias corridos, pelo valor total de R$ ___________ (____________________).  

 

 Este valor é resultante da aplicação dos preços ofertados, conforme Planilha Orçamentária de 

Preenchimento, que faz parte integrante desta Proposta Comercial. 

 

 O objeto da presente licitação obedecerá ao seguinte cronograma físico-financeiro: 

 

________|________|________|________|________| 

 

 Apresentamos, a seguir, as condições gerais da execução das obras e serviços, objeto da 

presente licitação.  
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1 - O preço fornecido, expresso em moeda corrente nacional "real", é da época da elaboração da 

proposta, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

 

2 - No preço estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos e demais 

despesas de qualquer natureza. 

 

2.1 - Os preços ofertados nesta PROPOSTA contêm, além do lucro, todas e quaisquer despesas de 

custos, tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, transportes, cargas, seguro, encargos 

sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução das obras, custos e benefícios, taxas e impostos, 

inclusive alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, 

dominicais e feriados para cumprimento do prazo e regime de execução e quaisquer outras que 

ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com a consecução do objeto desta licitação, 

inclusive instalação e manutenção de escritório da fiscalização e aquelas decorrentes da confecção 

de placas alusivas à obra, além daquelas exigidas pelo CREA. 

 

3 - Concordamos com os prazos de pagamento e demais condições estipuladas no edital.  

 

4 - Indicamos abaixo nossos dados bancários, para fins de pagamento: 

 

 Banco: __________________________  

 Agência nº _______________________ 

 Conta Corrente nº _________________ 

 

OU 

 

4 - Caso esta licitante se consagre vencedora, comprometemo-nos em abrir conta corrente em 

uma das agências do Banco ___________________ logo após a publicação da homologação e 

antes da assinatura do contrato, informando imediatamente os dados ao Serviço Social da 

Indústria – Departamento Regional do Pará. 

 

5 - Informamos que o Sr. _________________, RG nº ____________________, CPF nº 

___________________, _________________ (cargo), é representante legal da empresa, nos 

termos da Cláusula __________________ do Contrato Social, podendo firmar contrato com o 

Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará (quando o representante legal for 

sócio, diretor ou gerente). 
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OU 

 

5 - Informamos que o Sr. ____________________, RG nº __________________, CPF nº 

____________________, ________________ (cargo), é procurador da empresa, tendo poderes 

para firmar contrato com Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará, conforme 

instrumento de procuração datado de _______________, com validade até __________________. 

 

6 - Valor total da mão-de-obra: R$ ____________ (______________________) 

     Valor total de materiais/equipamentos: R$ ______________ (_______________________). 

 

7 - Concordamos que o material técnico que baseou a presente licitação está correto, não 

havendo questionamentos posteriores a serem efetuados. 

8 - Declaramos aceitar todas as condições da presente licitação, comprometendo-nos a cumprir 

fielmente suas especificações e disposições, bem como nos sujeitar integralmente às disposições 

do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

 

9 - A presente Proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua 

apresentação. 

 

 

Belém/PA, _____ de _______________ de 2019. 

 

 

 

________________________________________________ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
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EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2019  
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

SESI-DR/PA 
 

ANEXO VIII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Envelope 01) 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 013/2019 
 
________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
____________ e do CPF nº ___________________, como representante devidamente constituído da 
empresa ________________________________________, cadastrada no CNPJ sob o nº 
_________________, doravante denominada licitante, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o 
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
a) A proposta apresentada pela empresa foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da 
referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 013/2019, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 013/2019, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 013/2019 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
d) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA 
Nº 013/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do SESI-DR/PA antes da abertura oficial das 
propostas;  
f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 
Belém/PA, _____ de _______________ de 2019. 

 
________________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
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EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2019  
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO IX – Declaração dos Sócios (Envelope 01) 

 

 

DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS 

(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

 

 

Declaramos sob as penas da lei e para fins de contratação com o Serviço Social da Indústria – 

Departamento Regional do Pará, pela CONCORRÊNCIA nº 013/2019, que o (s) integrante (s) do 

quadro societário da empresa ________________________________, CNPJ nº 

____________________, estão em conformidade com o art. 39 do Regulamento de Licitações e 

Contratos da FIEPA. 

