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ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA
E COMPLEMENTARES
PARA REGULARIZACAO DA SEDE DA
AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DO MATO
GROSSO DO SUL - AEM/MS.
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DESCRlt;AO DA OBRA: Contrataciio de empresa

especializada de engenharia e arquitetura para
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1.0BJETIVO
1.1. Contratacao de empresa especializada de engenharia e arquitetura para elaboracaode projetos,
visando a regularizacao e adequacao da infraestrutura das edificacoes da Agencia Estadual de
Metrologia de Mato Grosso do SuI, incluindo 0 fornecimento de projetos de arquitetura e
complementares, basicos e executivos, fornecimento de materiais, pecas e acessorios,
fornecimento de mao de obra especializada e fornecimento de documentacao tecnica (laudos,
planilhas, memoriais de calculo e descritivos e ART), visando atender as necessidades
existentes nas edificacoes situadas na AV. Fabio Zahran, n° 3231 - Jardim America - Mato
Grosso do SuI - MT e Rua Sao Martinho, n" 250 - Vila Progresso - Mato Grosso do SuI MT.
2. JUSTIFICATIV A
2.1. Adequar a edificacao visando atender a notificacao da Superintendencia do Patrimonio da
Uniao do Mato Grosso do SuI a se adequar a Portaria SPU n" 202 de 11111/2015 no ambito de
im6veis da Uniao, que estipula 0 prazo de 180 dias para apresentar urn plano de adequacao e
dois anos para execucao dos projetos e obras quanto a Acessibilidade, Prevencao e Combate a
Incendio com Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Sustentabilidade/Controle
Ambiental e Habite-se,
3. QUALIFICAC;AO TECNICA
3.1. Registro ou inscricao da empresa licitante e de seu(s) responsavel is) tecnicots), no Conselho.
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, da regiao a que estiverem vinculados, em plena validade, comprovandoestarem aptos ao
desempenho das atividades pertinentes e compativeis com 0 objeto da presente Licitacao,
conforme art. 59, da Lei n." 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e art. 30, I, da Lei n." 8.666/93.
3.1.1. No caso de a empresa licitante ou 0 responsavel tecnico nao serem registrados ou
inseritos no CREA ou no CAU do Estado de Mato Grosso do SuI deverao ser
providenciados os respectivos vistos deste orgao regional por ocasiao da assinatura do
eontrato.
3.2. Comprovacao da capacitacao tecnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de
Acervo Tecnico-Ca'T, com registro de atestado - atividade concluida ou em andamento,
expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em
nome do(s) responsavelfis) tecnicots) e/ou membros da equipe tecnica que participarao do
projeto, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART ou 0 Registro de
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Responsabilidade Tecnica - RRT, relativo Ii execucao dos services que compoem as parcelas
de maior relevancia tecnica e valor significativo da contratacao.
3.2.1. Para fins de cornprovacaoda capacitacao tecnico-profissional,mediante apresentacao da
CAT citada anteriormente, consideram-se as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do projeto como sendo as correspondentes a execucao de services
compativeis em pelo menos 50% do previsto e semelhantes aos seguintes itens da
Planilha de QuantitativosEstimados para Proposta de Precos;
•
•
•
•
•
•
•

Execu~aode Projeto de Arquitetura;
Elabora~ao de Oreamentos e Especifica~Oes;
Execucao de Projeto de Estrutural;
Execueae de Projetos de instala~oeseletricas;
Execu~aode Projetos de instala~OesHidros sanitarias;
Execu~aode Projetos de Acessibilidade;
Execu~aode Projetos de Incendio e Aprova~ao DO Corpo de Bombeiros.

