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ANEXO V 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO Nº 012/2021 – PMPB 
PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021 - PMPB 

 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

 
Com o intuito da contratação dos serviços técnicos de engenharia e arquitetura a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTO BELO vem propor a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, 
conforme Art. 15 da Lei nº 8.666/93, sendo a forma empreitada por menor preço por item. 
 

1 - DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui objeto do presente Edital o REGISTRO DE PREÇO - Contratação de empresa de engenharia 
e/ou arquitetura especializada na elaboração de serviços e estudos técnicos, serviços preliminares, 
anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos, na área de Infraestrutura viária – elaboração de 
projetos de: Terraplenagem, Drenagem, Pavimentações, Obras Complementares e Projetos de 
Sinalização em Diversas ruas do Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos 
descritos no Anexo I deste Edital. 
 
2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
 
2.1 - Fica dispensada a apresentação de dotação orçamentária no Sistema de Registro de Preços.  
2.2 - A cobertura das despesas eventualmente realizadas correrá à conta de dotação orçamentária 
prevista para atendimento desta finalidade, consignada no Orçamento Anual e indicada na ocasião de 
eventual pactuação com a Contratada. 
 
3 - DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 
 
3.1 - É indispensável que a CONTRATADA conheça o local do Empreendimento/Obra para que tenha 
melhores condições de avaliar toda complexidade e as exigências mínimas dos projetos e serviços a 
serem desenvolvidos.  
3.2 - A CONTRATADA deverá elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos projetos, os 
requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público, economia, facilidade na 
execução da obra, sua conservação, manutenção, durabilidade, adaptações para pessoas com deficiência, 
adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho e o mínimo impacto ambiental.  
3.3 - No aspecto do impacto ambiental a CONTRATADA fica ciente da necessidade de reuniões e acertos 
com os técnicos das Secretarias Municipais de Meio Ambiente envolvidas, visando atender às suas 
diretrizes. 
3.4 - Durante a elaboração dos projetos, deverão ser previstas interlocuções com todos os órgãos 
municipais e todas as concessionárias de serviços públicos, sempre que se fizer necessário, com a 
participação da CONTRATANTE ou a critério desta.  
3.5 - Os Projetos e/ou serviços deverão ser entregues à CONTRATANTE com aprovação das 
concessionárias locais de serviços e outros órgãos, caso seja necessário.  
3.6 - São de inteira responsabilidade da CONTRATADA a aprovação dos projetos junto aos 
órgãos/concessionárias envolvidos e o encaminhamento dos mesmos devidamente aprovados à 
CONTRATANTE. 
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4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
4.1 - Os licitantes deverão comprovar aptidão de desempenho técnico da empresa, por meio de atestados 
ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado no Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, assegurando ter seu responsável técnico ou a empresa, 
executado os seguintes serviços: 
ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
4.1.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM, 
4.1.2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 
4.1.3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, 
4.1.4 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, 
4.2 - TODOS OS LICITANTES DEVERÃO apresentar Registro da Empresa no CREA, bem como do seu 
Responsável Técnico.  
4.3 - Declaração de que recebeu e tomou conhecimento de toda documentação necessária à elaboração 
da proposta. 
 
5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 - O prazo de execução de cada projeto solicitado será definido em comum acordo entre as partes, 
quando da solicitação da ordem de serviço, respeitando a razoabilidade em função do grau de dificuldade 
e porte do projeto, sendo estabelecido o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a 
partir da emissão da Ordem de Serviço. 
 
6 - DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 
 
6.1 - A contratação poderá ocorrer mediante competente procedimento licitatório com fundamento na 
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
7 - DOS RESULTADOS 
 
