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TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO – CENTRO DE REFERÊNCIA EM GEOCIÊNCIAS 

 

Termo de Cooperação nº 5900.0117081.20.9 

 

1. OBJETO 

O presente Termo de Referência/Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na área de arquitetura e engenharia para a prestação de serviços técnicos de 
elaboração do Projeto Executivo para execução da edificação, urbanismo e acessos do Centro de 
Referência em Geociências, com previsão de área total construída de 2400 m2, caderno de encargos 
(especificações, orçamento com curva abc), cronogramas (caminho crítico tipo pert-cpm, físico-
financeiro e descritivo) destinados a execução da construção, a ser implantada em terreno útil de 
800 m² do Serviço Geológico do Brasil, no bairro Urca, no município do Rio de Janeiro, RJ. Em razão 
deste projeto conter um grande grau de complexidade, fica expressamente determinada a visita 
técnica para elaboração do projeto executivo. 
 
2. OBJETIVO 
O presente documento objetiva apresentar as especificações técnicas para a contratação de 
empresa especializada em Engenharia Consultiva para o desenvolvimento do Projeto Executivo de 
Engenharia para a Construção do Centro de Referência em Geociências, seguindo as diretrizes 
apresentadas neste termo de referência e as padronizações preconizadas pelos acórdãos do TCU, 
das normas técnicas desenvolvidas pela ABNT e demais legislações pertinentes. 
Os produtos desenvolvidos a partir desta contratação e toda a documentação técnica desenvolvida 
pela empresa Contratada deverá respeitar os preceitos constantes nas legislações competentes: 
Decreto nº 8.241/2012, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.973/2004, que instituem normas para este 
certame e contratos da FACC e suas leis complementares, além de estar em acordo com as regras 
de compliance da Petróleo do Brasil S.A. (PETROBRAS), da FACC e da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM). A contratação será realizada mediante Seleção Pública com critério de 
julgamento por técnica e preço por não se tratar de serviço comum de engenharia, sob regime de 
execução por Empreitada por Preço Global", conforme condições previstas neste Termo de 
Referência/Projeto Básico. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
O presente projeto contemplará a construção de uma edificação para hospedar cinco laboratórios 
separados em cinco diferentes frentes que englobam a maioria das visando abordagens analíticas 
de última fronteira na área de caracterização geoquímica-isotópica, com inúmeras aplicações nas 
Geociências determinantes para o setor de Óleo & Gás e cobrindo um amplo espectro petro-
termocronológico. Graças a esse conjunto de laboratórios analíticos único na América do Sul a 
execução de diversos projetos de pesquisa básica com foco o estudo de bacias sedimentares e 
sistemas petrolíferos, envolverão pesquisadores capacitados da CPRM, bem como parcerias com 
pesquisadores de universidades nacionais e internacionais e outras instituições de pesquisa públicas 
e privadas, visando resultados robustos para o desenvolvimento do setor de Óleo e Gás. 
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O projeto para a edificação que irá abrigar o Centro de Referência em Geociências atenderá rígidos 
critérios geotécnicos, laboratoriais e ambientais exigidos pelos fabricantes dos equipamentos. Esses 
critérios são universalmente exigidos para maximizar a utilização de equipamentos analíticos mais 
complexos, reduzindo o custo de manutenção e prolongando sua vida útil. A implementação do CRG 
na Urca favorecerá uma melhor interação com as pesquisas realizadas no Museu de Ciências da 
Terra (MCTer), evitando equipamentos duplicados e gastos desnecessários. 
As demais justificativas para a realização deste certame estão apresentadas no Projeto de P&D de 
Melhoria de Infraestrutura Laboratorial – Projeto Executivo para Implantação do Centro de 
Referência em Geociências, constante no Anexo desta Seleção Pública. 
 
4. TERMINOLOGIA 
Para os estritos efeitos deste Projeto Básico, são adotadas as seguintes definições: 
 
4.1. Contratante 
Empresa que contrata a elaboração do Projeto Executivo. 
 
4.2. Contratada 
Empresa Contratada para a elaboração do Projeto Executivo. 
 
4.3. Subcontratada 
Empresa subcontrata pela Contratante para executar parte do projeto. 
 
4.4. Interveniente 
O Serviço Geológico do Brasil (SGB–CPRM), far-se-á presente como interveniente neste Projeto 
Básico. 
 
4.5. Fiscalização 
Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a 
verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os 
seus aspectos. 
 
5. FUNDAMENTAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 
Conforme disposto no artigo 33º, capítulo XI, da Instrução Normativa Nº 1 de 25 de junho de 2010, 
pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, pelo 
artigo 3º da Lei 8.958 de 20 de dezembro de 1994 que regulamenta o Decreto nº 8.241 de 21 de 
maio de 2012, pelo Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2018, para dispor sobre a aquisição de 
bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio, se faz necessária a elaboração 
do Projeto Básico a fim de definir os parâmetros necessários ao desenvolvimento das ações 
inerentes as atividades dos projetos da FACC, a fim de fornecer subsídios à cotação prévia de preços. 
 
5.1. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 
5.2. Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim 
como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação: 
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5.2.1. Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP estabelecidas no Decreto nº 
92.100/85 - http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf;  
5.2.2. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI - 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9270-sistema-nacional-de-
pesquisa-de-custos-e-indices-da-construcao-civil.html?edicao=24988&t=destaques; 
5.2.3. Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas profissionais, tais como CAU e 
CREA/CONFEA, mas não limitado a estes; 
5.2.4. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; 
5.2.5. Normas das concessionárias locais de serviços de água, esgoto, luz, telefonia, gás, Corpo de 
Bombeiros, entre outros; 
5.2.6. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 
5.2.7. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 
5.2.8. Outras normas aplicáveis ao objeto do presente Termo de Referência/Projeto Básico. 
 

6.DIRETRIZES GERAIS À CONTRATADA 
Todos os Estudos e Projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, 
observando a compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas da edificação e atendendo 
as seguintes diretrizes gerais de Projeto: 
6.1. Apreender as aspirações da Contratante e do Interveniente em relação ao empreendimento, o 
plano de desenvolvimento em que o mesmo se insere, os incentivos e as restrições a ele pertinentes; 
6.2. Considerar o clima regional e o microclima da área de influência do empreendimento, assim 
como a população e a região a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, 
acústico e luminoso aos usuários da edificação; 
6.3. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às 
condições do local de implantação, adotando estratégias como o uso de materiais com certificação 
ambiental e de equipamentos com alta eficiência energética, o uso de descargas e outros 
dispositivos de baixo consumo de água, a redução do desperdício de materiais e a reciclagem de 
resíduos sólidos; 
6.4. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações, como o 
aproveitamento de água de chuvas, o reuso de águas cinzas (provenientes de lavatório de banheiro 
e chuveiros de vestiários), reuso de águas residuais do corte de testemunhos de sondagem, o 
paisagismo produtivo com utilização de espécies nativas, o uso de fontes alternativas de energia, a 
coleta seletiva de lixo 
6.5. Adotar solução construtiva racional, elegendo sempre que possível, sistemas de modulação e 
padronização compatíveis com as características do projeto; 
6.6. Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos diversos componentes 
e sistemas da edificação; 
6.7. Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a 
implantação do empreendimento; 
6.8. Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades 
especiais, obedecendo ao que determina o Decreto Federal nº 5296/2004, a NBR 9050/2021 e 
demais normas da ABNT, pertinentes a toda elaboração do projeto mesmo que não contida neste 
Termo; 
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6.9. Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e usuários e proteção contra 
roubos, furtos e vandalismo; 
6.10. Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e usuários contra 
incêndios; 
6.11. Adotar soluções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação e de 
manutenção das instalações; 
6.12. Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia 
elétrica, esgoto, gás, etc.) adequadas às instalações de todos os equipamentos e móveis. 
 
7. SUBCONTRATAÇÃO 
7.1. Qualquer subcontratação, cessão ou transferência parcial dos direitos decorrentes deste 
processo de contratação deverá ser comunicada previamente à Contratante sob pena de rescisão e 
cominação da penalidade aplicável à espécie, de pleno direito, independente de notificação judicial. 
7.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
7.3. A Contratada poderá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, atendidas as 
disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras: 

a) As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser 
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a 
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;  

b) No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a 
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 
1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015; 

c) A empresa Contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 
originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou a entidade 
Contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a 
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela 
originalmente subcontratada; 

7.4. A exigência de subcontratação será aplicável quando a Contratada for 
a) Microempresa ou empresa de pequeno porte; 
b) Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, 

respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e 
c) Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com 

participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.  
7.5. Os pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente à 
Contratada que repassará às subcontratadas, devendo enviar mensalmente à Contratante a 
prestação de contas referente a esses pagamentos. 
 
8. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
8.1. Descrição geral do empreendimento 
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8.1.1. O empreendimento corresponderá uma edificação de três pavimentos respectivamente de 
800 m2 (térreo), 1000 m2 (1º andar) e 600 m2 (2º andar) para hospedar primeiramente cinco 
laboratórios descritos como de: 1.Preparação de Amostras, 2.Micro-imageamento e Análise 
Mineral, 3.Isótopos Estáveis Avançado, 4.Petrocronologia e Traçadores Isotópicos e 5. 
Termocronologia Avançada e Gases Nobres, as suas salas de apoio, uma sala limpa, uma área para 
expansão laboratorial, escritórios, sala de reunião e auditório para pesquisadores e operadores, e 
salas de apoio para operadores. As funções finais destes laboratórios e os equipamentos a adquirir 
posteriormente serão reavaliados em concertação com os operadores de óleo e gás a fim de melhor 
atender às suas demandas científicas. 
8.1.2. O Centro de Referência em Geociências (CRG) visa reunir um conjunto completo de 
equipamentos, da preparação inicial (p.e. separação mineral, confecção de lâminas e outros 
suportes) de amostras geológicas até a sua caracterização por microscopia (Microscópios 
petrográficos, RAMAN, Inclusão fluida, MEV - Microscópio eletrônico de varredura) e análise 
mineral e química (FRX - Fluorescência de raios X , DRX - Difração de raios X, EPMA - Microssonda 
eletrônica, LA-ICP-MS - Espectrometria de massa com indução por plasma acoplado a um laser para 
ablação, SIMS - Espectrometria de massa de íons secundários). Estes equipamentos estarão sob 
responsabilidade do SGB/CPRM e considerados como o apoio analítico do Centro de Referência em 
Geociências, que juntamente com a demais Unidade Urca da Rede SGB de PD&I com Rochas e 
Fluidos de Bacias Petrolíferas bem como o Museu de Ciências da Terra (MCTer), integrados no 
mesmo terreno na Urca, permitirão a execução de diversos projetos de pesquisa básica voltados ao 
estudo de bacias sedimentares e sistemas petrolíferos, envolvendo pesquisadores capacitados do 
SGB/CPRM, bem como parcerias com pesquisadores de universidades nacionais e internacionais e 
outras instituições de pesquisa públicas e privadas visando resultados robustos para o 
desenvolvimento do Setor de Óleo e Gás. 
8.1.3. O terreno do CRG compreende uma área útil de 800 m² (térreo) no terreno do Serviço 
Geológico do Brasil, na Urca, no Município do Rio de Janeiro, RJ. 
8.1.4. O abastecimento de água e o recebimento de esgoto sanitário serão realizados pela CEDAE e 
o fornecimento de energia elétrica pela empresa LIGHT S.A. 
8.2. Conceitos gerais especiais da Edificação/Diretrizes 
8.2.1. O projeto Executivo que norteará para a edificação que irá abrigar o conjunto de laboratórios 
do CRG deve contemplar como ponto de partida a adoção criteriosa de padrões projetivos nacionais 
e internacionais com flexibilidade, capaz de garantir à edificação de ótima qualidade para o 
funcionamento ideal e quase sem interrupção dos equipamentos citados em 8.1.2., com disposição 
adicional de salas de apoio, salas de trabalho e reunião para pesquisadores e operadores com 
máxima eficiência, e áreas permitindo diversas possibilidades de expansão laboratorial (incluindo 
uma sala limpa) e rearranjo no futuro com a menor quantidade de impactos indesejáveis. 
8.2.2. Devem ser consideradas as seguintes estratégias visando a Sustentabilidade Ambiental do 
empreendimento no projeto: 

a) A adoção da construção seca com por exemplo a instalação de paredes e divisórias de tipo 
drywall para as diferentes salas constituintes dos 3 pavimentos; 

b) Elementos externos adotados para a redução da absorção de radiação solar e consequente 
redução do consumo de energia elétrica com sistemas de condicionamento de ar. Nas 
fachadas, para a proteção das esquadrias propõe-se a utilização de brises para atenuar a 
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incidência solar direta, melhorando a eficiência dos aparelhos de ar condicionado e 
propiciando um ambiente de trabalho com maior conforto; 

c) Nas coberturas dos 1º e 2º andares, telhado ou revestimento com material altamente 
impermeável e com capacidade máxima de desvio de fluxo de chuvas intensas e isolamento 
termoacústico interno. 