3.2.2. Os responsaveis tecnicos e/ou membros da equipe tecnica acima elencados deverao
perteneer ao corpo tecnico do licitante, na data da abertura das propostas, entendendo-se
como tal, para fins deste Edital, 0 s6cio que comprove seu vinculo por intermedio de
contrato/estatuto social; 0 administrador ou 0 diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social; e 0 prestador de services com
contrato escrito firmado com 0 licitante, ou com declaracao de compromisso de
vinculacao futura, caso 0 licitante se sagre vencedor do certame;
3.2.3. Fomecer declaracao formal indicando 0 nome, CPF, n.? do registro na entidade
profissional competente, do responsavel tecnico que acompanhara a execucao dos
services de que trata 0 objeto desta licitacao;
3.2.4. No decorrer da execucao dos services, os profissionais de que trata este subitem
poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n.? 8.666, de 1993, por
profissionais de experiencia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja
aprovada pela Administracao.
3.3. Declaracao da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo
vencedora da Licitacao, em ate 10 (dez) dias corridos apes a assinatura do Contrato,
apresentara a CONTRATANTE uma copia autenticada da documentacao que comprove 0
registro, junto ao CREAlMT, da respectiva Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART
(Art. 10 da Lei n" 6.496/1977) ou do CAUIMT,Registro de ResponsabilidadeTecnica - RRT
(Art. 45 da Lei n." 12.378/2010);
3.4. Comprovacao da capacitacao tecnico-operacional, mediante apresentacao de, no rninimo, 01
(urn) atestado fomecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do

MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVI<:OS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INME
DIRETORIA DE ADMINISTRA<;AO E FINAN<:AS - DIRAF
DIVISAO DE ENGENHARIA - DIENG

licitante, comprovando a aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel com
objeto licitado (artigo 30, inciso II, Lei n." 8.666/93).

3.4.1. Sera aceito

0

somat6rio de atestados para demonstracao da capacidade tecnico
operacionaI da LICIT ANTE, desde que estes, no conjunto, comprovem a execucao dos
services especificados no subitem anterior, em quanti dade minima de 50% da area total
construida do objeto deste edital ou, se for 0 caso, da quantidade especificada para 0
service na planilha orcamentaria de referencia,
3.5. Declaracao da LlCITANTE de que apresentarao, no ato da assinatura do Contrato, os
documentos que indiquem as instalacoes, 0 aparelhamento e 0 pessoal tecnico, adequados,
suficientes e disponiveis para a realizacao do objeto do Contrato, conforme previsto no art. 30,
II, da Lei n." 8.666/93.
0

4. VISIT A TECNICA
4.1. A visita ao local de execucao dos services pelas licitantes e facultativa, ficando a cargo das
mesmas, optar ou nao por sua realizacao;
4.2. Caso opte pela nao realizacao da visita, a licitante devera emitir declaracao de que conhece as
condicoes locais para a execucao do objeto e que se responsabiliza pela assuncao de eventuais
prejuizos decorrentes da opcao de nao realiza-la, Esta declaracao devera ser anexada a
documentacao de habilitacao;
4.3. Se optar pela realizacao da vis ita, as licitantes deverao agenda-las previamente no AEMlMS,
atraves dos telefones (67) 3317 5759/ (67) 3317 5751;
4.4. Para a vistoria 0 licitante, ou 0 seu representante legal, devera possuir formacao,
preferencialmente, na area de engenbaria ou arquitetura, devido a complexidade do objeto
desta licitacao, bern como estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a
realizacao da vistoria;
4.5. Por ocasiao da visita tecnica, 0 licitante podera apontar divergencies entre os dad os das
Especificacces Tecnicas, projetos, metragens e quantitativos e/ou condicoes de execucao dos
services, antes do certarne licitat6rio, observado que:

4.5.1. Questionamentos acerca de eventuais falhas no estudo dos projetos e nas planilhas
poderao ser comunicados formalmente ao AEMlMS, na forma estabelecida no edital,
para que sejam examinados pelo setor competente;
4.5.2. Sendo reconbecida qualquer falha nos instrumentos que compoem as Especificacoes
Tecnicas e integra 0 edital, as correcoes que forem realizadas serao objeto de divulgacao
para todos os interessados no objeto da licitacao, na forma do artigo 24, paragrafo 4°, da
Lei n.? 8.666/93.
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5. PRAZOS PARA EXECU<;AO DOS SERVI<;OS
5.1. 0 prazo de execucao dos services abaixo especificados sera de 90 (noventa) dias corridos a
partir da assinatura do Termo Contratual e da emissao da Ordem de inicio de Services pela
Fiscalizacao da AEMIMS.