 

(Art. 39. Não poderão participar das licitações nem contratar com o Serviço Social da Indústria – 

Departamento Regional do Pará, dirigente ou empregado da entidade.) 

 

 

Belém/PA, _____ de _______________ de 2019. 

________________________________________________ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 

 

ATENÇÃO: A presente declaração deve ser firmada pelo proprietário ou sócios, conforme o caso. 
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EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2019  

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

SESI-DR/PA 

 

ANEXO X – Minuta Contratual 

 

CONTRATO N. ...-../20.. que entre si celebram o 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ e a 

também pessoa jurídica .............. cujo objeto 

implica elaboração de projetos de arquitetura e 

projetos complementares. 

 

 

CONTRATANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Departamento Regional do Pará, pessoa 

jurídica de direito privado, sediada no Município de Belém/PA (Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, Bairro 

Nazaré, CEP 66.035-190), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.768.023/0001-39, neste ato representada por 

Dário Antônio Bastos de Lemos, Superintendente Regional.  

 

CONTRATADO........ 

 

 

As partes acima nomeadas e devidamente qualificadas resolvem firmar o presente instrumento contratual que 

será executado mediante cláusulas e condições agora especificadas. 

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 

1. O objeto contratual implica obrigação de fazer, por parte do CONTRATADO, que consiste na 

elaboração de projetos arquitetônicos e projetos complementares, mediante pagamento em dinheiro 

por parte do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA 2ª – DAS ESPECIFICAÇÕES 

1. Os projetos arquitetônicos envolvem:  

1.1. levantamento arquitetônico, topográfico, planialtimético e cadastral e florístico de terreno;  

1.2. estudo preliminar e anteprojeto;  

1.3. projeto básico de arquitetura e urbanização;  

1.4. projeto executivo de arquitetura e urbanização;  

1.5. análise/projeto legal e levantamento de quantitativo do projeto arquitetônico;  
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1.6. projeto de paisagismo;  

1.7. projeto de comunicação visual; 

1.8. projeto de arquitetura de interiores e mobiliários;  

1.9. projeto de acessibilidade. 

2. Os projetos complementares albergam:  

2.1. projeto de terraplanagem; 

2.2. projetos estruturais; 

2.3. projetos de instalações elétricas, telefônicas, lógica e afins; 

2.4. projetos hidrossanitários, drenagem, incêndio e afins; 

2.5. projetos de conforto ambiental; 

2.6. projetos de impermeabilização; 

2.7. projetos de instalação de redes de ar comprimido; 

2.8. projetos de instalação de gás GLP; 

2.9. orçamento geral; 

2.10. projetos ambientais e afins; 

2.11. compatibilização de projetos  

3. Estão incluídos nos projetos complementares documentos e especificações técnicas, planilhas de 

quantitativos e custos, planilhas de composição de custos unitário de serviços e cronograma físico-

financeiro para as obras de construção, ampliação e/ou reformas do SESI – Departamento Regional do 

Pará.  

4. Estão abrangidas pelo presente contrato as seguintes Unidades: 
ORD  UNIDADES  ENDEREÇO  

01  ESCOLA SESI ANANINDEUA  AVENIDA CLÁUDIO SAUNDERS (ANTIGA ESTRADA DO MAGUARI), NO. 
1590, CENTRO, ANANINDEUA/PARÁ – CEP 67030-445  