d) Cobertura do 1º andar de uma área de 400 m2 compatível para a implantação de um terraço 
externo para atividades de recepção, restauração e cantina; 

e) Na cobertura do 2º andar, sistema de proteção contra descargas atmosféricas e área 
compatível para instalação de painéis solares; 

f) Piso do térreo de alta resistência, qualidade e planicidade compatível com a sustentação de 
equipamento de tipo SIMS (capacidade de carga de 3.800 kg/m2, planicidade de <5 mm/6 
m). Esse requisito geotécnico será estendido à área inteira (800 m2) do térreo a fim de 
garantir as melhores condições de entrega, mudança e instalação desse equipamento 
específico bem como dos equipamentos de menor alcance (MEV, EPMA); 

g) Piso do 1º andar de resistência, qualidade e planicidade compatível com a sustentação de 
equipamento de tipo Neptune XT como elemento principal do laboratório de LA-ICP-MS 
(capacidade de carga de 500 kg/m2, planicidade de <5 mm/6 m). Esse requisito geotécnico 
será estendido à área inteira do 1º andar (1000 m2) a fim de garantir as melhores condições 
de entrega, mudança e instalação desse equipamento específico bem como dos 
equipamentos de menor alcance (espectrômetros, lasers). O mesmo requisito deveria ser 
compatível com futura expansão laboratório prevista nesse andar; 

h) Revestimentos acústicos e antivibratórios nas paredes e no piso em salas geradoras de 
ruídos como salas de preparação de amostras (separação mineral e laminação) e salas de 
servidão (chiller/sistema de resfriamento, unidade eletrônica, UPS/no-break); 

i) Sistema de escoamento da água para limpeza das salas de preparação de amostras 
(separação mineral e laminação) através de canaletas com grelhas em torno das salas, 
facilitando a limpeza do setor; 

j) Sistemas de fornecimento de água deionizada, alimentação elétrica especifica (corrente, 
voltagem, disjuntor de segurança, sistema UPS/no-break) e iluminação adaptada para 
laboratórios e salas de apoio conforme especificações técnicas dos equipamentos a ser 
fornecidas durante a etapa de levantamento de necessidades; 

k) Sistemas de fornecimento de água natural, alimentação elétrica (corrente, voltagem, 
disjuntor de segurança, sistema UPS/no-break) e iluminação para ambientes de trabalho, 
reunião e hospedagem, e outros espaços comuns). 

l) Sistema de esgoto e coleta de fluidos derivados do tratamento especifico de amostras 
(separação mineral e laminação), juntamente com as das pias direcionadas para tanques de 
decantação; 

m) Sistema de esgoto sanitário para salas de apoio e banheiros; 
n) Sistema e controle de respiros para armazenamento de materiais voláteis (separação 

mineral por meio denso) e gases de consumo (gás P10, Hélio, Nitrogênio) conforme 
especificações técnicas dos equipamentos a ser fornecidas durante a etapa de levantamento 
de necessidades; 
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o) Sistema de ajuste e controle preciso de temperatura e umidade relativa para os ambientes 
laboratoriais conforme especificação técnica dos equipamentos a ser fornecida durante a 
etapa de levantamento de necessidades; 

p) Sistema de climatização para os ambientes de trabalho e reunião, salas de apoio e outros 
espaços comuns; 

q) Sistemas de rede de telefone e internet, de prevenção e combate a incêndio, e de câmeras 
de segurança nos 3 pavimentos (térreo, 1º e 2º andares); 

r) Urbanização e paisagismo externo visando o reaproveitamento de materiais provenientes 
da demolição; 

8.3. Descrição do Edifício 
8.3.1. O projeto executivo deve atender e explicitar todas as exigências técnicas visando a 
construção do Centro de Referência em Geociências (CRG), a ser implantado no terreno do Serviço 
Geológico do Brasil, na Urca, no Município do Rio de Janeiro, RJ. 
8.3.2. A construção refere-se a uma edificação de 3 pavimentos (térreo, 1º e 2º andares) com área 
total estimada em 2400 m². A edificação deve ser desenvolvida para terá que atender às seguintes 
necessidades: 

a) Térreo (800 m2) - Laboratório de Preparação de Amostras com área total de 120 m2. Esse 
espaço laboratorial será constituído de uma sala única com separação modular central para 
hospedar os diferentes equipamentos destinados às atividades de separação mineral e 
laminação; 

b) Térreo (800 m2) - Laboratório de Micro-imageamento e Análise Mineral com área total de 
210 m2. É previsto de dividir esse espaço laboratorial em 5 (cinco) salas interconectadas para 
a repartição dos diferentes equipamentos analíticos e de apoio; 

c) Térreo (800 m2) - Laboratório de Isótopos Estáveis Avançado com área total de 100 m2. É 
previsto de dividir esse espaço laboratorial em 3 (três) salas interconectadas para a 
repartição dos diferentes equipamentos analíticos e de apoio e para duplicação de balcão 
de controle; 

d) Térreo (800 m2) - Salas de apoio e armazenamento comuns aos 3 laboratórios citados acima 
(a-b-c) com área total de 100 m2; 

e) Térreo (800 m2) - Área restante de 270 m2 dividida em: um corredor central (130 m2) de 
acesso aos diferentes espaços laboratoriais e de apoio e outros espaços comuns, um espaço 
(80 m2) para recepção e cantina, um espaço (30 m2) para banheiros, e um espaço (30 m2) 
para elevadores e escadas (social e serviço); 

f) 1º andar (1000 m2) - Laboratório de Petrocronologia e Traçadores Isotópicos com área total 
de 150 m2. É previsto de dividir esse espaço laboratorial em 2 (duas) salas interconectadas 
para a repartição dos diferentes equipamentos analíticos e de apoio; 

g) 1º andar (1000 m2) - Laboratório de Termocronologia Avançada e Gases Nobres com área 
total de 150 m2. É previsto de dividir esse espaço laboratorial em 2 (duas) salas 
interconectadas para a repartição dos diferentes equipamentos analíticos e de apoio; 

h) 1° andar (1000 m2) - Salas de apoio e armazenamento comuns aos 2 laboratórios citados 
acima (f-g) com área total de 100 m2;  

i) 1º andar (1000 m2) - Área de 50 m2 reservada para uma futura sala limpa; 
j) 1º andar (1000 m2) - Área de 160 m2 reservada para futura expansão laboratorial; 
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k) 1º andar (1000 m2) - Área restante de 390 m2 dividida em: um corredor central (150 m2) de 
acesso aos diferentes espaços laboratoriais e de apoio e outros espaços comuns, um espaço 
(180 m2) para exposição e cantina, um espaço (30 m2) para banheiros, e um espaço (30 m2) 
para elevadores e escadas (social e serviço); 

l) 2º andar (600 m2) - Um auditório de 70 m2 com 50 assentos e uma sala de reunião de 40 m2; 
m) 2º andar (600 m2) - Escritórios com área total de 240 m2 em várias salas pequenas individuais 

para operadores e algumas salas maiores de tipo open-space para pesquisadores; 
n) 2º andar (600 m2) - Salas de apoio para operadores com área total de 50 m2; 
o) 2º andar (600 m2) - Área restante de 200 m2 dividida em: um corredor central (98 m2) de 

acesso ao auditório, sala de reunião, escritórios, salas de apoio, outros espaços comuns e 
terraço externo, um espaço (42 m2) para exposição e cantina, um espaço (30 m2) para 
banheiros, e um espaço (30 m2) para elevadores e escadas (social e serviço); 

p) O 2º andar terá acesso a um terraço externo de 400 m2 em cima do 1° andar para atividades 
de recepção, restauração e cantina. 

8.3.3. A área externa ao prédio precisa ser preparada para a entrada de caminhões de grande 
alcance, destinada à recepção de equipamentos como o SIMS, possuir estacionamento para pelo 
menos 05 carros, garantindo a acessibilidade ao prédio principal. 
8.3.4. A fachada da edificação deverá ser posicionada levando-se em consideração a economia de 
energia com climatização, além dos fatores estéticos. Deve ser prevista uma guarita para controle 
de acesso de carros e de pessoas. 
8.3.5. O quantitativo de pessoas que irão utilizar a edificação (população fixa e variável), assim como 
o dimensionamento da equipe de apoio (limpeza, segurança, etc) deverão ser realizados pela 
Contratada utilizando como base as informações fornecidas pela Contratante durante o 
levantamento de dados. 
8.3.6. A Contratada deverá utilizar as informações fornecidas pelo Contratante e adequá-las para 
melhor atender aos requisitos do projeto. No entanto, caso haja alguma inconsistência nas 
informações fornecidas com qualquer norma e/ou dispositivo legal, a Contratada deve apresentar 
soluções para resolver tais impasses. 
8.3.7. O projeto de GLP deverá ser desenvolvido baseado nas informações fornecidas durante a 
etapa de levantamento de dados. 
8.3.8. As edificações presentes no terreno existente deverão ser todas levantadas de maneira 
extensiva incluindo a localização de todas as redes existentes (elétrica, pluvial, hidrossanitária, GLP, 
etc), sejam elas enterradas ou aéreas. O produto final deverá ser um conjunto de plantas de “As 
built” que sejam necessárias e suficientes para a completa e precisa quantificação de todos os 
materiais que serão demolidos e retirados. 
8.3.9. Deverá ser apresentado um plano de manejo dos resíduos sólidos que serão gerados durante 
a demolição das edificações existentes e da movimentação de terra necessária para a execução dos 
serviços. Este plano de manejo deverá focar no máximo reaproveitamento dos resíduos 
supracitados.  
8.4. O Projeto Conceitual no Anexo 1 deste Termo de Referência apresenta todos os equipamentos 
que deverão ser instalados nos laboratórios. Tendo em vista as especificidades dos equipamentos 
no que diz respeito a requisito geotécnico (capacidade de carga e planicidade do piso), vibrações, 
emissão de campo magnético e raio-X, descarga eletroestática, climatização (temperatura, umidade 
relativa), pressão positiva no ambiente, estabilidade de energia elétrica, dimensões e requisitos 
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mínimos operacionais de energia e rede de dados, a Contratada deverá utilizar as informações que 
serão fornecidas pelo Contratante durante a etapa de levantamento de dados, descrita no item 8.1. 
8.5. Edificações ou benfeitorias que visam atender ao pleno funcionamento do Centro de Referência 
em Geociências e que não foram descritas em 8.3.2, tais como cisternas, castelos d’água, torre de 
refrigeração (se houver), subestações (munidas de geradores), dispositivos de drenagem pluvial e 
aproveitamento de água de chuva, depósitos de gás, por exemplo, devem fazem parte do escopo 
do projeto executivo. 
8.6. Dos Projetos 
8.6.1. A Contratada deverá executar o objeto deste termo de referência seguindo as metodologias 
e nomenclaturas previstas na NBR 16636-1 e 16636-2 – Elaboração de projetos de Edificações. 
Portanto, o desenvolvimento do projeto da edificação deverá passar pelas seguintes etapas:  

a) Levantamentos físicos, técnicos, sociais, legais e jurídicos; 
b) Programa de Necessidades; 
c) Estudo Preliminar; 
d) Projeto Básico; 
e) Projeto Legal; e 
f) Projeto Executivo. 