6. VALORES ESTIMADOS
6.1. 0 valor estimado para confeccao dos services e de RS 169.919,19 (Cento e sessenta e nove
mil novecentos e dezenove reais e dezenove centavos).
EMPREIT ADA: Preeo Global
ADJUDICA<;AO DO OBJETO: Global

o Proponente

nao podera apresentar preeo global ou preeo em cada uma das
etapas previstas no cronograma Fisico-Financeiro superior ao oreado pela Administra~ao,
conforme estabelece 0 inciso I do Art. 13 do Decreto 7983 de 2013.
7. REGIME DE CONTRA TA<;AO, MEDI~()ES

E PAGAMENTOS.

7.1. 0 regime de contratacao do contrato administrativo a ser celebrado entre 0 orgao delegado e a
contratada sera pelo regime de empreitada por Preco Global.
7.2. As medicoes serao realizadas mensalmente a cada 30 dias, conforme 0 cronograma fisicofinanceiro de execucao, apresentado pela licitante ganhadora do certame e ap6s aprovacao do
fiscal representante da AEMIMS.
7.3. 0 pagamento dos services sera mediante fatura, levando-se em conta a avaliacao dos services
executados e aprovados pela fiscalizacao da AEMlMS, em 03 (tres) medicoes, sendo a
primeira no 25° dia de execucao dos services e as demais a cada 30 dias de acordo com 0
cronograma fisico-financeiro de execucao apresentado pela licitante ganhadora do certarne e
apos aprovado pel a fiscalizacao da AEMIMS.
7.4. 0 prazo para pagamento sera de ate 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da
apresentacao da Nota FiscallFatura, acompanhada dos demais documentos comprobatorios do
cumprimento das obrigacoes da Contratada.
7.4.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao dos services executados no
periodo, atraves de planilha e memoria de calculo detalhada e relatorio fotografico dos
services.
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7.4.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os services previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.
7.4.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execucao dos services, em relacao a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
previa correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a quitacao
antecipada do valor respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucao
dos services entendidos como criticos.
7.5. A Contratante tera 0 prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da apresentacao
da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao previa relatada pela
Contratada, bern como para avaliar a conformidade dos services executados.
7.5.1. No caso de etapas nao concluidas, sem prejufzo das penalidades cabiveis, serao pagos
apenas os services efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar 0
cronograma na etapa subsequente.
7.5.2. A aprovacao da medicao previa apresentada pela Contratada nao a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos
executados.
7.6. Apos a aprovacao, a Contratada emitira Nota FiscallFatura no valor da medicao definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicao de services e de memoria de calculo
detalhada.
7.7. 0 pagamento somente sera efetuado apos 0 "atesto", pelo servidor competente, da Nota
FiscallFatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.
7.7.1. 0 "atesto" da Nota FiscallFatura fica condicionado a verificacao da conformidade da
Nota FiscalfFatura apresentada pela Contratada com os services efetivamente executados,
bern como a apresentacao dos documentos de cornprovacao, conforme descrito a seguir:
7.7.1.1. 0 pagamento da primeira parcela do service ficara condicionado a apresentacao
pela CONTRATATA dos seguintes documentos:
7.7.1.1.1. Copia da Anotacao da Responsabilidade Tecnica (ART) no Conselho
Regional de Engenhara, Arquitetura e Agronomia (CREA),referente ao registro
da elaboracao de projetos, em 02 (duas) vias.
7.7.1.1.2. Copia da Garantia efetuada em favor da contratante, em 02 (duas) vias.
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7.7.1.2. Para 0 pagamento ao final dos services, sera exigida da CONTRATATA a
apresentacaodos seguintes documentos:
7.7.1.2.1. Quando couber, 0 registro e aprovacces dos projetos nos orgaos publicos
competentes.
7.7.1.2.2. Copia da Guia de Previdencia Social (GPS), de acordo com a Folha de
pagamento,constando 0 numero do (CMA), em 02 (duas) vias.
7.7.1.2.3. Copia da Guia de recolhimento do FGTS e Informacoes a Previdencia Social
(GFIP),de acordo com a Folha de Pagamentos, em 02 (duas) vias.
7.S. Havendo erro na apresentacaode qualquer dos documentosexigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, 0 pagamento ficara pendente ate que e .._/
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a cornprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus
para a Contratante.
7.9. Antes de cada pagamento, a Contratante realizara consulta on line ao SICAF e, se necessario,
aos sitios oficiais, para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao da Contratada,
devendo 0 resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
7.9.1. Constatada a situacao de irregularidade da Contratadajunto ao SICAF, a mesma sera
notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelos services ja prestados, para, num
prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situacao OU, no mesmo prazo, apresentar
defesa, sob pena de aplicacao da penalidade cabivel e de rescisao contratual.
7.9.2. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracao devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacao da
regularidade fiscal quanto a inadimplencia do prestador dos services, bern como quanto a
existencia de pagamento a ser efetuado pela Administracao,para que sejam acionados os
meios pertinentese necessaries para garantir 0 recebimentode seus creditos.
7.9.3. Havendoa efetiva prestacao de servicos, os pagamentos serao realizados nonnalmente,
ate que se decida pela rescisao contratual, caso a Contratada nao regularize sua situacao
junto ao SICAF.
7.9.4. Persistindo a irregularidade, a Administracao devera adotar as medidas necessarias a
rescisao do contrato em execucao, nos autos dos processos administrativos
correspondentes,assegurada a contratada a ampJadefesa.
7.9.5. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia,devidamentejustificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do
orgao ou entidade contratante, nao sera rescindido 0 contrato em eXeCUy30
com empresa
inadimplenteno SICAF.