02  ESCOLA SESI ICOARACI  RUA 15 DE AGOSTO, 1435 – ICOARACI – BELÉM/PA – CEP: 66.810-110  

03  ESCOLA SESI SANTA IZABEL 
DO PARÁ  

BR-316, KM-33 – DISTRITO DE MOEMA – SANTA IZABEL DO PARÁ/PA CEP: 
66.790-000 

04  SESI ALMIRANTE BARROSO  AV. ALMIRANTE BARROSO, 2540 – MARCO – BELÉM/PA - CEP: 66.630-505 

05  SESI ALTAMIRA  RUA ACESSO 02, Nº 1031 – PREMEM – ALTAMIRA/PA – CEP: 68.373-080  

06  SESI ANANINDEUA  ROD. MÁRIO COVAS S/N – ANANINDEUA/PA – CEP: 67.115-000  

07  SESI BARCARENA  RUA RUFINO JACAREACANGA QD-334 S/N – VILA DOS CABANOS – 
BARCARENA/PA – CEP:68.447-000  

08  SESI BRAGANÇA  RUA 13 DE MAIO,684 – CENTRO – BRAGANÇA – PARÁ CEP: 68.600-000 

09  SESI CASTANHAL  BR-316 KM- 62 S/N – CASTANHAL/PA – CEP: 68.741-740  

10  SESI INDÚSTRIA SAUDÁVEL  AV. JOÃO PAULO II, 1267 – MARCO – BELÉM/PA. CEP: 66.095-493  

11  SESI MARABÁ  AV. TOCANTINS S/N – NOVO HORIZONTE – MARABÁ/PA – CEP: 68.503-660  

12  SESI PARAGOMINAS  ROD. PA-256 KM-02 – NOVA CONQUISTA – PARAGOMINAS/PA – CEP: 
68.625-970  

13  SESI PARAUAPEBAS  RUA F, Nº 164 – ANDAR 2, BLOCO B, CIDADE NOVA – PARAUAPEBAS/PA - 
CEP.68.515-000 

14  SESI SANTARÉM  AV. CURUÁ-UNA, 2733 – DIAMANTINO – SANTARÉM/PA – CEP: 68.020-650  

15  SESI SEDE  TRAV. QUINTINO BOCAIÚVA, 1588 BLOCO-A - 7º. ANDAR – NAZARÉ – 
BELÉM/PA – CEP: 66.035-190  

16  SESI TEATRO  AV. ALMIRANTE BARROSO, 2540 – MARCO – BELÉM/PA - CEP: 66.630-505 
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5. A execução do objeto contratual dar-se-á de forma diferida e não obrigatória. Diferida porque 

desencadeada no espaço-tempo; não obrigatória porque se dará via demanda do CONTRATANTE, cuja 

faculdade poderá ser ou não exercida, dentro dos critérios de oportunidade e conveniência. 

6. Todas as informações relacionadas às especificações do objeto encontram-se mais bem detalhadas no 

Termo de Referência (Anexo I) do Processo Licitatório .. n. ../...., considerando-se que todas as 

condições constantes naquele instrumento integram o presente contrato como se nele também estivessem 

escritas, independentemente de traslado. 

 

CLÁUSULA 3ª – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

1. O preço total do contrato soma quantia estimada de R$ _________ (_________), e a forma de 

pagamento observará o disposto no termo de referência, observado o prazo de 15 (quinze) dias entre a 

apresentação do boleto bancário e nota fiscal/fatura e a liquidação.   

2. É vedada a extração de duplicatas e outros títulos em razão dos serviços, ou a emissão, pelo 

CONTRATADO, de qualquer outro documento apto a ensejar protesto contra o CONTRATANTE. 

3. A parcela somente será liquidada mediante apresentação de documentos hábeis que comprovem a 

realização do objeto, devidamente chancelada pelo Setor de Engenharia do CONTRATANTE ou de 

quem lhe faça as vezes, além das obrigações tributárias acessórias. O CONTRATADO é responsável 

pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, 

devendo o CONTRATANTE, nas hipóteses definidas em lei, atuar como contribuinte de direito 

(substituição tributária). 

4. A liquidação do pagamento será precedida de verificação do direito subjetivo do credor com o propósito 

de apurar sua legitimidade; empós o valor devido será entregue ao credor via processamento bancário 

que implica depósito na Conta Corrente que será oportunamente informada. Entre a recepção dos 

documentos hábeis, seu processamento e a efetiva liquidação mediarão prazo mínimo de 15 dias 

consecutivos. Na eventualidade dos pagamentos não se efetivarem nas datas aprazadas, em tudo se 

observando a inclusão de 15 dias consecutivos, incidirá multa de mora de 0,5%, juros de mora de 

também 0,5% e atualização monetária cujo indexador será o IGP-M, mas esta somente se efetivará se o 

atraso for superior a 20 dias, excepcionados os casos de força maior e fortuito. 

5. Eventuais apresentações materialmente imprecisas dos documentos hábeis mencionados nesta cláusula, 

cujo adimplemento, por tal causa de fato, ocorrer após a data aprazada para a liquidação, não incidirá 

encargos porquanto fica convencionado que a culpa deve ser creditada ao CONTRATADO.   