8.6.2. Seguindo o preconizado na IN n° 2 de 04 de junho de 2014, todo projeto de construção deve 
conter medidas para o aumento da sustentabilidade sócio-econômico-ambiental. Para tal, o projeto 
deve obter o selo PROCEL EDIFICA classificação “A”. Sugere-se O “Manual para Etiquetagem de 
Edificações Públicas” elaborado pela Eletrobrás/Procel em 2014 traz um fluxograma de contratação 
e de avaliação da certificação.   
8.6.3. O produto final apresentado pela Contratada será um conjunto de projetos elaborados em 
nível executivo, onde os produtos (desenhos, especificações técnicas e orçamentos) deverão ser 
desenvolvidos e entregues seguindo as recomendações do e-book “Orientações para elaboração de 
planilhas orçamentárias de obras públicas”, elaborado pelo TCU em 2014. Ressalta-se que por conta 
do código de defesa do consumidor, todas as normas da ABNT devem ser rigorosamente utilizadas 
no desenvolvimento do projeto. 
8.6.4. A lista de disciplinas necessárias para a caracterização do objeto deste contrato está 
apresentada no item 10 deste termo de referência. 
8.6.5. O orçamento deverá ser elaborado de forma analítica e sintética, utilizando a estrutura 
analítica de projetos (EAP) e a numeração apresentada no e-book Manual de Práticas da SEAP e no 
manual supracitado. Devem ser levados em consideração todas as legislações e súmulas do TCU 
apresentadas em “Obras Públicas: Recomendações básicas para a contratação e a Fiscalização de 
obras e edificações públicas” do Tribunal de Contas da União, 4ª Edição, 2014.  
8.6.6. No início de cada etapa de projeto, será realizada uma reunião presencial para definir os 
critérios de aceitação dos entregáveis previstos para aquela etapa. Para cada produto gerado, será 
emitida uma Ficha de Aprovação, emitida pela Fiscalização, aceitando ou reprovando o produto.  
8.6.7. A recusa de qualquer produto apresentado pela Fiscalização será justificada pela Fiscalização, 
que pactuará um prazo para a reapresentação da documentação. Caso as pendências não sejam 
corrigidas nos prazos determinados, a Fiscalização pode unilateralmente rescindir o contrato. 
8.6.8. Ao final de cada etapa de projeto inteiramente concluída, a Contratada submeterá à FACC o 
relatório de conclusão, acompanhado de todos os produtos previstos. O cumprimento de cada uma 
das etapas será caracterizado pela aceitação – por parte da Fiscalização – do trabalho a elas 
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correspondente. O início da etapa subsequente ocorrerá somente depois de aprovado o relatório e 
os produtos originados na etapa. 
8.6.9. Para fins deste termo de referência, as plantas consistem em desenhos plotados, em escalas 
adequadas à sua perfeita compreensão e leitura, do projeto, acompanhado de relatório técnico com 
as soluções técnicas e dimensionamentos adotados, além dos respectivos arquivos em mídia 
eletrônica. Estes produtos consistem na representação técnica da obra a ser realizada mediante 
desenhos de arquitetura e engenharia em escala, sendo constituído por pranchas (folhas de 
desenho) com cotas e detalhamento, caso seja necessário. 
8.6.10. O Memorial Descritivo deve apresentar todas as características da edificação proposta no 
Projeto, com as especificações técnicas dos materiais e equipamentos empregados em cada serviço 
e seus respectivos locais de aplicação, além das referências às Normas Técnicas (ABNT) a serem 
consultadas para a metodologia de execução dos serviços da obra. Este documento deve apresentar 
todas as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados, assim como 
sua qualidade. 
8.6.11. Os materiais de acabamento especificados no Memorial Descritivo deverão ser devidamente 
indicados nos projetos, devendo estar associados a uma legenda. 
8.6.12. Deverão ser observadas as seguintes condições gerais na elaboração das especificações 
técnicas: 

a) As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade com as Normas do 
INMETRO e Práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e 
serviços previstos no Projeto; 

b) As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e suficientes ao 
desempenho técnico requerido pelo Projeto, bem como para a contratação da obra; 

c) Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá 
compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o 
desempenho técnico global; 

d) As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao clima e 
técnicas construtivas a serem utilizadas; 

e) De preferência, as especificações técnicas deverão ater-se aos materiais, equipamentos e 
serviços pertinentes ao mercado local; 

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

g) As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas deverão adotar 
rigorosamente os padrões das concessionárias; 

h) A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que somente 
caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no Projeto; 

i) As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e 
comprovação do desempenho requerido pelo Projeto, através de testes, ensaios ou 
experiências bem-sucedidas, a juízo do Contratante; 

j) As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico, 
considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil do 
componente da edificação; 

k) Cada serviço descrito nas especificações técnicas deve apresentar seu critério de medição. 

http://www.facc10.org.br/


 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 

Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

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

8.6.13. Para fins deste termo de referência, a planilha orçamentária sintética é a relação de todos 
os serviços com as respectivas unidades de medida, quantidades e preços unitários, calculados a 
partir dos projetos, cronograma, demais especificações técnicas e critérios de medição. Deve-se 
elaborar um orçamento sintético específico para cada edificação, etapa, trecho ou parcela do 
empreendimento, providência que facilitará a execução e o controle das medições pela equipe de 
Fiscalização da obra.   
8.6.14. A planilha orçamentária sintética deve conter subtotais para cada grupo de serviços que 
compõem uma etapa ou parcela do empreendimento, bem como apresentar dentre outras, as 
seguintes informações nos títulos da planilha:  

a) Descrição da obra a que se refere;  
b) Data-base do orçamento;  
c) Número da revisão;  
d) Encargos sociais utilizados (sobre a forma de percentual sobre o salário); e 
e) Nome, habilitação, número de registro no órgão competente e assinatura do responsável 

técnico que elaborou o orçamento. 
8.6.15. O orçamento sintético deve apresentar as seguintes colunas: 

a) Item ou subitem utilizando a EAP e os códigos SEAP 
b) Código da composição de preço unitário utilizada ou fonte e código da composição de custo 

unitário, no caso de ser utilizada uma composição obtida em sistema referencial de custos;  
c) Descrição do serviço; 
d) Unidade de medida;  
e) Quantidade do serviço;  
f) Preço unitário do serviço; 
g) Preço total de cada serviço; e 
h) Preço total com o BDI inserido. 

8.6.16. Além do orçamento sintético, deve ser desenvolvido o orçamento analítico para a obra, que 
deve conter as Composições de Custos Unitários para cada um dos serviços da planilha sintética. 
Esta documentação deverá ser apresentada como um volume anexo ao orçamento sintético. 
8.6.17. Cada composição de custo unitário deve conter, no mínimo:  

a) Código da composição, nome do serviço e respectiva unidade de medida; 
b) Discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua produtividade/consumo na 

realização do serviço, custo unitário e custo parcial; 
c) Custo unitário total do serviço, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo; 

data-base do orçamento; produção horária da equipe; 
d) Os coeficientes produtivos e improdutivos dos equipamentos, bem como os respectivos 

custos horários produtivos e improdutivos; critério de quantificação do serviço e referência 
às especificações técnicas aplicáveis, quando existentes; e  

e) Indicação dos gastos com fretes ou transporte de materiais, quando não estiverem inclusos 
no custo unitário dos insumos.  
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8.6.18. Os consumos ou coeficientes de aplicação dos insumos podem ser obtidos por meio de 
apropriação dos serviços na obra, de cálculos técnicos em função das características dos serviços, 
pelas observações e experiência das empresas do ramo da construção, de sistemas próprios de 
orçamentação, ou mediante utilização de manuais técnicos de composições de serviços de 
engenharia. Não serão aceitos coeficiente de aplicação sem que seja apresentada uma fonte de 
consulta. 
8.6.19. As composições de custos unitários, o detalhamento de Encargos Sociais e do BDI integram 
o orçamento, devendo ser apresentados com suas respectivas memórias de cálculo.  
8.6.20. Não serão aceitos serviços com unidades genéricas ou com o uso da expressão “verba”. 
8.6.21. A Fiscalização poderá exigir o desenvolvimento de todos os detalhes que julgar convenientes 
para a perfeita caracterização do projeto. 
 
9. ETAPAS DO PROJETO 
9.1. Levantamento 
9.1.1. A contratada deverá vistoriar o local de execução da obra para levantar os dados e elaborar 
o Programa de Necessidades, que terá participação, análise e aprovação formal do Contratante. 
9.1.2. A Contratada deverá agendar com o Contratante a data que irá vistoriar o local. 
9.1.3. A vistoria do local deverá ser amplamente registrada através de material fotográfico e 
relatórios que serão anexados ao Programa de Necessidades. 
9.1.4. Na vistoria, deverão ser levantados os seguintes dados sobre a infraestrutura local: rede de 
água, esgoto, drenagens, coleta de lixo, telecomunicação, energia elétrica, iluminação pública, 
pavimentação, abastecimento de gás e acesso de caminhões. 
9.1.5. A Contratada também deverá levantar in loco os seguintes aspectos ambientais: 
condicionantes climáticas (orientação solar, insolação, ventilação, índices históricos pluviométricos, 
entre outros), características do terreno, tais como, mas sem se limitar ao tipo e resistência do solo, 
topografia, lençol freático, eletroresistividade do solo e demais elementos que poderão influenciar 
no projeto. 
9.1.6. As informações técnicas referentes aos equipamentos, isto é, condicionantes sobre requisito 
geotécnico (capacidade de carga e planicidade do piso), vibrações, emissão de campo magnético e 
raio-X, descarga eletroestática, climatização (temperatura, umidade relativa), pressão positiva no 
ambiente, fornecimento de energia principal e secundário, dimensões, procedimentos de uso, 
requisitos de ventilação mecânica e manutenção e qualquer outra informação pertinente para o 
desenvolvimento dos projetos executivos deverão ser levantadas durante esta etapa. 
9.1.7. As informações que não estiverem presentes no Projeto Conceitual, como por exemplo o 
fluxo dos processos na edificação, o dimensionamento da equipe e demais pormenores necessários 
para a condução do projeto deverão ser levantados durante essa etapa. 
9.1.8. Deverão ser realizados os ensaios necessários para atender às normas vigentes, 
principalmente na parte de fundações terraplanagem e na parte de sistemas de proteção de 
descargas atmosféricas. 
9.2. Programa de Necessidades 
9.2.1. O Contratante apresentará à Contratada a lista de equipamentos e mobiliários previstos para 
serem instalados na edificação (constando suas quantidades e especificações técnicas), que depois 
de avaliada e pactuada entre as partes, será anexada ao relatório a ser entregue na etapa de 
Programa de Necessidades. 
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9.2.2. O Programa de Necessidades definirá as características de todos os espaços necessários à 
realização das atividades previstas para o empreendimento. 
9.2.3. O Programa de Necessidades de cada projeto será constituído por um relatório contendo a 
sistematização das informações coletadas para a área para cada ambiente. 
9.2.4. Os dados coletados citados acima e outros que a Contratada considerar relevantes devem 
constar no relatório de entrega desta primeira etapa. 
9.2.5. A Contratada deverá levantar junto aos órgãos de aprovação do município, as informações 
necessárias para o desenvolvimento adequado dos serviços. O desconhecimento da legislação ou 
de condicionantes do Contratante não será justificativa para aditivos ou incorreções de Projeto. 
9.3. Estudo Preliminar 
9.3.1. O Estudo Preliminar visa à análise e escolha da solução que melhor responda ao Programa de 
Necessidades, sob os aspectos legal, técnico, econômico e ambiental do empreendimento. 
9.3.2. Inicialmente, deverá ser elaborado um estudo de massa, capaz de satisfazer todas as 
premissas levantadas no programa de necessidades. Este estudo deverá apresentar uma estimativa 
de custos da obra compatível com o nível de detalhamento apresentado. Este estudo, ao ser 
aprovado, irá subsidiar o descrito em 9.3.3. 
9.3.3. Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento 
do impacto ambiental, o Estudo Preliminar será constituído por um relatório justificativo, contendo 
a descrição e avaliação de alternativas, suas características principais, os critérios, índices e 
parâmetros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas 
previstos tais como desenhos, com volumetria da edificação, esboço do sistema viário, 
posicionamento de dispositivos de sistema, como caixas d’água, cisternas, torres de refrigeração (se 
necessário). 
9.3.3. Para as definições desta etapa serão considerados os equipamentos e mobiliários previstos 
para serem instalados na edificação e as interferências entre os sistemas previstos. 
9.4. Projeto Básico 
9.4.1. O Projeto Básico deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto da licitação, bem 
como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do empreendimento. 
Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes da edificação. 
9.4.2. Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do Estudo 
Preliminar, o Projeto Básico será constituído por um relatório técnico, contendo o memorial 
descritivo dos sistemas e componentes e o memorial de cálculo onde serão apresentados os 
critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e “softwares” utilizados na análise e 
dimensionamento dos sistemas e componentes. 
9.4.3. O Projeto Básico conterá ainda os elementos descritos na Lei de Licitações e Contratos, com 
especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da execução dos serviços e obras, 
fundamentado em especificações técnicas e quantitativos de materiais, equipamentos e serviços, 
bem como em métodos construtivos e prazos de execução corretamente definidos. 
9.4.4. Na etapa do projeto básico, prevê-se que os projetistas da Contratada trabalhem:  