7.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel,
nos termos da Instrucao Normativa n." 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n." 8.212, de 1991.
7.10.1. Quanto ao Imposto sobre Services de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado 0
disposto na Lei Complementar n.? 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.
7.10.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da
Lei Complementar n.? 123, de 2006, nao sofrera a retencao quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos pelo referido regime, em relacao as suas receitas proprias, desde que,
a cada pagamento, apresente a declaracao de que trata 0 artigo 6° da Instrucao Normativa RFB
n." 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
7.11. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante deposito em
conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na Iegislacao vigente.
7.12. Sera considerado como data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
7.13. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
7.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, 0 valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para 0 pagamento ate a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte
formula:

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido I
= Indice de atualizaciiofinanceira, calculado segundo aformula:

N
=

= Numero de dias entre a

data limite previstos para 0 pagamento e a data do efetivopagamento VP
Valor da Parce/a em atraso

7.1S. Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, enquanto houver pendencia de
liquidacao da obrigacao financeira em virtude de penalidades ou inadimplencia contratual.
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7.16. A empresa devera infonnar no documento fiscal 0 periodo de realizacao dos services.
7.17. A AEMIMS reserva-se 0 direito de recusar a efetuar 0 pagamento se, no ate de aceitacao, 0
service nao estiver de acordo com as especificacoesapresentadas e aceitas.
8. GERENCIA E FISCALIZACAO
8.1. Sera indicado urn representante pela AEMfMS para gerencia do contrato e dos services
contratados.
8.2. A execueao dos mesmos sera objeto de acompanhamento,controle, fiscalizacao e avaliacao
por servidor habilitado, a ser designado pela AEMlMS, com as atribuicoes especificas
detenninadas na Lei n." 8.666, de 1993.
8.3. 0 acornpanhamento, 0 controle, a fiscalizacao e avaliacao de que trata este item nao excluern
a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria,":"
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos services
contratados.
8.4. Contratante se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, os services ora contratados,
prestados em desacordo com 0 presente Edital e seus Anexos e com 0 contrato.
8.5. Sao obrigacoes da Fiscalizacao:
8.5.1. Fomecer a CONTRATADA as informacoes e a documentaeao tecnica indispensavel e
suficiente a realizacao dos services contratados.
8.5.2. Comunicar a CONTRATADA, por escrito e em tempo habil, quaisquer instrucoes ou
procedimentos a adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato.
8.5.3. Credenciar, junto a CONTRATADA, tecnicos de seu proprio quadro, ou de terceiros,
que atuarao como fiscais e unicos interlocutorespara os fins previstos neste Contrato.
8.5.4. Estar a disposicao da CONTRATADA para fomecer informacoes e documentacao