7.1 - Deverá a CONTRATADA apresentar os resultados da forma detalhada nos itens a seguir. 
7.1.1 - Os projetos deverão ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa, limpa e clara e 
deverão conter todos os elementos necessários para a perfeita compreensão e entendimento das 
soluções adotadas em modelos de pranchas A0 e A1, nada se opondo também aos tamanhos A2 e A3, 
desde que a escala empregada seja apropriada para a devida leitura e entendimento do projeto; as 
relações de materiais deverão ser elaboradas e entregues em planilha eletrônica, além de estarem 
descritas (impressas) nos projetos correspondentes. Escalas a serem empregas: 
7.1.1.1 - Projeto geral: Escalas 1:1000 ou 1:500 (projetos de terraplenagem); 1:100 ou 1:50 (demais 
projetos) - Detalhamentos: Escalas 1:25, 1:20 ou 1:10. 
7.1.2 - Os textos devem ser em tamanho A4 com formatação segundo as normas da ABNT.  
7.1.3 - A impressão deverá ser feita em impressora com definição mínima de 300DPI, em encadernações 
espirais ou semelhantes. Os arquivos deverão também ser fornecidos em CDS.  
7.1.4 - Todas as pranchas, memoriais descritivos, relações de materiais ou qualquer outro material 
necessário à compreensão do projeto, deverão ser editados de forma que sejam perfeitamente legíveis 
em impressões monocromáticas.  
7.1.5 - Os projetos, quando necessários, deverão ser aprovados nas respectivas concessionárias. Todos os 
serviços somente serão considerados entregues após a abertura e verificação do(s) conteúdo(s) do(s) CD / 
DVD (s).  



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PORTO BELO 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos” 
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, Av. Gov. Celso Ramos, nº 2.500, Centro, Porto Belo/SC – 88.210-000 – Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111  

 

7.1.6 - Todos os resultados serão fornecidos em arquivo digital, com extensões apropriadas, além das 
cópias impressas de todos os documentos elaborados. 
 
8 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1 - Para o início dos serviços de elaboração de projetos será emitida uma Ordem de Serviço Inicial. 
8.2 - A CONTRATADA deverá ter disponibilidade técnica, instalações e aparelhagem adequadas para a 
elaboração dos projetos, estudos e/ou serviços, de acordo com as Ordens de Serviço, e estar mobilizada 
com equipe capaz de elaborar no mínimo 02 (dois) projetos e/ou serviços simultaneamente, sem 
comprometimento da qualidade dos mesmos. 
8.3 - Na data de emissão da Ordem de Serviço Inicial, a Supervisão da CONTRATANTE promoverá uma 
reunião para definição de diretrizes com a CONTRATADA, que receberá informações gerais sobre o 
escopo do trabalho do empreendimento e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem 
adotados no planejamento, desenvolvimento e aprovação dos projetos e serviços. 
8.4 - Serão fornecidos ao CONTRATADO os seguintes documentos: 
8.4.1 - Selos, formatos e templates a serem utilizados nos desenhos em meio digital; 
8.4.2 - Padrões de Edificações a serem adotados, que não constarem no Plano Diretor, quando 
necessários; 
8.4.3 - Modelo do Crachá de Identificação; 
8.4.4 - Procedimento Padrão para Contratação e Elaboração de Projetos de Infraestrutura. 
 
9 - DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS 
 
9.1 - A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, 
cobrindo todo escopo contratado, em até 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de 
Serviço Inicial. 
9.2 - Caso algum serviço, não previsto anteriormente, seja solicitado à CONTRATADA, o mesmo deverá ser 
incluído na ART. 
9.3 - A CONTRATADA deverá apresentar a ART de cada um dos profissionais responsáveis pelos Projetos 
e/ou serviços. 
9.4 - O prazo máximo para entrega destas ART’s será na entrega do projeto executivo e/ou na entrega dos 
documentos técnicos relativos aos serviços desenvolvidos, sob pena de retenção da medição.  
9.5 - Todas as ART’s deverão estar devidamente pagas quando da sua apresentação à CONTRATANTE, 
sendo que não serão consideradas ART’s não quitadas, caso que será entendido como não entregue. 
 