 

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO 

1. O prazo de vigência e execução deste contrato será de 12 (doze) meses, contatos da data da sua 

assinatura, com possibilidade de prorrogação acaso mantido o atual estado de coisas. 

 

CLÁUSULA 5ª – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1. As partes devem cumprir fielmente todas as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

2. São direitos do CONTRATANTE: 

2.1. exigir do CONTRATADO a observância das obrigações contratuais; 

2.2. exigir a entrega/realização do objeto nos prazos estabelecidos; 
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2.3. acompanhar e controlar a execução do objeto em todos os trâmites, fiscalizando o seu andamento e 

tomando todas as providências, em conjunto com o CONTRATADO, para que não ocorra solução 

de continuidade. 

2.4. Contratar terceiros para executar o objeto, ou parte dele, quando o CONTRATADO deixar de 

cumprir os prazos estabelecidos neste contrato, ou em peças apartadas a ele vinculado, descontando 

os valores desembolsados com o terceiro das parcelas devidas pelo CONTRATANTE, vencidas ou 

vincendas, ou, inexistindo saldo passivo, mediante ação própria, ficando desde logo convencionado, 

com fulcro no art. 190 do Código de Processo Civil, que da decisão de primeira instância não serão 

interpostos recursos ao tribunal, o que significa dizer que a qualquer impugnação à cobrança será 

tão somente apreciada pelo juiz singular.  

3. São obrigações do CONTRATANTE: 

3.1. permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências para a execução do serviço; 

3.2. pagar ao CONTRATADO, na época própria, o preço ajustado; 

3.3. receber o objeto se possuir as especificações prometidas. 

4. São direitos do CONTRATADO: 

4.1. receber o preço do objeto; 

5. São obrigações do CONTRATADO: 

5.1. executar o objeto conforme as determinações deste contrato; 

5.2. corrigir tempestivamente os vícios e defeitos que o objeto apresentar, às suas expensas; 

5.3. não realizar mudanças ou acréscimos ao objeto, sem a prévia autorização do CONTRATANTE; 

5.4. manter a pessoalidade na execução do objeto; 

5.5. utilizar mão-de-obra qualificada; 

5.6. manter absolutamente inalteradas as condições de habilitação; 

5.7. providenciar, às suas expensas, todas as autorizações, licenças e alvarás que forem necessários para o 

exercício da atividade objeto do contrato, responsabilizando-se por todas as consequências da 

prática dessas atividades; 

5.8. não ceder, sob qualquer hipótese, os créditos e direitos; 

5.9. receber o preço do objeto; 

5.10. pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, impostos, taxas e contribuições fiscais 

e parafiscais, englobando as esferas Federal, Estadual e Municipal, que incidam ou venham a incidir 

sobre o presente contrato ou sobre os serviços decorrentes. Fica expressamente convencionado que 

se porventura o CONTRATANTE for autuado, notificado ou intimado em virtude do não 

pagamento em época própria de qualquer obrigação tributária ou social do CONTRATADO, 

assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos devidos ao mesmo até que esta satisfaça o pagamento 

das referidas obrigações, liberando, consequentemente, o CONTRATANTE da relação jurídica; 

6. A contratação ora ajustada não tem caráter exclusivo e não estabelece vínculo empregatício entre 

CONTRATANTE e CONTRATADO ou qualquer relação de subordinação pessoal entre seus 

administradores, empregados, prepostos e/ou terceiros sob suas responsabilidades. 

 

CLÁUSULA 6ª – DAS SANÇÕES 

1. As sanções têm a seguinte configuração: 

1.1. na hipótese de atrasos injustificados, multa de mora; 

1.2. na hipótese de inexecução contratual, seja total ou parcial: 

1.2.1. advertência; 

1.2.2. multa; 

1.2.3. impedimento de contratar com o CONTRATANTE pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

1.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

CONTRATADO ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo de sanção aplicado com base no inciso anterior. 

2. No caso de atraso injustificado, multa 0,5% (meio por cento) sobre o valor do projeto por dia de atraso, 

até o limite de 15 (quinze) dias, onde então ter-se-á a inexecução parcial. 