tecnica disponiveis, necessarias ao desenvolvimentodos services contratados.
8.5.5. Recusar services que tenham side executados em desacordo com as condicees
preestabelecidas neste Contrato ou com informacoes ou documentacao tecnica fomecidas
pela AEMIMS.
8.5.6. Aprovar a alocacao, deslocacao e substituicaode pessoal promovida pela
CONTRATADA.
8.5.7. Solicitar, por escrito, a substituicao de empregado cuja permanencia na equipe seja
considerada inconveniente.
8.5.8. Proceder a verificacao e a aprovacao dos documentos encaminhadospela
CONTRATADA relativos a avaliacoes e medicoes dos services objeto deste Contrato.
8.5.9. Solicitar, por escrito, a suspensao de pagamento de quaisquer faturas emitidas pela
CONTRATADA, no caso de inobservancia de exigencias amparadas em disposicoes
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contidas neste Contrato, ate a regularizacao da situacao. Os pagamentos sustados serao
efetuados tao logo as exigencias da Fiscalizacao sejarn atendidas pel a CONT ATADA.
8.5.10. Fazer 0 exame preliminar dos documentos de registro de pessoal e os comprovantes de
situacao regular da CONTRA TADA para com 0 Fundo de Garantia de Tempo de Service
FGTS, bern como de quaisquer outros documentos exigidos ou que venham a ser exigidos
por lei, no que se referirem a realizacao dos services objeto deste Contrato, comunicando
a CONTRA TADA a existencia de irregularidades encontradas, para que esta providencie
a imediata correcao das mesmas.
8.5.11. Determinar
CONTRATADA a emissao de relatorios/dados estatisticos mensais que
se facam necessaries ao planejamento fisico e financeiro dos services objeto deste
Contrato.
8.5.12. Exigir da CONTRA TADA, quando necessario, a elaboracao de eventuais planilhas
para aditivo ao contrato referente a execucao da obra, com detalhamento das
justificativas, memoria de calculo e planilha orcamentaria dos services aditados ou
suprimidos.
8.5.13. Analisar e aprovar, por escrito, a adocao de normas e metodos construtivos propostos
pela CONTRA TADA, desde que condizentes com a boa execucao dos services objeto do
presente Contrato e com os interesses da AEMIMS.
8.5.14. Acompanhar a elaboracao do planejamento fisico e financeiro dos services objetos
deste Contrato, incluindo a analise de proposicoes encaminhadas pela CONTRA TADA,
observando as disponibilidades das fontes de recursos pertinentes e 0 superior interesse
daAEMlMS.
8.5.15. A comunicacao entre CONTRA TADA e empresa responsavel pela fiscalizacao sera
realizada atraves de e-mail institucional ou carta.

a

8.6. Cabe a Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigencias do
representante da Contratante encarregado da fiscalizacao do contrato inerentes ao objeto desta
licitacao, sem que disso decorra qualquer onus extra para a CONTRA TANTE, nao implicando
essa atividade de acompanhamento e fiscalizacao qualquer exclusao ou reducao da
responsabilidade da CONTRA TADA, que e total e irrestrita em relacao aos services
executados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha,
problema, irregularidade ou desconforrnidade observada na execucao do contrato.
8.7. As decisoes e providencias que ultrapassem a competencia do GerentelFiscal do contrato serao
encaminhadas a autoridade competente da CONTRA TANTE para adocao das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n." 8.666193.