10 - DA EQUIPE TÉCNICA 
 
10.1 - A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipe técnica, instalações e aparelhagem 
adequados, para a elaboração simultânea dos serviços, durante toda a vigência do contrato, ou a critério 
da supervisão, dependendo do serviço a ser elaborado. 
10.2 - Equipe Mínima Qualificação  
10.2.1 - Técnica Mínima 
10.2.1.1 - Coordenador Técnico – Engenheiro Civil ou Arquiteto com experiência mínima de 05 (cinco) 
anos comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome do responsável Técnico; 
10.2.1.2 - Área de Estudos Topográficos – Engenheiro/Técnico Agrimensor com experiência mínima de 05 
(cinco) anos em levantamentos plani-altimétricos em áreas urbanas e/ou rurais; 
10.2.1.3 - Área de Elaboração dos projetos de Infraestrutura – Engenheiro Civil ou Arquiteto com 
experiência mínima de 05 (cinco) anos comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica emitido 
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em nome do responsável Técnico tendo o mesmo participado da elaboração de projetos de infraestrutura 
viária; 
10.3 - Caso seja de interesse na subcontratação de empresas especializadas, deverá ser encaminhada à 
supervisão da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO, uma solicitação formal para esta subcontratação, 
juntamente com a razão social da(s) empresa(s), sujeita à aprovação da Supervisão. A CONTRATADA 
deverá apresentar as ART`s dos técnicos subcontratados na primeira entrega do(s) serviço(s), sob pena de 
retenção da medição. 
10.4 - A coordenação e supervisão de todas as atividades desenvolvidas pelos subcontratados serão 
efetuadas estritamente pela CONTRATADA, ficando esta, totalmente responsável pelo andamento dos 
trabalhos e pela sua qualidade perante a CONTRATANTE. A CONTRATADA responderá, perante a 
CONTRATANTE, pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 
10.5 - A CONTRATADA só poderá substituir até 25% (vinte e cinco por cento) os profissionais integrantes 
da equipe técnica apresentada na emissão da Ordem de Serviço por profissional de mesmo nível técnico, 
em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, após apresentação de justificativa.  
10.6 - A substituição de qualquer profissional de nível superior da equipe somente poderá se dar após 
aprovação expressa da CONTRATANTE. 
 
11 - DA SUPERVISÃO 
 
11.1 - Todos os trabalhos serão supervisionados por funcionários da CONTRATANTE e/ou contratados e 
indicados por ela, com poderes para verificar se os serviços especificados estão executados de acordo 
com o previsto, analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que vise melhorar o projeto, fazer 
advertências quanto a qualquer falta da CONTRATADA, aplicar multas, efetuar retenções de medição e 
demais ações necessárias a boa qualidade e ao bom andamento dos serviços. 
11.2 - Sempre que a Supervisão julgar necessário, a concepção do projeto será discutida. A Supervisão 
poderá solicitar formalmente à CONTRATADA a substituição de qualquer membro de sua equipe técnica, 
inclusive da coordenação, assim como o reforço da mesma, a qualquer momento que julgar necessário. O 
atendimento à solicitação terá um prazo máximo de três dias úteis, contado a partir da solicitação formal. 
 
12 - DOS MEIOS E DOS PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
 
12.1 - Além dos procedimentos usuais de comunicação, centrados no envio de documentos em papel e 
em CD/DVD, via correio ou via serviço de mensageiro (motoboy), os procedimentos deverão também 
englobar o uso de meios eletrônicos de comunicação por Correio Eletrônico. Este tipo de comunicação 
somente deverá ser utilizado para transmissão de documentos preliminares, organização de reuniões e, 
de forma geral, para todas as trocas de informações que possam ser agilizadas com o seu uso. 
Posteriormente, caso necessário, a formalização do conteúdo de cada correspondência deverá ser 
efetuada entre CONTRATANTE e CONTRATADA via ofício protocolado. 
 
13 - DO RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS 
 
13.1 - O “Relatório de Acompanhamento de Projetos” constitui instrumento legal, onde serão anotadas 
pela CONTRATANTE, continuamente, todas as ocorrências, instruções e decisões tomadas durante o 
desenvolvimento dos projetos, devidamente visadas pela Supervisão e pela CONTRATADA. A elaboração 
do Relatório juntamente com a medição dos projetos e/ou serviços, é mensal, devendo as datas das 
ocorrências descritas (atas de reuniões, início de desenvolvimento de etapa dos trabalhos, outras 
ocorrências) e as decisões adotadas, bem como as datas dos eventos descritos, do mês em questão. 
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14 - DAS ETAPAS DOS PROJETOS 
 