a) No desenvolvendo da quantificação preliminar dos respectivos sistemas, os pré-
dimensionamentos, e a adequação das soluções propostas, isto tudo, tendo como referência 
as diretrizes estabelecidas para o projeto; 
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b) Na complementação do Projeto Conceitual, contendo todos os elementos do projeto 
especificados, com todas as informações necessárias à perfeita compreensão e execução dos 
projetos executivos; 

c) Nos projetos de engenharia, deverá ser apresentada a quantificação preliminar dos 
respectivos sistemas, os pré-dimensionamentos, a apresentação de estudos técnico-
econômicos e de adequação das soluções propostas, a locação preliminar dos centros de 
consumo, distribuição, prumadas, caminhamento das tubulações, malha de captação, a 
escolha preliminar de materiais e equipamentos a serem utilizados, isto tudo, tendo como 
referência as diretrizes estabelecidas para cada um dos projetos; 

d) Deve ser avaliada a compatibilização prévia dos sistemas, respeitando o nível de 
detalhamento exigido nesta etapa; 

e) Na elaboração de memória de cálculo de protótipos de recintos/áreas (padrões), de modelos 
de áreas, diagramas, tabelas, isométricos, vistas, cortes, planilhas e na definição de soluções 
e detalhes para casos específicos; 

f) Os laudos técnicos que se fizerem necessários constarão de relatórios sucintos conclusivos 
que abordarão o tema a que se referem de forma estritamente técnica. Deverão ser 
assinados por profissionais competentes para tal e ser elaborados a partir de vistorias e 
levantamentos realizados no local, além de fundamentados tecnicamente pelo profissional 
responsável pelo laudo; 

g) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

h) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem. 

9.5. Projeto Executivo 
9.5.1. O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do 
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes. 
9.5.2. Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no 
Projeto Básico aprovado, o Projeto Executivo será constituído por um relatório técnico, contendo a 
revisão e complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo apresentados naquela 
etapa de desenvolvimento do projeto. 
9.5.3. O Projeto Executivo conterá ainda a revisão do orçamento detalhado da execução dos 
serviços e obras, elaborado na etapa anterior, fundamentada no detalhamento e nos eventuais 
ajustes realizados no Projeto Básico. 
9.5.4. O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à realização da obra, 
detalhando todas as interfaces dos sistemas, seus componentes, custos, planejamento de obra e 
atendimento às legislações vigentes, além da expedição das licenças necessárias para a construção 
do empreendimento, tais como (mas sem se limitar à) licenciamento ambiental e licença para 
construção. 
9.5.5. Esta etapa somente deverá ser iniciada após a aprovação da etapa preliminar e não será 
aceito, em hipótese alguma, a revisão por parte da contratante das premissas e soluções técnicas 
apresentadas nos itens prévios. 
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9.5.6. Todos os documentos gerados (plantas, especificações técnicas, orçamentos, e demais peças 
geradas pela contratada deverão estar rigorosamente compatibilizados entre si, não havendo 
discordância de informações ou problemas de interferências entre projetos. 
9.6. Projeto Legal 
9.6.1. O “projeto legal” constitui na configuração técnico-jurídica da solução arquitetônica proposta 
para a obra, considerando as exigências contidas no Programa de Necessidades, no Estudo 
Preliminar ou Anteprojeto aprovado pelo Contratante e nas normas técnicas de apresentação e 
representação gráfica emanadas dos órgãos públicos (em especial, Prefeitura Municipal, 
concessionárias de serviços públicos e Corpo de Bombeiro).  
9.6.2. Os produtos variam em função dos requisitos legais solicitados por todos os órgãos 
envolvidos, nas esferas municipal, estadual e federal. 
9.6.3. Na entrega da etapa de “levantamento de necessidades”, a Contratada deverá apresentar à 
Contratante um planejamento de atendimento de todas os órgãos envolvidos na legalização do 
empreendimento, devendo este planejamento ser condizente com o planejado na Tabela 1. 
9.6.4. A Contratada deve ter pleno conhecimento de todo o processo de legalização do 
empreendimento antes do início da execução do contrato. 
 
10. SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM DESENVOLVIDOS EM CADA PROJETO 
10.1. Levantamento 
10.1.1. O levantamento de dados deverá gerar como produto um relatório técnico com todas as 
informações presentes no item 8.1 e subsequentes. Este relatório deverá apresentar informações 
textuais e gráficas de todas as informações levantadas durante a etapa. 
10.1.2. Caso alguma informação pertinente ao desenvolvimento do projeto não puder ser levantada 
durante esta etapa, deverá ser apresentada uma avaliação de risco do empreendimento, 
apresentando alternativas técnicas para mitigar os riscos elencados. 
10.1.3. A formatação do relatório técnico a ser desenvolvido será discutida em reunião, conforme 
o andamento do projeto. 
10.1.4. Deve ser apresentado, na primeira reunião de discussão do produto a ART ou RRT do 
responsável técnico pelo projeto. A ART/RRT dos demais participantes do projeto deverão ser 
apresentados na primeira reunião de cada etapa descrita no item 9. 
10.2. Programa de Necessidades 
10.2.1. O programa de necessidades deve ser entregue em forma de relatório, contendo material 
fotográfico, relatórios, entrevistas com a Contratante e demais elementos que possam gerar 
informações pertinentes para o desenvolvimento das próximas etapas. 
10.2.2. Todas as informações apresentadas pelo contratante devem estar inseridas na versão final 
do documento, assim como o diagnóstico referente às necessidades levantadas. 
10.2.3. As formatações do texto, assim como os pormenores referentes à entrega do produto, serão 
discutidas em reunião durante a execução do contrato. 
10.2.4. Deve ser apresentado, ainda, as informações referentes ao licenciamento do 
empreendimento e uma estimativa de cronograma de execução das próximas etapas, a ser 
aprovado pela Contratada. 
10.3. Estudo Preliminar 
10.3.1. O estudo preliminar deve gerar documentos que sejam capazes de subsidiar as próximas 
etapas do projeto. Ele deve ser constituído por um relatório justificativo, contendo a descrição e a 
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avaliação da alternativa selecionada, as suas características principais, os critérios, índices e 
parâmetros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas 
previstos, tais como desenhos, volumetria da edificação, esboço do sistema viário, posicionamento 
de dispositivos de sistema, como caixas d'água, cisternas, torres de refrigeração (se necessário). 
10.2.2. As formatações do texto, assim como os pormenores referentes à entrega do produto, serão 
discutidas em reunião durante a execução do contrato. 
10.4.3. O escopo de cada produto definido no item 9.3 está definido no e-book “Manual de Práticas 
da SEAP – projetos” emitido pela Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio, na seção 
“Etapas de projeto / estudo preliminar” e deverão ser detalhados e discutidos durante as reuniões 
de projeto. 
10.4.4. Deve ser apresentado um cronograma com o planejamento da próxima entrega, a ser 
discutido durante as reuniões e consolidado na entrega desta etapa.  
10.4.5. A etapa deve apresentar produtos referentes à estas disciplinas descritas a seguir, utilizando 
como escopo básico o descrito em 10.4.3. Os pormenores destas entregas deverão ser 
discriminados na reunião inicial da etapa, baseado nos produtos desenvolvidos na etapa anterior. 

a) Projeto do Canteiro de Obras e de demolição 
b) Projeto Arquitetônico 
c) Projeto de Terraplanagem 
d) Projeto de Fundações 
e) Projeto Estrutural 
f) Projeto de Instalações Hidrossanitárias (água fria, água quente, esgoto) 
g) Projeto de Instalações Elétricas e Sistema de Proteção contra Descargas 
h) Projeto de Instalações Telefônicas e Cabeamento Estruturado 
i) Projeto de Instalações de Detecção e Alarme e de Combate a Incêndio 
j) Projeto de Instalações de Ar Condicionado 
k) Projeto de Paisagismo e arruamento 
l) Projeto de instalações de gás combustível (GLP) 

10.5. Projeto Básico 
10.5.1. O resultado do desenvolvimento das atividades acima descritas deverá ser codificado, por 
tipo de projeto, em desenhos (plantas, cortes, vistas, diagramas, tabelas, isométricos, detalhes), 
textos técnicos com memoriais justificativos dos critérios e soluções adotadas, planilhas de cálculo 
e similares a serem apresentados à Contratante.  
10.5.2. Referências normativas e bibliográficas utilizadas deverão constar nos textos. 
10.5.3. Além dos documentos gráficos que representem todos os elementos necessários à 
compreensão, o Projeto Básico será constituído por um relatório técnico, contendo o Memorial 
Descritivo dos sistemas e componentes da edificação. 
10.5.4. O escopo de cada produto definido no item  9.4 está definido no e-book “Manual de Práticas 
da SEAP – projetos” emitido pela Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio, na seção 
“Etapas de projeto / projeto básico” e no e-book “Orientações para elaboração de planilhas 
orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União. As pormenorizações das 
informações deverão ser adequadas ao projeto em tela e deverão ser detalhados e discutidos 
durante as reuniões de projeto. 
10.5.5. Deve ser apresentado um cronograma com o planejamento da entrega seguinte, a ser 
discutido durante as reuniões e consolidado na entrega desta etapa. 
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10.5.6. A etapa deve apresentar produtos referentes à estas disciplinas descritas a seguir, utilizando 
como escopo básico o descrito em 10.5.4. Os pormenores destas entregas deverão ser 
discriminados na reunião inicial da etapa, baseado nos produtos desenvolvidos na etapa anterior. 