2.1. Configura-se atraso injustificado quando houver atraso nos prazos previstos neste contrato, 

observando-se complementarmente as regras do edital e seus anexos.  

2.2. A justificação do atraso ficará a critério do CONTRATANTE. 

3. No caso de inexecução parcial do objeto, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do projeto. 

3.1. A inexecução parcial ocorre quando o atraso injustificado ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias. 

4. No caso inexecução total, multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do projeto. 

4.1. A inexecução total ocorre quando houver atraso injustificado para início da execução do objeto por 

mais de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, quando o atraso injustificado ultrapassar 30 

(trinta) dias ou quando ocorrerem mais de 3 (três) inexecuções parciais, prejudicando a adequada 

execução do objeto. 

5. A aplicação das sanções previstas neste contrato será individualizada por projeto desenvolvido, o que 

significa dizer que, estando o CONTRATADO elaborando projetos concomitantes, a base de cálculo 

para aplicação de multas observará o projeto em execução cujos prazos ou condições tenham sido 

infringidas.  

6. Será oportunizado o contraditório e a ampla defesa antes da aplicação de quaisquer multas previstas 

nesta cláusula. 

 

CLÁUSULA 7ª – DA RESCISÃO 

1. São motivos para a rescisão do contrato as hipóteses enunciativas abaixo discriminadas: 

1.1. a inexecução total ou parcial do contrato; 

1.2. a lentidão no cumprimento das obrigações, levando o CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da prestação do fato nos prazos estipulados; 

1.3. o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma de relatórios mensais; 

1.4. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

1.5. a dissolução da sociedade; 

1.6. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do CONTRATADO que prejudique 

a execução do contrato; 

1.7. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do 

contrato; 

1.8. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes dos 

serviços, ou parcelas destes, já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

3. Rescindido o contrato por qualquer motivo as partes deverão liquidar suas obrigações no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias após a verificação da condição rescisória. 

4. Eventuais tolerâncias e meras liberalidades jamais implicarão, por parte do CONTRATANTE, novação, 

quer objetiva quer subjetiva. 
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CLÁUSULA 8ª – DA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E SEUS EFEITOS 

1. Na hipótese de surgimento de interpretações antagônicas, as cláusulas duvidosas serão entendidas pelas 

que não o forem, e as antecedentes e subsequentes, que estiverem em harmonia, explicarão as ambíguas, 

sem se aviltar de usos e costumes da região de execução do contrato. 

2. Os autógrafos neste contrato são a certeza da percepção exata e indelével de que o CONTRATADO 

tomou pleno conhecimento das especificações técnicas e promoveu investigações, a seu exclusivo 

critério, suficientes para a identificação das condições que encontrará durante a execução do objeto, 

não sendo o CONTRATANTE responsável por qualquer disfunção não identificada no decorrer de 

sobreditas investigações. 

3. Na eventualidade de surgirem antinomias entre as cláusulas e condições do presente instrumento 

contratual em contraponto às disposições do instrumento convocatório e seus anexos, ou entre os anexos 

do edital e o próprio edital, sempre prevalecerão as disposições editalícias em face do critério 

hierárquico. 

 

CLÁUSULA 9ª – DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência do presente contrato a execução do objeto será fiscalizada pela Gerência de 

Engenharia do CONTRATANTE. 

2. O fiscal poderá exigir a substituição de qualquer empregado do CONTRATADO, no interesse do objeto, 

assim como aceitar a substituição de integrantes da equipe técnica do CONTRATADO através de 

solicitação escrita deste. Tais substituições deverão observar única e exclusivamente os interesses do 

objeto do presente contrato, ou seja, a eficiência na execução dos serviços de manutenção preventiva e 

corretiva. 

3. A existência de fiscalização pelo CONTRATANTE não descaracteriza a necessidade de atenção 

contínua do representante legal bem como sua responsabilização, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade na execução dos serviços contratados, não implicando corresponsabilidade entre 

o CONTRATANTE e seus prepostos.  

 

CLÁUSULA 10ª – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

1. A presente contratação decorre do Processo Licitatório... n. ../....., que o integra para todos os fins de 

direito, independentemente de traslado. 