14.1 - O desenvolvimento dos serviços e projetos se dará em etapas, conforme descrito a seguir. Todos os 
projetos e serviços relacionados a cada etapa deverão ser entregues concomitantemente e devidamente 
compatibilizados entre si. 
14.2 - LEVANTAMENTO DE DADOS 
14.2.1 - Etapa destinada ao conhecimento do escopo a ser desenvolvido, ao levantamento e a coleta do 
conjunto de informações contidas nos estudos existentes, que servem de base para a elaboração dos 
Estudos e Projetos Executivos a serem desenvolvidos. Deverá ser realizado levantamento das 
interferências e consultas aos órgãos públicos junto a concessionárias de serviços públicos, mediante 
vistoria em campo. 
14.3 - ESTUDOS PRELIMINARES 
14.3.1 - Deverão ser elaborados os seguintes estudos: 
14.3.1.1 - Estudos Topográficos; 
14.3.1.2 - Estudos Geológicos/ Geotécnicos; 
14.3.1.3 - Estudos Hidrológicos/ Hidráulicos. 
14.4 - Todos os serviços realizados deverão ser verificados e aprovados pelos técnicos da CONTRATANTE. 
Somente após a aprovação, a CONTRATADA poderá dar início à etapa subseqüente dos trabalhos. Todas 
as informações coletadas deverão ser incorporadas às Memórias dos Projetos Executivos desenvolvidos. 
14.5 - CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS 
14.5.1 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 
14.5.1.1 - Transporte de coordenadas; 
14.5.1.2 - Transporte de referência de nível; 
14.5.1.3 - Implantação de marcos de concreto; 
14.5.1.4 - Locação do eixo das vias e linhas - base; 
14.5.1.5 - Nivelamento do eixo das vias e linhas - base; 
14.5.1.6 - Seções transversais; 
14.5.1.7 - Levantamento planialtimétrico cadastral e planimétrico cadastral; 
14.5.1.8 - Cálculos e Desenhos topográficos; 
14.5.1.9 - Os Levantamentos Topográficos só poderão ser iniciados após apresentação e aprovação pelo 
Supervisor da CONTRATANTE da delimitação do perímetro da área a ser levantada e/ou estudada. 
14.5.1.10 - Na fase de Verificação dos serviços, a CONTRATADA será convocada para uma visita conjunta 
de campo com técnico da CONTRATANTE para verificação dos serviços topográficos realizados. Os 
serviços, só serão aprovados após a realização desta vistoria. Só serão aceitos os serviços de Transporte 
de Coordenadas e RN’s executados com o uso de Estação Total. 
14.5.1.11 - Para cada empreendimento, deverão ser implantados no mínimo 3 marcos de obra ou à 
critério da Supervisão. Estes serviços não poderão ser iniciados sem a definição do número de marcos a 
serem implantados. Se a Supervisão constatar que o levantamento topográfico possui insuficiência de 
número de pontos cadastrados ou de informações, mesmo durante as etapas de Anteprojeto e Projeto 
Básico, a CONTRATADA deverá providenciar sua complementação a critério da Supervisão, sem ônus para 
a CONTRATANTE. 
14.5.1.12 - Para evitar esta situação, a Coordenação deverá solicitar a cada projetista, todos os elementos 
necessários a serem cadastrados. O critério da Supervisão e em função do tipo de empreendimento, a 
CONTRATADA deverá, após a execução do levantamento topográfico de campo, projetar um eixo e 
posteriormente executar a locação e as seções transversais do mesmo, em campo. 
14.5.1.13 - Deverão ser entregues para a verificação: 
I - Desenho plotado em sulfite; 
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II - Arquivo DWG do desenho em CD; 
III - Cadernetas de Campo do serviço executado. Nas cadernetas deverão constar as seguintes 
informações: Diagrama e memória do transporte de marcos, cadernetas de locação com amarrações, 
cadernetas de nivelamento, cadernetas de cadastro, cadernetas de seções transversais, croquis dos 
levantamentos. As cadernetas citadas deverão conter o nome ou número do ponto, descrição do 
ponto, ângulo horizontal e vertical, altura do instrumento e do prisma, coordenadas N/E e cota do 
ponto.  Memória do transporte de RN’s, com nivelamento e contra nivelamento geométricos, sendo 
ainda que, as auxiliares do nivelamento não poderão ser iguais às do contra nivelamento. Para 
fechamento de quarteirão, serão realizados levantamentos planimétricos ou levantamentos 
planialimétricos a critério da Supervisão. Os pontos de cadastro deverão estar congelados no arquivo 
DWG. Estes levantamentos deverão ser executados com a utilização de poligonal fechada com as 
precisões estabelecidas nas normas ABNT. 
14.5.2 - ESTUDOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS 
14.5.2.1 - A realização dos serviços de sondagem só será autorizada após a apresentação de um plano de 
sondagem, pela Contratada, e sua aprovação pela Supervisão.  
14.5.2.2 - O Plano de Sondagem deverá conter as seguintes informações básicas:  
I - Extensão do projeto;  
II - Complexidade topográfica da área;  
III - Proposta de locação dos furos;  
IV - Tipo de sondagem;  
V - Profundidade pretendida;  
VI - Ensaios necessários e pertinentes. 
14.5.2.3 - Após a aprovação do Plano de Sondagem, a CONTRATADA deverá encaminhar à supervisão 
cronograma para a realização dos serviços que terão, obrigatoriamente, o acompanhamento de campo 
pela CONTRATANTE.  
14.5.2.4 - Quando solicitado pela Supervisão a CONTRATADA deverá apresentar o relatório de sondagem 
em planta com formato a ser definido, contendo os furos de sondagem, o perfil geológico-geotécnico e o 
nível d'água do terreno.  
14.5.2.5 - Além dos estudos necessários à elaboração de Projetos Básicos e/ou Executivos poderá ser 
necessária a elaboração de Estudos de Estabilidade de Taludes e Encostas e de viabilidade, visando a 
avaliação da melhor técnica de estabilização a ser empregada, considerando as estruturas e tratamentos 
existentes como também o pré- dimensionamento das estruturas necessárias à solução dos problemas 
identificados.  
14.5.2.6 - Os estudos deverão ser apresentados com suas respectivas memórias técnicas e justificativas, 
com avaliação qualitativa e quantitativa das soluções propostas.  
14.5.2.7 - Não serão aceitos serviços sem a locação e o nivelamento topográfico dos furos de sondagem e 
sem a utilização das referências do projeto específico.  
14.5.2.8 - A CONTRATADA deverá fazer, primeiramente, a locação dos furos e somente após o término 
dos furos, proceder ao cadastro e nivelamento dos mesmos.  
14.5.2.9 - A CONTRATADA deverá ainda, providenciar a cravação de uma estaca de madeira ao lado de 
cada furo executado, com a identificação do mesmo.  
14.5.2.10 - Os serviços relativos aos estudos geotécnicos (mobilização, deslocamento, sondagem a trado 
e a percussão) DEVERÃO SER APROVADOS PELA CONTRATANTE antes de sua realização, ficando 
inteiramente a cargo da CONTRATANTE a realização de fazê-los ou não. 
14.5.3 - ESTUDOS HIDROLÓGICOS/HIDRAÚLICOS 
14.5.3.1 - Nenhum projeto de drenagem cujo lançamento das redes projetadas for previsto em um 
sistema de drenagem existente será aprovado sem que seja feita a verificação de capacidade e 
funcionamento do mesmo. O resultado desta verificação deverá ser registrado na memória de cálculo dos 
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Projetos e subsidiarão o escopo total a ser desenvolvido. Para todas as vias deverão ser elaborados os 
estudos hidrológicos e hidráulicos inclusive, com o estudo de capacidade das sarjetas e bocas de lobo. 
Sem a apresentação destes estudos não serão efetuadas medições relativas aos projetos de drenagem. 
 