a) Projeto do Canteiro de Obras e de Demolição 
b) Projeto Arquitetônico 
c) Projeto de Terraplanagem 
d) Projeto de Fundações 
e) Projeto Estrutural 
f) Projeto de Instalações Hidrossanitárias (água fria, água quente, esgoto) 
g) Projeto de Instalações Elétricas e Sistema de Proteção contra Descargas 
h) Projeto de Instalações Telefônicas e Cabeamento Estruturado 
i) Projeto de Instalações de Detecção e Alarme e de Combate a Incêndio 
j) Projeto de Instalações de Ar Condicionado 
k) Projeto de Paisagismo e Arruamento 
l) Projeto de instalações de gás combustível (GLP) 

10.6. Projeto Executivo 
10.6.1. O projeto de construção do Centro de Referência em Geociências deve apresentar os 
seguintes produtos: 
10.6.1.1. Levantamento Topográfico (segundo ABNT) 

a) Desenho com levantamento planialtimétrico.  
10.6.1.2. Sondagens (segundo ABNT) 

a) Desenhos com locação dos furos de sondagem. 
b) Memorial com descrição das características do solo e perfis geológicos do terreno, assim 

como demais propriedades do solo pertinentes para o desenvolvimento do projeto. 
10.6.1.3. Projeto do Canteiro de Obras (segundo ABNT) 

a) Desenhos com arranjo das cercas, tapumes, instalações provisórias de água, luz, gás e 
telefone, arruamentos interno e caminhos de serviço, bem como de edificações provisórias 
destinadas a abrigar o pessoal (casas, alojamentos, áreas de vivência, refeitórios, vestiários, 
sanitários etc.) e as dependências necessárias à obra, (escritórios, cozinha, enfermaria, 
barracões, laboratórios, oficinas, almoxarifados, balança, guarita etc.).   

b) Plantas com locação e detalhamento das instalações industriais da obra, tais como central 
de britagem, usina de CBUQ, central dosadora de concreto e demais elementos. 

c) Memorial com especificações dos materiais, equipamentos, elementos, componentes e 
sistemas construtivos das edificações e instalações do canteiro de obras.  

 
10.6.1.4. Projeto Arquitetônico (segundo ABNT) 

a) Desenhos com plantas de situação e locação, contendo implantação do edifício e sua relação 
com o entorno do local escolhido, acessos e estacionamentos (orientação, eixos da 
construção cotados em relação à referência, identificação de postes, árvores, hidrantes, 
calçadas e arruamentos etc.). 

b) Desenhos das fachadas do imóvel. 
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c) Plantas baixas dos pavimentos, com cotas de piso acabado, medidas internas, espessuras de 
paredes, dimensões de aberturas e vãos de portas e janelas, alturas de peitoris, indicação de 
planos de cortes e elevações. 

d) Plantas de cobertura, com indicação de sentido de escoamento de águas, inclinação, 
indicação de calhas, rufos, contrarrufos, condutores e beirais, tipo de impermeabilização, 
juntas de dilatação etc. Cortes transversais e longitudinais da edificação. 

e) Elevações, indicando aberturas, esquadrias, alturas, níveis etc. 
f) Estudo de orientação solar, iluminação natural e conforto térmico. 
g) Indicação de caixas d’água, circulação vertical, áreas técnicas e elementos correlatos; 
h) Atendimento às normas de acessibilidade; 
i) Ampliação de áreas molhadas ou especiais, com indicação de equipamentos e aparelhos 

hidráulico-sanitários; 
j) Detalhes (que possam influir no valor do orçamento); 
k) Indicação dos elementos existentes, a demolir e a executar, em caso de reforma e ampliação; 
l) Planta de Layout; 
m) Especificações dos materiais, equipamentos, elementos, componentes e sistemas 

construtivos;  
n) Caderno de esquadrias. 

10.6.1.5. Projeto de Terraplanagem (segundo ABNT) 
a) Desenhos de implantação com indicação dos níveis originais e dos níveis propostos. 
b) Perfil longitudinal e seções transversais tipo com indicação da situação original e da proposta 

e definição de taludes e contenção de terra. 
c) Memorial com cálculo de volume de corte e aterro e respectivo quadro resumo de corte e 

aterro. 
d) Especificação dos materiais para aterro. 

10.6.1.6. Projeto de Fundações (segundo ABNT) 
a) Desenhos com locação, características e dimensões dos elementos de fundação.  
b) Plantas de armação e fôrma, com indicação do Fck do concreto.  
c) Memorial com método construtivo.  
d) Memorial com cálculo de dimensionamento de todas as peças, indicando as cargas e os 

momentos utilizados no projeto.  
10.6.1.7. Projeto Estrutural (segundo ABNT) 

a) Desenhos em planta baixa com lançamento da estrutura com cortes, detalhamentos e 
elevações, se necessários. Plantas de armação com indicação de: seções longitudinais de 
todas as vigas, mostrando a posição, a quantidade, o diâmetro, e o comprimento de todas 
as armaduras em escala adequada; seções transversais de todas as vigas, mostrando a 
disposição das armaduras longitudinais e transversais, além das distâncias entre as camadas 
das armaduras longitudinais;  seção longitudinal de todos os pilares, mostrando a posição, a 
quantidade, o diâmetro, o comprimento e os transpasses de todas as armaduras 
longitudinais; seção transversal de todos os pilares, com demonstração das armaduras 
longitudinais e transversais (estribos).  

b) Plantas de fôrma contendo indicação de valor e localização da contraflecha em vigas e lajes, 
bem como indicação da seção transversal das vigas e pilares.  

c) Indicação da resistência de projeto de todos os materiais estruturais utilizados.  
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d) Quadro resumo de barras de aço contendo posição (numeração da ferragem), diâmetro da 
barra, quantidade de barras, massa em Kg das barras.  

e) Memorial com cálculo das áreas fôrma.  
f) Memorial com cálculo do volume de concreto.  
g) Especificações com materiais, componentes e sistemas construtivos. 
h) Memorial com método construtivo.  
i) Memorial com cálculo de dimensionamento.  

10.6.1.8. Projeto de Instalações Hidrossanitárias (água fria, água quente, esgotos sanitários, águas 
pluviais, irrigação dos jardins e drenagem) (Segundo ABNT) 

a) Planta de situação ao nível da rua com as seguintes indicações: Locais de todas as redes e 
ramais externos, incluindo redes da concessionária; Posicionamento de todos os elementos 
de coleta e dados das respectivas áreas de contribuição (dimensões, limites, cotas, 
inclinação, sentido de escoamento, permeabilidade etc.).  

b) Plantas de implantação com indicação das ligações às redes existentes, cotas de tampa, cotas 
de fundo, dimensões das caixas, cotas das geratrizes inferiores das tubulações, 
dimensionamento e indicação de redes existentes e a executar, drenagem de áreas externas 
e demais elementos correlatos. 

c) Planta geral de cada pavimento com o traçado e dimensionamento de tubulações e 
indicação dos componentes do sistema, tais como: alimentador, reservatórios, instalações 
elevatórias, pontos de consumo.  

d) Plantas com indicação de barriletes e caixa d’água.  
e) Plantas de todos os níveis e cobertura, onde constem as áreas de contribuição, a localização, 

declividades, dimensões e materiais dos condutores, calhas, rufos e canaletas.  
f) Desenhos das prumadas e dos reservatórios.  
g) Representação isométrica esquemática das instalações.  
h) Desenhos com o esquema de distribuição vertical.  
i) Especificações dos materiais e equipamentos.  
j) Memoriais com cálculo do dimensionamento das tubulações, volumes de reservatórios, 

barriletes e bombas. 
k) Aprovação junto à concessionária local.  

10.6.1.9. Projeto de Instalações Elétricas e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
(segundo ABNT) 

a) Projeto de implantação com as indicações dos elementos externos ou de entrada de energia, 
com indicação do local dos medidores.  

b) Desenhos com diagrama unifilar.  
c) Planta, corte, elevação da subestação, com a parte civil e a parte elétrica.  
d) Plantas com localização de geradores e Nobreaks (se houver); 
e) Plantas de todos os pavimentos e da área externa com as seguintes indicações: local dos 

pontos de consumo com respectivas cargas, seus comandos e indicações dos circuitos pelos 
quais são alimentados; local dos quadros de distribuição e respectivas cargas; traçado dos 
condutores e caixas;  traçado e dimensionamento dos circuitos de distribuição, dos circuitos 
terminais e dispositivos de manobra e proteção; tipos de aparelhos de iluminação e outros 
equipamentos, com todas suas características e cargas; legendas de convenções utilizadas. 
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f) Plantas com detalhamento do quadro geral de entrada e dos quadros de distribuição, 
mostrando a posição dos dispositivos de manobra, barramentos e dispositivos de proteção 
com as respectivas cargas.  

g) Quadro de cargas, demonstrando a utilização de cada fase nos diversos circuitos (equilíbrio 
de fases). 

h) Projeto de aterramento, com o local dos aterramentos e indicação da resistência máxima de 
terra e das equalizações. 

i) Plantas com localização e tipos de para-raios. 
j) Esquema de prumadas. 
k) Lista de cabos e circuitos.  
l) Especificações dos materiais e equipamentos.  
m) Memoriais com determinação do tipo de entrada de serviço e com o cálculo do 

dimensionamento. 
n) Aprovação junto à concessionária local. 

10.6.1.10. Projeto de Instalações Telefônicas, Cabeamento Estruturado e sistemas de controle 
(segundo ABNT) 

a) Planta baixa de cada pavimento, indicando a modulação das caixas de saída, pontos, 
tubulações, os espaços destinados a painéis de distribuição, hubs, CPD, servidores, e 
infraestrutura para a passagem dos cabos, numeração sequencial dos pontos da rede e 
demais dispositivos eletrônicos e/ou de controle. 

b) Diagrama unifilar da instalação. 
c) Diagramas de blocos.  
d) Detalhes da instalação de painéis, equipamentos e infraestrutura.  
e) Especificações dos materiais e equipamentos.  
f) Aprovação junto à concessionária local. 

10.6.1.11. Projeto de Instalações de Detecção e Alarme e de Combate a Incêndio (segundo ABNT) 
a) Planta de situação, indicando as canalizações externas, redes existentes das concessionárias 

e outras de interesse.  
b) Planta geral de cada nível do edifício com as indicações de tubulações, comprimentos, 

vazões, pressões nos pontos de interesse, cotas de elevação, registros, válvulas, extintores, 
detectores de fumaça, centrais de detecção, acionadores manuais, sirenes de alarme, 
indicadores visuais, chaves, hidrantes, rede de sprinkler, iluminação de emergência, 
bombeamentos e demais componentes.  

c) Isometria, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes ou mangotinho, chuveiros 
automáticos, com indicação de diâmetros, comprimento dos tubos e das mangueiras, vazões 
nos pontos principais, cotas de elevação e outros.  

d) Desenhos esquemáticos da sala de bombas, reservatórios e abrigos.  
e) Especificações dos materiais e equipamentos. 
f) Memorial técnico descritivo e de cálculo do dimensionamento das tubulações e reservatório. 

10.6.1.12. Projeto de Instalações de Ar Condicionado e sistemas de ventilação (segundo ABNT) 
a) Plantas indicando a localização dos principais componentes do sistema: torres de 

refrigeração, unidades condensadoras, chillers, reservatórios do sistema de 
termoacumulação, ventiladores etc.  
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b) Planta baixa de cada nível do edifício e cortes, com as seguintes indicações, dentre outras:  
dutos de insuflamento e retorno de ar; canalizações de água gelada e condensação; 
comprimentos e dimensões, com elevações de cada tipo de material utilizado nos 
ambientes; bocas de insuflamento e retorno; localização dos equipamentos e aberturas para 
tomadas e saídas de ar; pontos de consumo; interligações elétricas, comando e sinalização. 

c) Representações isométricas com: dimensões, diâmetros e comprimentos dos dutos e 
canalizações; vazões e pressões nos pontos principais ou críticos; indicação das conexões, 
registros, válvulas e outros elementos. 

d) Planta baixa com marcação de dutos e equipamentos fixos (unidades condensadoras, 
evaporadoras, aparelhos de ventilação forçada e etc). 

e) Especificações dos materiais e equipamentos. 
f) Memorial de cálculo. 
g) Memorial com cálculo do dimensionamento dos equipamentos e dos dutos. 