2. O Termo de Referência (Anexo I) do Processo Licitatório é documento de conhecimento imprescindível 

para a perfeita execução deste contrato, devendo ser inteiramente respeitado pelo CONTRATADO. 

3. A presente despesa encontra-se autorizada por meio do seguinte Centro de Responsabilidade: ... 

 

CLÁUSULA 11ª – DA CONFIDENCIALIDADE 

1. Os CONTRATANTES se obrigam a não divulgar os dados e informações às quais venham a ter acesso 

em razão deste instrumento, obrigando-se, ainda, a não permitirem que nenhum de seus prepostos ou 

terceiros sob a sua responsabilidade façam uso destas informações para fins diversos do objeto 

contratual. Esta obrigação permanecerá em vigor por um período de 02 (dois) anos após o término deste 

instrumento.  
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2. Os CONTRATANTES se absterão de divulgar a existência do presente instrumento, bem como o nome e 

a marca de ambos para qualquer finalidade, exceto quando obtida a expressa autorização da outra parte. 

3. A obrigação de confidencialidade ora estabelecida não se aplica às informações que forem requeridas por 

autoridades competentes. Neste caso, obriga-se a parte requerida: i) informar prontamente à outra parte o 

recebimento de ordem de autoridade competente para a divulgação; e ii) a limitar-se a divulgar apenas as 

informações que forem efetivamente objeto do requerimento. 

4. Na hipótese de infração da obrigação de confidencialidade ora estabelecida, ficará a parte infratora 

obrigada a pagar à outra parte multa no valor de 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

 

CLÁUSULA 12ª – DA ANTICORRUPÇÃO  

1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus 

regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se ajustam a cumpri-las fielmente, por si e por seus 

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas 

eventualmente contratados. Além disso, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste contrato e 

no cumprimento de qualquer uma de suas disposições, obrigam-se a: (i) não dar, oferecer ou prometer 

qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles 

relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de 

obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (ii) adotar as 

melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o 

objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por 

administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada violação de qualquer 

das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste contrato. 

 

CLÁUSULA 13ª – DO ATUAL ESTADO DAS COISAS 

1. O presente instrumento contratual de trato sucessivo – cláusulas, condições, termos – fora consensuado 

em função do atual estado das coisas. Sobrevindo fatos inevitáveis, imprevisíveis ou previsíveis que 

provoquem desequilíbrio na equação econômica financeira, independentemente da natureza, determinará 

sua reorientação ou redirecionamento para se adequar ao novo cenário que eventualmente exsurja.  

 

CLÁUSULA 14ª – DAS RELAÇÕES EXTERNAS 

1. Em sendo o CONTRATANTE demandado a integrar relação jurídica processual, na condição de 

litisconsorte lato sensu, fica certo e ajustado que sobrevindo eventual condenação (obrigação de dar, 

fazer ou não fazer), com impacto no seu ativo, a recuperação do crédito dar-se-á na retenção de eventuais 

parcelas vincendas, incluindo-se despesas processuais dentre as quais honorários advocatícios, ou na 

eventualidade do contrato se encontrar extinto, o presente instrumento se constitui em título executivo 

extrajudicial nos termos do art. 784, III, da Lei 13.105/2015. 

 

CLÁUSULA 15ª – DA OPERACIONALIZAÇÃO 

1. A execução do objeto contratual dar-se-á de forma diferida e não obrigatória. Diferido porque 

desencadeado no espaço-tempo; não obrigatória porque se dará via demanda do CONTRATANTE, cuja 

faculdade poderá ser ou não exercida, dentro dos critérios de oportunidade e conveniência.  



 

 

 

Comissão Central de Licitação 
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CLÁUSULA 16ª – DO FORO 

1. Fica eleito o foro da comarca de Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato. 

 

Vai assinado em 3 (três) vias, em Belém, capital do Estado do Pará, no dia ... de ................. 

de ........... 

 

 

 

Serviço Social da Indústria – Departamento 

Regional do Pará  

CONTRATANTE 

Dário Antônio Bastos der Lemos 

Superintendente Regional 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADO 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Representante 

 

 

Testemunha: ……………………………… 

 

CPF/MF n°: 

 

 

Testemunha: ……………………………… 

 

CPF/MF n°: 

 

 
 