15 - ANTEPROJETO 
 
15.1 - Após a elaboração e aprovação dos serviços preliminares, a CONTRATADA dará início à elaboração 
do Anteprojeto. 
15.2 - O Anteprojeto visa à análise e escolha da solução que melhor corresponda aos interesses e as 
expectativas da CONTRATANTE sob o aspecto legal, técnico, social, econômico e ambiental do 
empreendimento. 
15.3 - Para tanto, a CONTRATADA deverá desenvolver tantas alternativas quanto forem necessárias para 
o conjunto de intervenções, a critério da PMPB, até a aprovação pela supervisão da CONTRATANTE e 
pelos órgãos envolvidos. 
15.4 - Para efeito de medição será pago apenas um único anteprojeto acompanhado das alternativas 
estudadas. 
15.5 - Deverão ser analisadas e compatibilizadas as soluções propostas, com todas as interferências das 
redes de utilidade pública. 
15.6 - A CONTRATADA deverá apresentar, baseado no ante-projeto, uma planilha estimativa de 
quantitativos e orçamentário, para execução da obra futura, com BDI incluso e percentual explicitado. 
Independentemente de solicitação da supervisão da CONTRATANTE, caso a CONTRATADA venha a 
apresentar orçamento superior, esgotadas as alternativas, a CONTRATADA deverá juntar ao anteprojeto 
um “Relatório Justificativo” detalhado e consubstanciado, relacionando os motivos de acréscimo. Se o 
Anteprojeto for recebido em definitivo para verificação, os serviços e projetos serão verificados e 
avaliados pelos técnicos da CONTRATANTE, por um prazo de 20 (vinte) dias úteis. Ao final desta etapa 
deverão ser apresentados os serviços e projetos abaixo relacionados de cada empreendimento em cópia 
impressa e digital em CD em igual teor: 
15.6.1 - ESTUDOS PRELIMINARES 
15.6.2 - ANTEPROJETOS 
15.7 - PLANILHA DE ORÇAMENTOS 
15.7.1 - Ao critério da CONTRATANTE, após sua aprovação, o Anteprojeto poderá ser formatado em 
plantas humanizadas, perspectivas ou em software específico para a apresentação, sendo objeto de 
medição as plantas e perspectivas, conforme planilha do Edital. A quantidade de plantas deverá ser 
previamente acordada com a supervisão da CONTRATANTE. 
15.7.2 - Ao critério da Contratante, o Anteprojeto poderá ser apresentado em reuniões em horários pré-
determinados. 
15.7.3 - Durante o desenvolvimento do Anteprojeto, deverão ser entregues tantas plotagens em papel 
sulfite e cópias quantas forem necessárias com as devidas alterações, até que os serviços e projetos desta 
etapa sejam definitivamente aceitos pela PMPB. 
15.7.4 - É de responsabilidade da CONTRATADA a conferencia dos desenhos/projetos feitos pelos seus 
desenhistas/cadistas e planilhas. 
 