10.6.1.13. Projeto de Paisagismo e arruamento (segundo ABNT) 
a) Planta de implantação com níveis, ruas, previsão de entrada e saída, além de vagas de 

garagem e docas de carga e descarga; e 
b) Especificação de espécies vegetais e de materiais e equipamentos. 

10.6.1.14. Projeto de instalações de gás combustível (GLP) (segundo ABNT) 
a) Planta de situação ao nível da rua com as seguintes indicações: Locais de todas as redes e 

ramais externos, incluindo redes da concessionária; Posicionamento de todos os elementos 
de coleta e dados das respectivas áreas de contribuição (dimensões, limites, cotas, 
inclinação, sentido de escoamento, permeabilidade etc.).  

b) Plantas de implantação com indicação das ligações às redes existentes, cotas de tampa, cotas 
de fundo, dimensões das caixas, cotas das geratrizes inferiores das tubulações, 
dimensionamento e indicação de redes existentes e a executar, drenagem de áreas externas 
e demais elementos correlatos. 

c) Planta geral de cada pavimento com o traçado e dimensionamento de tubulações e 
indicação dos componentes do sistema, tais como: alimentador, reservatórios, instalações 
elevatórias, pontos de consumo.  

d) Desenhos das prumadas e dos reservatórios de gás.  
e) Representação isométrica esquemática das instalações.  
f) Desenhos com o esquema de distribuição vertical.  
g) Especificações dos materiais e equipamentos.  
h) Memoriais com cálculo do dimensionamento das tubulações, volumes e demais elementos 

pertinentes. 
i) Aprovação junto à concessionária local. 

10.6.1.15. Orçamento 
a) Planilha de quantitativos de serviços.  
b) Composições de custos unitários.  
c) Detalhamento da taxa de BDI e de encargos sociais. 
d) Curva ou Classificação ABC de Serviços 
e) Curva ABC de insumos 

10.6.1.16. Cronograma Físico-Financeiro 

http://www.facc10.org.br/


 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 

Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

a) Representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do 
tempo de duração da obra, demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser 
executado e o respectivo valor financeiro despendido. 

10.6.2. O escopo de cada produto no item 9.5 está definido no e-book “Manual de Práticas da SEAP 
– projetos” emitido pela Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio, na seção “Etapas de 
projeto / projeto executivo” e deverão ser detalhados e discutidos durante as reuniões de projeto, 
desde a primeira reunião desta etapa. 
10.6.3. O desenvolvimento do orçamento deve ser iniciado após a entrega e aprovação das plantas 
principais do projeto, devendo tais elementos serem discutidos durante as reuniões de projeto. 
10.6.4. Além dos documentos gráficos dos Projetos Complementares, que representem todos os 
detalhes construtivos elaborados com base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Executivo será 
constituído por um relatório técnico, contendo o detalhamento do Projeto de Arquitetura, 
complementares e a revisão e complementação do Memorial Descritivo apresentado nas etapas de 
desenvolvimento do Projeto. 
10.6.5. O relatório técnico deverá trazer uma cópia de todas certidões técnicas dos autores dos 
projetos (ARTs/RRTs), das licenças necessárias para executar a obra, além de uma listagem com 
todos os produtos emitidos em todas as etapas de projeto. 
10.7. Projeto Legal 
10.7.1. A entrega do projeto legal será definida em função das necessidades dos licenciamentos que 
serão apresentados no programa de necessidades. 
10.7.2. O produto deve ser entregue junto com o projeto executivo. 
 
11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. A Fiscalização ficará a cargo da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Computação 
Cientifica - FACC e do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, os quais constituirão uma Comissão 
Técnica multidisciplinar formada por seus colaboradores para avaliação dos documentos 
produzidos. 
11.2. A Contratante designará um ou mais profissionais com registro no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU-RJ e/ou do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
responsável(is) pelo acompanhamento e Fiscalização do objeto deste Termo de Referência/Projeto 
Básico, providenciando das Anotações de Responsabilidade Técnicas de Serviços perante seus 
respectivos Conselhos Profissionais. O(s) profissional(is) responsáveis pelo acompanhamento e 
Fiscalização farão parte da Comissão Técnica multidisciplinar. 
11.3. Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 
11.3.1. A Contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu 
critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que 
considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos. 
11.3.2. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, 
permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações 
que lhe forem efetuadas. 
11.3.3. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como 
se fossem praticados pela Contratante. 
11.3.4. A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades: 
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a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 
trabalhos, incluindo o contrato, este Termo de Referência/Projeto Básico, orçamentos, 
cronogramas, correspondências, etc.; 

b) Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela condução dos 
trabalhos; 

c) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da 
Fiscalização; 

d) Verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos a equipe técnica prevista na 
proposta e sucessivo contrato de execução dos serviços; 

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no 
Programa de Necessidades, bem como nas demais informações e instruções 
complementares deste Termo de Referência, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os 
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

g) Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto neste 
Termo de Referência/Projeto Básico; 

h) Verificar e aprovar as soluções propostas nos Projetos quanto a sua adequação técnica e 
econômica de modo a atender às necessidades da Contratante; 

i) Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as 
faturas emitidas pela Contratada; 

j) Encaminhar à Contratada os comentários efetuados para que sejam providenciados os 
respectivos atendimentos; 

k) Receber provisoriamente e definitivamente a documentação final de cada etapa do Projeto, 
verificando o atendimento aos comentários efetuados e a apresentação de todos os 
documentos previstos. 

11.3.5. Os documentos produzidos em cada etapa do Projeto serão submetidos à avaliação da 
Comissão Técnica multidisciplinar, que emitirá parecer técnico favorável ou desfavorável, 
aprovando ou não a etapa correspondente. Em caso de parecer favorável, a Contratada será 
autorizada a iniciar os trabalhos da etapa subsequente. 
11.3.6. Independentemente da aprovação das etapas de Projeto Executivo pela Fiscalização, 
enquanto houver pendências técnicas apontadas pelos órgãos oficiais (Prefeitura, Corpo de 
Bombeiros, Concessionárias, etc.) não serão pagas as faturas referentes aos percentuais destas 
etapas. 
11.3.7. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços. 
11.3.8. As reuniões, que deverão acontecer semanalmente, serão documentadas por Atas de 
Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, 
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências 
a serem tomadas. 
11.3.9. A Contratada emitirá relatórios mensais das atividades desenvolvidas, contendo todas as 
informações pertinentes e/ou solicitadas pela Fiscalização. 
11.3.10. Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas de Projeto 
estabelecidas no item 3 - Etapas do Projeto, de modo a evoluírem gradual e continuamente em 
direção aos objetivos estabelecidos pelo Contratante. 
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11.3.11. As reuniões realizadas serão documentadas por atas de reunião, elaboradas pela 
Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos 
participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas. 
11.3.12. As reuniões acontecerão, preferencialmente, no Escritório do Rio de Janeiro, localizado na 
Av. Pasteur, n° 404, Urca, Rio de Janeiro – RJ. 
11.3.13. A primeira reunião acontecerá até 5º (quinto) dia útil da emissão da "Ordem de Serviço", 
para o repasse de todas as informações necessárias à execução dos serviços e para esclarecimento 
de dúvidas relativas ao Projeto de P&D de Melhoria de Infraestrutura Laboratorial – Projeto 
Executivo para Implantação do Centro de Referência em Geociências. 
11.3.14. Além dessa primeira reunião, serão realizadas reuniões mensais presenciais, cuja ata será 
apresentada previamente. Nas reuniões realizadas na abertura de cada etapa, serão detalhadas as 
entregas e dirimidas quaisquer dúvidas a respeito das mesmas. 
11.3.15. Caso seja constatada pela Fiscalização ou pela Contratada a necessidade de reuniões, além 
das anteriormente citadas, as mesmas serão agendadas logo após a solicitação por escrito pela 
parte solicitante. 
11.3.16. A Contratada deverá providenciar junto ao CREA e ao CAU as Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes a cada 
um dos Projetos específicos e atividades técnicas objeto deste Termo de Referência, e entregar a 
Contratante devidamente quitadas, em até 10 (dez) dias úteis após emissão da OS. 
11.3.17. A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo 
dos serviços, incluindo o pagamento de todas as taxas referente a aprovações diversas na Prefeitura, 
Corpo de Bombeiros, Concessionárias, entre outros. 
11.3.18. A Contratada deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a 
mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento de todas as 
etapas do Projeto. 
11.3.19. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o Contratante, via 
Fiscalização, antes da execução dos serviços correspondentes. 
11.3.20. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos 
ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação. Toda revisão nos documentos 
apresentados deve estar registrada em uma seção específica do documento, denominada “controle 
de revisões”. 
11.3.21. Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e às concessionárias de 
serviços serão de responsabilidade da Contratada, através dos autores dos Projetos. 
11.3.22. As impropriedades apontadas pelo Contratante e pela Fiscalização serão corrigidas pela 
Contratada sem custo adicional para o Contratante. 
11.3.23. A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos Projetos das responsabilidades 
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais. 
11.3.24. A Contratada não divulgará nem fornecerá dados ou informações obtidas em razão deste 
contrato, e não referirá o nome da FACC e ou SGB-CPRM e ou PETROBRAS para fins comerciais ou 
em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização prévia. 
 
12. RECEBIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO E DO PROJETO LEGAL 
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12.1. A entrega provisória dos Serviços será realizada na FACC em até 5 (cinco) dias corridos após a 
comunicação escrita feita pela Contratada, atendidas as alterações e/ou complementações 
porventura solicitadas. 
12.2. A comunicação escrita da conclusão dos Serviços, deverá conter: 

a) A relação completa dos documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez 
protocolada pela Contratante, servirão como prova da entrega;  

b) Dois jogos completos dos desenhos de todos os projetos, plotados em papel sulfite, 
assinadas pelos respectivos responsáveis técnicos;  

c) Memoriais descritivos de cada projeto, com memórias de cálculo onde exigido;  
d) Três cópias de PENDRIVE, devidamente identificados por etiquetas adequadas, contendo 

todos os desenhos e documentos complementares, gravados em arquivos editáveis. Os 
PENDRIVE deverão ser entregues em caixas individuais específicas para este fim, 
igualmente identificadas; 

e) Quando for o caso, cópias dos protocolos de entrada dos processos para aprovação dos 
projetos nos órgãos competentes. 

12.3. Recebimento Definitivo 
12.3.1. O prazo para o recebimento definitivo será de até 60 (sessenta) dias corridos após o 
recebimento provisório, devendo a Contratada apresentar dois jogos completos das plantas de 
todos os projetos aprovados pelos órgãos competentes na forma exigida em normas legais 
vigentes.  
12.3.2. Concluída a análise dos serviços, a Fiscalização lavrará e encaminhará à FACC, um dos 
seguintes documentos:  

a) Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, no caso de cumprimento total e adequado 
aos termos do contrato;  

b) Relatório de verificação circunstanciado do serviço, no caso de constatação de vícios 
insuficiências, inconsistências, defeitos ou incorreções.  

Recebidos os documentos referidos no subitem acima, será adotada uma das seguintes 
providências: Aceitação dos serviços em caráter definitivo; ou Notificação à Contratada para sanar 
as irregularidades constatadas, no prazo determinado na notificação, independentemente das 
sanções. 
 
13. CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO 
13.1. Habilitação Técnica 
13.1.1. Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), comprovando a regularidade da situação da 
licitante e de seus Responsáveis Técnicos, na forma da legislação vigente. 
13.1.2. Declaração de disponibilidade, entre os Responsáveis Técnicos da Empresa, de pelo menos, 
um arquiteto, um engenheiro civil, um engenheiro eletricista e um engenheiro mecânico para a 
execução dos trabalhos a contratar, devendo a comprovação de vínculo desses profissionais com 
a licitante ser demonstrada através do registro da Empresa no CREA e CAU, em que figurem os 
profissionais relacionados. 
13.1.3.  Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, 
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comprobatório(s) da execução de projetos com características técnicas semelhantes às do objeto 
desta licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica são as seguintes: 

a) Projetos arquitetônicos de terminais logísticos com pelo menos 1500 m² (mil e quinhentos 
metros quadrados) de área projetada em nível executivo; 

b) Projetos de instalações elétricas de baixa tensão e telefônicas de edificações, com pelo 
menos 1500 m² (mil e quinhentos metros quadrados) de área projetada em nível executivo; 

c) Projeto de estruturas metálicas e de piso industrial com pelo menos 1500 m² (mil e 
quinhentos metros quadrados) de área projetada em nível executivo;  

d) Projetos de cabeamento estruturado de edificações com pelo menos 1500 m² (mil e 
quinhentos metros quadrados) de área projetada em nível executivo; 

e) Projetos de SPDA – sistema de proteção contra descargas atmosféricas de edificações com 
pelo menos 1500 m² (mil e quinhentos metros quadrados) de área projetada em nível 
executivo; 

f) Projetos de instalações hidrossanitárias e de drenagem de águas pluviais de edificações 
com pelo menos 1500 m² (mil e quinhentos metros quadrados) de área projetada em nível 
executivo; 

g) Projetos de prevenção e combate à incêndio de edificações com pelo menos 1500 m² (mil 
e quinhentos metros quadrados) de área projetada em nível executivo  

 
13.1.4. Esse(s) profissional(is) deverá(ão) ser membro(s) do quadro permanente da empresa 
Contratante, cuja comprovação deverá dar-se mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos, em plena vigência: 

a) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social do profissional, cópia do contrato de 
prestação de serviços ou cópia do contrato social da empresa em que conste o profissional 
integrante da sociedade; 

b) O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional deverá(ão), obrigatoriamente, ser 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) emitida(s) pelo CREA ou CAU. 

 
13.1.5. NOTA DE CAPACITAÇÂO TÉCNICA DOS PROFISIONAIS 
13.1.5.1. A nota de capacitação técnica dos profissionais será parte integrante da avaliação final 
que dará como vencedor do certame o licitante que totalizar maior pontuação final do somatório 
entre Técnica e Preço. Neste caso o total máximo a ser obtido com relação à pontuação da parte 
técnica corresponderá a 30% da Nota Final do Licitante. 
13.1.5.2. Deverá ser apresentada, no mínimo, 01 (um) Atestado de capacidade Técnico-Profissional 
acompanhado de sua respectiva CAT para cada uma das especialidades (conforme especificado nos 
quadros abaixo), devendo atingir o mínimo de 05 (cinco) pontos cada; 
13.1.5.3. Serão analisados somente 03 Atestados/Registros/Certificados, conforme ordem de 
apresentação. Atestados/Registros/Certificados apresentados a mais serão desconsideradas(os); 
13.1.5.4. Cada um deles pontuará de acordo com sua dimensão individual devidamente 
comprovada. A nota a ser atribuída a cada especialidade será o resultado da soma das pontuações 
individuais obtidas e poderá atingir o máximo de 30 (trinta) pontos. 
13.1.5.5. Para a obtenção da Nota Técnica (NT), será calculada a média 
aritmética das notas obtidas em cada item, mediante a seguinte fórmula  
NT= (PA+PIEBTT+PEMPI+PCEE+PSPCDAE+PIHDAP=PPCIE):7 
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13.1.5.6. Será desclassificada a licitante que não atingir NT mínima de15 pontos. 
13.1.5.7. Não será submetida a julgamento de preço a “Propostas de Preço” do licitante 
que foi desclassificado na fase de avaliação técnica. 
 
 

 
ATESTADO 

PONTUAÇÃO 
POR 

ATESTADO 

 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
Arquitetônicos de terminais logísticos com 
1.200 A 1500 m² (mil e duzentos a mil a mil e 
quinhentos metros quadrados) de área 
projetada em nível executivo; 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 

 
 

PROJETOS 
ARUITETÔNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PA) 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU 
comprovando que tenha realizado Projetos 
Arquitetônicos de terminais logísticos com 
1.501 A 2.000 m² (mil quinhentos e um a dois 
mil metros quadrados) de área projetada em 
nível executivo; 

 
 
 
 
 

7 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU 
comprovando que o profissional tenha 
realizado Projetos Arquitetônicos de 
terminais logísticos > 2.001m² (maiores que 
dois mil e um metros quadrados) de área 
projetada em nível executivo; 

 
 
 
 

10 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
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emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de instalações elétricas de baixa tensão e 
telefônicas de edificações, com 1.200 A 1500 
m² (mil e duzentos a mil e quinhentos metros 
quadrados) de área projetada em nível 
executivo; 

 
 

5 

 
 
 
 

PROJETO DE INSTALAÇÔES 
ELÉTRICAS DE BAIXA 

TENSÃO E TELEFÔNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PIEBTT) 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de instalações elétricas de baixa tensão e 
telefônicas de edificações, com 1.501 A 2.000 
m² (mil quinhentos e um a 2.000 metros 
quadrados) de área projetada em nível 
executivo; 

 
 
 
 
 
 
 

7 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de instalações elétricas de baixa tensão e 
telefônicas de edificações > 2.000 m² 
(maiores que dois mil metros quadrados) de 
área projetada em nível executivo; 

 
 
 
 

10 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projeto de 
estruturas metálicas e de piso industrial com 
1.200 A 1500 m² (mil e duzentos a mil e 
quinhentos metros quadrados) de área 
projetada em nível executivo; 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE ESTRUTURAS Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s)  
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jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projeto de 
estruturas metálicas e de piso industrial com 
1.501 A 2.000 m² (mil quinhentos e um a dois 
mil metros quadrados) de área projetada em 
nível executivo; 

 
 

7 

METÁLICAS E DE PISO 
INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(PEMPI) 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projeto de 
estruturas metálicas e de piso industrial > 
2.000m² (maior que dois mil metros 
quadrados) de área projetada em nível 
executivo; 

 
 
 
 
 
 

10 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de cabeamento estruturado de edificações 
com 1.200 A 1500 m² (mil e duzentos a mil e 
quinhentos metros quadrados) de área 
projetada em nível executivo; 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETOS DE 
CABEAMENTO 

ESTRUTURADO DE 
EDIFICAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 

(PCEE) 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de cabeamento estruturado de edificações 
com 1.501 A 2.000 m² (mil quinhentos e um a 
dois mil metros quadrados) de área projetada 
em nível executivo; 

 
 
 
 

7 
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Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de cabeamento estruturado de edificações > 
2.000m² (maior que dois mil metros 
quadrados) de área projetada em nível 
executivo; 

 
 

10 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de SPDA – sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas de edificações com 
1.200 A 1500 m² (mil e duzentos a mil a mil e 
quinhentos metros quadrados) de área 
projetada em nível executivo; 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
PROJETOS DE SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS DE 
EDIFICAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PSPCDAE) 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de SPDA – sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas de edificações com 
1.501 A 2.000 m² (mil quinhentos e um a dois 
mil metros quadrados) de área projetada em 
nível executivo; 

 
 
 
 

7 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de SPDA – sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas de edificações > 

 
 
 
 

10 
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2.000m² (maior que dois mil metros 
quadrados) de área projetada em nível 
executivo; 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de instalações hidrossanitárias e de 
drenagem de águas pluviais de edificações 
com 1.200 A 1500 m² (mil e duzentos a mil a 
mil e quinhentos metros quadrados) de área 
projetada em nível executivo; 

 
 
 
 
 

5 
 
 

 
 
 
 
 

 
PROJETOS DE 
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PIHDAP) 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de instalações hidrossanitárias e de 
drenagem de águas pluviais de edificações 
com 1.501 A 2.000 m² (mil quinhentos e um a 
dois mil metros quadrados) de área projetada 
em nível executivo; 

 
 
 
 
 
 
 

7 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de instalações hidrossanitárias e de 
drenagem de águas pluviais de edificações > 
2.000m² (maior que dois mil metros 
quadrados) de área projetada em nível 
executivo; 

 
 
 
 
 

10 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
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outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de prevenção e combate à incêndio de 
edificações com 1.200 A 1500 m² (mil e 
duzentos a mil a mil e quinhentos metros 
quadrados) de área projetada em nível 
executivo; 

5  
 
 
 
 

PROJETOS DE PREVENÇÃO 
E COMBATE À INCÊNDIO 

DE EDIFICAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PPCIE) 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de prevenção e combate à incêndio de 
edificações com 1.501 A 2.000 m² (mil 
quinhentos e um a dois mil metros quadrados) 
de área projetada em nível executivo; 

 
 
 
 
 

7 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, 
emitido(s) em nome do(s) profissional(is) com 
formação em Engenharia ou Arquitetura, ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU) 
comprovando que tenha realizado Projetos 
de prevenção e combate à incêndio de 
edificações > 2.000m² (maior que dois mil 
metros quadrados) de área projetada em nível 
executivo; 

 
 
 
 
 
 

10 

 
13.1.6. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO - A proposta de preço será avaliada pelo seu preço 
total, sendo-lhe atribuída uma Nota de Preço (NP), conforme critério exposto a seguir: 
I. Será atribuída nota máxima de 100 (cem); à proposta, válida, com o menor preço; 
II. Serão atribuídas notas às demais propostas, a partir da seguinte fórmula: 
NP= (mNpr):Pr onde: 
NP-> Nota de preço; 
mNpr-> Menor Nota de Preço entre as propostas válidas; 
Pr-> Preço da proposta em análise. 
13.1.6.1. Para a definição final da pontuação do preço, os valores não inteiros serão 
considerados até a primeira casa decimal, desprezando-se as demais. 
13.1.7. DA NOTA FINAL 
13.1.7.1. A nota final a ser considerada no julgamento será a obtida da média ponderada 
das notas técnica e de preço, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º do artigo 13 do decreto 
8241. 
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13.1.7.2. A nota final (NF) atribuída às licitantes será obtida pela seguinte fórmula: 
NF = 0,3 x NT + 0,7 x NP em que: 
NF-> Nota Final; 
NT-> Nota Técnica; 
NP-> Nota de Preço. 

13.1.7.3. Concluídas as fases de valoração e avaliação da técnica e do preço, os licitantes serão 
classificados em ordem decrescente, de acordo com a Nota Final (NF) obtida. 
13.1.7.4. Será considerada a proposta mais vantajosa e, consequentemente, declarada vencedora, 
aquela que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste Edital e Anexos, apresentar a 
maior Nota Final. 
13.1.7.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 
13.2. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 
13.3. Os critérios da qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no 
edital.  
13.4. A Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços objeto deste Termo de 
Referência/Projeto Básico, imediatamente após a assinatura do contrato. 
 
14. PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
14.1. Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente 
executados pela Contratada, em conformidade com este Termo de Referência/Projeto Básico. 
14.1.1. O cronograma de execução deverá respeitar os seguintes prazos: 

a) Elaboração e entrega do Levantamento de Campo: 10 dias 
b) Elaboração e entrega do Programa de Necessidades: 20 dias 
c) Elaboração e entrega do Estudo Preliminar: 10 dias 
d) Elaboração e entrega do Projeto Básico: 50 dias 
e) Elaboração do Projeto Legal e aprovação dos Projetos na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, 

Concessionárias, entre outros: 130 dias 
f) Elaboração e entrega do Projeto Executivo: 70 dias 

14.2. A Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base 
nos serviços aprovados pela Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas neste Termo de 
Referência/Projeto Básico, conforme abaixo elencado: 
14.2.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal conforme o Decreto nº 8.241/2012 ou mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no art.29 da Lei nº8.666, de 1993. 
14.2.2. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 
tomadas as providências previstas no art.31 da Instrução Normativa nº3, de 26 de abril de 2016. 
14.2.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) Prazo de Validade; 
b) A data da Emissão; 
c) Os dados do Contrato e do órgão Contratante; 
d) O Período de Prestação dos Serviços; 
e) O Valor a Pagar; e 
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f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
14.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
14.4. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2015, 
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
14.4.1. Não produziu os resultados acordados; 
14.4.2. Deixou de executar as atividades Contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; 
14.4.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
14.4.4. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
14.4.5. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério da Contratante. 
14.4.6. Previamente à emissão da nota de serviço e a cada pagamento, a Contratante deverá 
realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 
26 de abril de 2016. 
14.4.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela Fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 
14.4.8. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a 
ampla defesa. 
14.4.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação. 
14.4.9.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente, salvo por 
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante. 
14.4.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2015, quando couber. 
14.4.11. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa da empresa Contratante ou da 
Interveniente, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 
14.4.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
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financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00014438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) 

365 
14.4.13. Os pagamentos das faturas estão condicionados: 

a) À análise e aprovação pela Fiscalização dos produtos apresentados; 
b) À aprovação dos Projetos nos órgãos oficiais (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, 

Concessionárias, entre outros); 
À apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) de todos os Projetos, acompanhadas pelos seus respectivos comprovantes de 
quitação. 
14.5. Dos prazos de execução e análise dos projetos 
14.5.1. O prazo para execução e entrega do serviço será de 210 (duzentos e dez) dias, a partir da 
emissão da ordem de serviço, obedecendo ao cronograma abaixo, para elaboração e apresentação 
dos produtos de cada etapa. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serão considerados os 
percentuais sobre o valor global dos serviços, conforme a Tabela 1.  
14.5.2. O prazo para entrega dos produtos desenvolvidos pela Contratada é apresentado na Tabela 
1, denominada “Cronograma Físico de Entrega”. Cada quadrícula cinza representa 10 dias corridos 
de atividades. 
14.5.3. O prazo apresentado na Tabela 1 inicia-se a partir da emissão da Ordem de Serviços. 
14.5.4. Após o recebimento dos produtos, a Fiscalização terá um prazo conforme o Cronograma 
Físico de Entrega para análise e verificação dos serviços. Cada quadrícula verde representa 10 dias 
corridos de atividades. 
14.5.5. Os critérios de aprovação das etapas previstas estão descritos no item 9 deste Termo de 
Referência/Projeto Básico e serão apresentadas nas reuniões iniciais das etapas, conforme descrito 
no item 10. 
14.5.6. A presente contratação terá vigência com início no ato de sua assinatura e encerrando-se 
até o recebimento definitivo do objeto pela Fiscalização. Portanto, o prazo do contrato deve ser 
maior do que o cronograma físico de entregas, já que existem etapas anteriores e posteriores ao 
desenvolvimento das atividades. 
 

ITEM ATIVIDADES 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 

1 Levantamento de campo                      

 Recebimento da etapa 1                      

2 Programa de Necessidades                      

 Recebimento da Etapa 2                      
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Tabela 1- Cronograma Físico de Entregas 

 
14.5.7. O pagamento dos serviços realizados acontecerá em 2 eventos: 40% do valor global ao ser 
aprovada a Etapa 4- Anteprojeto e os demais 60% serão pagos no aceite definitivo. 

14.6. ORÇAMENTO 

O custo global para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência/Projeto Básico está 
orçado em R$ 1.545.309,94 ( Um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil trezentos e nove reais 
e noventa e quatro centavos), tendo como referência a pesquisa de preço, desenvolvidas segundo 
a Instrução Normativa nº IN 5/2014 do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre os 
procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de 
bens e contratação de serviços em geral. A Contratante de menor preço, conforme art. 11 da Lei 
8.241/2014, ofertado deverá preencher os preços por melhor atividade técnica, conforme planilha 
de custo a seguir: 

 

15. DA VISTORIA 

15.1. A Contratada deverá incluir na proposta a Declaração de Vistoria, fornecida pela Contratante, 
atestando o comparecimento de técnicos credenciados ao local onde será executada a obra objeto 
do Projeto Executivo a ser contratado, para conhecimento e avaliação das peculiaridades relativas 
aos serviços a serem desenvolvidos, tomando ciência das condições gerais do imóvel. 

15.2. No ato da vistoria, a Contratada deve se inteirar das condições e do grau de dificuldade dos 
serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos. 

15.3. A vistoria deverá ser previamente agendada e deverão comparecer técnicos habilitados a 
elaborar Projetos de Arquitetura e de Engenharia. 

15.4. Para realizar a vistoria, os representantes deverão apresentar registro profissional e 
documento comprovando estarem credenciados pela empresa interessada. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 

3 Estudo Preliminar                      

 Recebimento da Etapa 3                      

4 Anteprojeto             
         

 Recebimento da Etapa 4                      

5 Projeto Legal                      

 Recebimento da Etapa 5                   
   

6 Projeto Executivo                      

 Recebimento da Etapa 6                      
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16.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto Projeto Básico, 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução; 

16.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalização da Contratante, cujas 
obrigações deverá atender prontamente; 

16.4. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os tributos 
resultantes do cumprimento do contrato; 

16.5. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência/Projeto Básico, sem prévia autorização da 
Contratante; 

16.6. A Contratada poderá ser notificada a apresentar justificativa da viabilidade técnica dos 
serviços para comprovação da exequibilidade dos valores propostos; 

16.7. A Contratada deverá fornecer todo material de aplicação, assim como os equipamentos, 
ferramentas e materiais de consumo necessários para realização dos serviços; 

16.8. A formalização da contratação será efetivada mediante a convocação da Contratada para 
assinatura do contrato e posterior recebimento da Nota de Serviço e da Ordem de Serviço, 
documentos estes emitidos pela Contratante. Os prazos para o início da execução dos serviços, 
serão contados a partir do recebimento, por parte da Contratada, da Ordem de Serviço. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

17.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Projeto Básico; 

17.3. Proceder ao pagamento do contrato, na forma e nos prazos pactuados; 

17.4. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 
contratados; 

17.5. Notificar, por escrito, à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

17.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

17.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo se reportar 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação previr o atendimento direto; 

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 
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d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 
ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 
diárias e passagens. 

17.8. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços que são 
objeto do contrato; 

17.9. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

17.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 
recebimento do serviço e notificações expedidas; 

 

 

18. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

18.1. A Contratada prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 22 da lei 
8.241/2014 com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término 
da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

18.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Contratante, contados da assinatura do contrato, a Contratada deverá apresentar comprovante de 
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária.  

 

19. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

19.1. O valor estimado da prestação de serviço será na ordem de R$ ?? (?? reais). 

19.2. Os valores informados acima são estimativos e não indicam qualquer compromisso futuro 
para o Contratante. Somente serão realizados os pagamentos dos serviços efetivamente descritos 
em contrato a ser firmado entre as partes. 

 

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo do contrato será contado a partir da data da sua assinatura e vigorará por 300 (Trezentos) 
dias, sendo 20 (vinte) dias anteriores ao cronograma de execução presente na tabela 1 e 70 (setenta) 
dias após o prazo estabelecido no cronograma da tabela 1.  

 

21. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

A Contratada concorda em manter a mais completa confidencialidade quanto aos serviços, 
informações e documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilização dos 
dados, durante e após a execução dos serviços contratados. Qualquer divulgação somente poderá 
ser levada a efeito mediante prévia autorização escrita da Contratante. 
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22. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.241/2014, da Lei nº 8.666, de 1993e da Lei 
nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

22.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 

22.1.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.2. Fraudar na execução do contrato; 

22.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

22.1.4. Cometer fraude fiscal; 

 

22.1.5. Não mantiver a proposta. 

22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Contratante pode aplicar à 
Contratada as seguintes sanções: 

22.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

22.2.2. Multa de: 

22.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 13 (quinze) dias. 
Após o décimo quinto dia e a critério da Contratante, no caso de execução com atraso, poderá 
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

22.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

22.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

22.2.2.4. 0,1% (um décimo por cento) até 13% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de inexecução total da obrigação assumida; 

22.2.2.5. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 
das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

22.2.2.6. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por 
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Contratante a promover a rescisão do 
contrato; 
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22.2.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 

22.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Contratada e com a Interveniente, 
pelo prazo de até dois anos; 

22.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com a entidade, com o consequente 
descredenciamento pelo prazo de até cinco anos. 

22.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a entidade, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados;  

22.3. As sanções previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.3, 21.2.4 e 21.2.5 poderão ser aplicadas à 
Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

22.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 
1 e 2: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade 
de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 
serviços contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização, 
por serviço e por dia; 

02 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 
expediente, sem anuência prévia do Contratante, por 
empregado e por dia; 

03 

PARA OS ITENS  A SEGUIR, DEIXAR DE: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade por funcionário e por dia; 

01 
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7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar 
do órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por 
funcionário e por dia; 

01 

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 03 

10 
Não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 
por ocorrência; 

01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme 
previsto na relação de obrigações da Contratada. 

01 

 

22.5. Também fica sujeita às penalidades nas Leis nº 8.241 e nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

22.5.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

22.5.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

22.5.3. A FACC em julgamento análogo a Administração Pública, por liberalidade, informa que caso 
a Contratada não possua idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados, também não poderá contratar com a FACC. 

22.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

22.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso cobrados judicialmente. 

22.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

22.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 417 do 
Código Civil. 

22.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à entidade, observado 
o princípio da proporcionalidade. 

22.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2012, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo de Responsabilização - PR. 

22.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2012, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
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22.12. O processamento do PR não interfere no seguimento regular dos processos específicos para 
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato 
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

22.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Avaliação do Fornecedor. 

 

23. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Todo e qualquer serviço e/ou atividade a ser desenvolvida pela Contratada será realizado sob a 
supervisão da FACC e do Serviço Geológico do Brasil - CPRM. 

Os documentos/produtos elaborados deverão ser submetidos à aprovação da FACC e do Serviço 
Geológico do Brasil - CPRM. A avaliação terá como objetivo o escopo do trabalho definido, condições 
técnicas e legais. As avaliações poderão ter aceitação total, parcial ou rejeição. Neste último caso, 
os documentos apresentados devem ser reformulados pela Contratada, de acordo com as 
alterações compactuadas e submetidos à nova avaliação. 

A Contratante, mediante simples comunicação, poderá, a qualquer tempo, alterar padrões, 
critérios, parâmetros e normas, mediante substituições e/ou supressões, desde que não alterem o 
objeto deste Termo de Referência/Projeto Básico. 

 

Petrópolis, 25 de fevereiro de 2021. 

 

Assinado eletronicamente por:  

 

Francisco Roberto Leonardo 

Diretor Geral 

 

Flávio Barbosa Toledo 

Diretor Administrativo-Financeiro 

 

Nilson Leandro Amorim de Novaes 

Engenheiro – CREA/RJ 2019107910 

 

Noevaldo Araújo Teixeira 

Chefe do Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CEDES) 

Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) 
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Christian Michel Lacasse 

Assessor da Diretoria de Infraestrutura Geocientífica (DIG) 

Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) 
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