16 - PROJETO BÁSICO 
 
16.1 - Após a aprovação do Anteprojeto, a CONTRATADA dará início à elaboração do Projeto Básico. Nesta 
etapa deverão ser apresentados os serviços e projetos abaixo relacionados 
16.1.1 - PROJETOS BÁSICOS 
16.1.2 - MEMORIAL DESCRITIVO 
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16.1.3 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
16.1.4 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA E COMPOSIÇÕES 
16.1.5 - ESTUDOS PRELIMINARES COMPLEMENTARES 
16.1.6 - ART’S DOS PROFISSIONAIS 
16.2 - Os Memoriais Descritivos deverão conter, se for o caso, os métodos construtivos especiais 
acompanhados de seus respectivos custos e prazos de execução. Se o Projeto Básico for recebido em 
definitivo para verificação, os serviços e projetos serão verificados e avaliados pelos técnicos da 
CONTRATANTE, em um prazo de 10 (dez) dias úteis. Após a formalização da aprovação dos Projetos 
Básicos, a CONTRATADA deverá encaminhar à PMPB, uma cópia em CD de toda a documentação listada 
acima, integrante dos Projetos Básicos. 
16.3 - A critério da CONTRATANTE poderá ser solicitado somente o desenvolvimento de Projetos Básicos 
para determinados empreendimentos, devendo a CONTRATADA providenciar sua elaboração com todas 
as informações descritas no Edital, bem como apresentar planilha completa para fins de licitação. 
16.4 - Todas as planilhas de quantitativos deverão ser elaboradas por profissionais específicos da área, 
com a apresentação da respectiva ART e não será objeto de medição específica. 
16.5 - A memória de cálculo é parte integrante desta planilha e deverá ser apresentada conforme 
acordado com a Supervisão, utilizando croquis indicativos da seqüência de cálculo, além de seguir a 
ordem e os códigos da Tabela Mensal de Preços do SINAPI/CAIXA, quando estes não existirem a 
CONTRATADA deverá utilizar a TABELA SICRO/DNIT da região, ou elaborar a composição de preços com 
valores de mercado. 
16.5 - A planilha orçamentária deverá ser apresentada conforme acordado com a Supervisão, utilizando 
preferencialmente a Tabela Mensal de Preços do SINAPI/CAIXA como referencial, quando estes não 
existirem a CONTRATADA deverá utilizar a TABELA SICRO/DNIT/DEINFRA da região, ou elaborar a 
composição de preços com valores de mercado. 
16.6 - Todos os documentos deverão ser bem identificados contendo o nome do empreendimento, 
assunto, numeração de páginas, data e nome do autor. 
16.7 - Tais documentos deverão permitir a avaliação do custo e a execução da obra, bem como a 
definição dos métodos e o prazo de execução. Os quantitativos constantes da planilha são de 
responsabilidade da CONTRATADA. É de responsabilidade da CONTRATADA a conferencia dos 
desenhos/projetos feitos pelos seus desenhistas/cadistas e planilhas. 
 
17 - PROJETOS EXECUTIVOS 
 
17.1 - Após aprovação do Projeto Básico, a CONTRATADA iniciará a elaboração dos Projetos Executivos. 
17.2 - Nesta etapa deverão ser apresentados os serviços e projetos abaixo relacionados 
17.2.1 - PROJETOS EXECUTIVOS 
17.2.2 - MEMORIAL DESCRITIVO 
17.2.3 - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
17.2.4 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
17.2.5 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA E COMPOSIÇÕES 
17.2.6 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES 
17.2.7 - ART`S DOS PROFISSIONAIS 
17.3 - (quando não entregue na fase de projeto básico) As planilhas de quantitativos referentes aos 
projetos elaborados pela CONTRATADA deverão ser elaboradas por profissionais específicos da área, com 
a apresentação da respectiva ART, sendo que estas NÃO serão objeto de medição específica. 
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17.4 - A memória de cálculo é parte integrante desta planilha e deverá ser apresentada conforme 
acordado com a Supervisão, utilizando croquis indicativos da seqüência de cálculo, além de seguir a 
ordem e os códigos da Tabela Mensal de Preços do SINAPI. 
17.5 - A planilha orçamentária deverá ser apresentada conforme acordado com a Supervisão, utilizando 
preferencialmente a Tabela Mensal de Preços do SINAPI/CAIXA como referencial, quando estes não 
existirem a CONTRATADA deverá utilizar a TABELA SICRO/DNIT/DEINFRA da região, ou elaborar a 
composição de preços com valores de mercado. 
17.6 - Todos os documentos deverão ser bem identificados contendo o nome do empreendimento, 
assunto, numeração de páginas, data e nome do autor. Tais documentos deverão permitir a avaliação do 
custo e a execução da obra, bem como a definição dos métodos e o prazo de execução. 
17.7 - Os quantitativos constantes da planilha são de responsabilidade da CONTRATADA. Após a 
verificação e aprovação dos projetos e planilhas pelo Supervisor de obras os projetos serão enviados para 
o orçamento. 
17.8 - Quando for o caso, a Contratada só fará a entrega final dos projetos executivos e planilhas, após a 
conclusão do orçamento do empreendimento. 
17.9 - A qualquer tempo e hora, a CONTRATADA ficará obrigada a prestar esclarecimentos de dúvidas 
geradas na concepção do projeto, de falta de compatibilização entre projetos ou de falta de clareza no 
detalhamento. 
17.10 - A CONTRATANTE poderá solicitar, por escrito, algum detalhamento complementar sem ônus para 
a mesma Quaisquer falhas, erros e omissões detectados nos projetos e/ou serviços, inclusive durante a 
execução da obra incluindo os aditivos de obra oriundos de erros e omissões em planilha de 
quantitativos, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA assim como o custo financeiro gerado 
pelos mesmos. 
17.11 - Após a conclusão dos projetos, eventuais revisões poderão vir a ser solicitadas pela 
CONTRATANTE. 
17.12 - Apenas aquelas caracterizadas como modificações, convenientemente acordadas entre as partes 
serão passíveis de remuneração. 
17.13 - A CONTRATADA deverá acompanhar a fiscalização da implantação dos projetos durante a 
execução da obra, por meio de vistorias, emissão de pareceres técnicos, fazendo, para isso, uso das horas 
de consultoria, obrigatoriamente por três visitas técnicas ao local da obra, a critério da CONTRATANTE, 
sendo que os custos para as visitas técnicas correrão por conta da CONTRATADA. 
17.14 - Vinte dias corridos após a autorização para emissão final, a CONTRATADA fará a entrega final dos 
projetos executivos e planilhas conforme especificado a seguir: 
17.14.1 - Um volume encadernado em formatos A1, assinados e dobrados contendo todos os projetos 
executivos, em papel sulfite, com gramatura mínima de 100 g/cm² ; 
17.14.2 - Um volume encadernado formato A3, sem dobrar contendo todos os projetos executivos, 
inclusive Levantamento Topográfico, em papel sulfite, com gramatura mínima de 90 g/cm²; 
17.14.3 - Um volume encadernado formato A4 contendo: Memorial descritivo de todos os projetos, 
Caderno de especificações de materiais; Boletim de Sondagem, ART(s), Planilha de quantitativos – modelo 
UFVJM – em conjunto com as memórias de cálculo.  
17.14.4 - Um CD contendo: 
17.14.4.1 - Todas as versões finais dos projetos em arquivos AUTOCAD últimas versão com extensão. 
DWG (formatados em “paper space”, com quadro de layers, e nomeados conforme definido no 
Procedimento Padrão); 
17.14.4.2 - Todos os projetos Rasterizados/ Digitalizados e/ou Scaneados em imagem com extensão TIF, 
depois de aprovados e assinados para arquivamento em meio digital; 
17.14.4.3 - Todos os projetos aprovados pelas Concessionárias e demais órgãos que se fizerem 
necessários, devidamente assinados para arquivamento em meio digital, deverão ser Rasterizados/ 
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Digitalizados e/ou Scaneados em imagem com extensão TIF, exemplo: CELESC, Telefonia, Corpo de 
Bombeiros, etc; 
17.14.4.4 - Planilha de quantitativos, em arquivos do Excel (extensão.XLS) conforme modelo fornecida 
pela PMPB; 
17.14.4.5 - Memorial Descritivo, Memórias de Calculo, Caderno de Especificações de Materiais, Relatórios 
e Boletins de Sondagens, em arquivos de texto com extensão.DOC. 
17.14.4.6 - Memorial Descritivo, Memórias de Calculo, Caderno de Especificações de Materiais, Relatórios 
e Boletins de Sondagens, assinados e digitalizados em imagem com extensão.TIF. 
 
18 - APOIO TÉCNICO A OBRAS E PROJETOS 
 
18.1 - Sempre que julgar necessário a Supervisão poderá solicitar à CONTRATADA, Consultoria 
Especializada para soluções técnicas de maior complexidade de projetos apresentados pela 
CONTRATANTE e/ou elaborados pela CONTRATADA e/ou para soluções técnicas de projetos e obras em 
andamento. 
18.2 - A CONTRATADA poderá ainda ser acionada para elaboração de análises técnicas com emissão de 
Relatório de Não Conformidade de Projetos desenvolvidos e/ou apresentados pela CONTRATANTE. 
18.3 - Quando a CONTRATADA for solicitada para elaboração de Apoio Técnico a Obras e Projetos, 
receberá à parte pela execução do serviço, de acordo com os preços descritos no CONTRATO. 
 
19 - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
 
19.1 - Decorridos até 120 (cento e vinte) dias da data da Emissão Final e desde que a CONTRATADA tenha 
corrigido, sem ônus para a CONTRATANTE, os desenhos e documentos porventura falhos, devidamente 
comentados por escrito pela Supervisão, será emitido o "Termo de Recebimento Definitivo” dos projetos 
e serviços contratados. 
 
20 - PROPRIEDADE DOS PROJETOS 
 
20.1 - Toda a documentação técnica elaborada pela CONTRATADA será de propriedade exclusiva da 
CONTRATANTE, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier. 
20.2 - À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou 
documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização da 
supervisão da CONTRATANTE. 
20.3 - Toda a documentação técnica fornecida à CONTRATADA para execução dos trabalhos deverá ser 
devolvida à CONTRATANTE, juntamente com os desenhos de emissão final. 
 
21 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
21.1 - ANTEPROJETO 
21.1.1 - Todos os serviços relativos ao Anteprojeto serão medidos integralmente após sua verificação e 
aprovação pela Supervisão. 
21.1.2 - Será pago apenas um Anteprojeto com a alternativa aprovada, independentemente do número 
de alternativas elaboradas. 
21.2 - PROJETO BÁSICO 
21.2.1 - O valor de cada Projeto Básico corresponde a 70% do valor dos serviços referentes a cada Projeto 
Executivo. 
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21.2.2 - No caso em que for de interesse da CONTRATANTE o desenvolvimento ou a paralisação dos 
serviços ao final da etapa dos Projetos Básicos, a CONTRATADA receberá 70% dos valores referentes a 
cada Projeto Executivo entregue em conformidade com o Procedimento Padrão e somente após a 
aprovação dos mesmos pela CONTRATANTE e demais órgãos envolvidos. 
21.2.3 - A CONTRATADA deverá providenciar a emissão final de todos os desenhos e documentos, 
previstos para esta fase, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CONTRATADA. 
21.3 - PROJETO EXECUTIVO 
21.3.1 - Nesta etapa será efetuada a complementação do valor correspondente a cada Projeto Executivo, 
ou seja, 30% do valor da Planilha Contratual de custos e serviços, considerando que 70% do valor já foram 
medidos na fase de Projeto Básico. 

 