9. GARANTIA DOS SERVIC;OS
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9.1. Anteriormente ao inicio da obra a contratada devera apresentar garantia contratual nas formas
apresentadas pela lei 8666/93 art. 56 paragrafo 10 no valor de 5 % do valor global do contrato e
tera seu valor atualizado nas mesmas condicoesdeste.
9.2. A empresa contratada devera garantir os services objeto desta contratacao pelo prazo de 05
anos, conforme estabelece legislacao pertinente (Codigo Civil).
10. ACESSO As DEPENDENCIAS DA AEMIMS
10.1. 0 acesso as dependencies da AEMIMS e rigorosarnente controlado pela se~ao de seguranca
do orgao. Para este controle a contratada mantera ficha atualizada com os nomes de todas as
pessoas que estiverem trabalhando na elaboracaodos projetos.
10.2. E de responsabilidade da Contratada 0 fomecimento a AEMIMS da relacao dos nomes d'
.::»
todas as pessoas que irao trabalhar na elaboracao dos projetos. Esta lista devera conter nome
completo, mimero de doeumento de identidade e data de inicio e fim da autorizacao de
entrada, bern como a hora de entrada e saida diaries.
10.3. Todas as modificacoes na referida lista deverao ser informadas ao responsavel pela reforma e
ao setor, tanto as exclusoes quanto as inclusoes, sendo que nenhum trabalhador podera ter
acesso as dependencias sem que esteja previarnenteincluido na lista.
10.4. Nao serao de responsabilidade do orgao contratanteproblemas na elaboracao dos projetos ou
atrasos decorrentes do descumprimento desta norma pela Contratada.
11. ACEITA<;AO E CONCLUSAO DOS PROJETOS
11.1. Os servicos que, a criterio da FISCALIZA<;AO,forem rejeitados no recebimento provisorio
deverao ser refeitos em no maximo, 07 (sete) dias corridos, ficando suspenso 0 prazo do
recebimento definitivo ate a sua conclusao em confonnidade com os projetos e especificacoes,
11.2. A aceitacao final dos projetos acarretara, de modo algum, a exoneracao da Contratada e de
seus tecnicos, em relacao a responsabilidade civil e tecnica por futuros eventos, decorrentes ou
relativos a execucao dos services contratados dados como aceitos.
11.3. Os Projetos serao recebidos PROVISORIAMENTE pelo Contratante apos a conclusao dos
services, nos termos estabelecidos pelo art. 73, inc. I, alinea "a" da Lei n" 8.666/93, e
DEFINITIVAMENTE, desde que nao hajarn pendencias a serem corrigidas pela Contratada,
no prazo de 60 (sessenta) dias, nos tennos estabelecidos pelo art. 73, inc. I, alinea "b" da
mesma Lei, apos parecer tecnico do representanteda Contratante.

12. DISPOSI<;OES GERAIS

c(
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12.1. Estas especificacoes determinam as nonnas e procedimentos, que regerao a execucao dos
services em questao,
12.2. Serao de responsabilidade exclusiva da Contratada, todas as exigencias relacionadas com a
perfeita execucao dos services, tais como: Registros e aprovacoes do projeto nos orgaos
competentes, materiais, equipamentos, mac-de-obra, obrigacoes sociais, taxas, licencas e
emolumentos.
12.3. Os services a serem executados deverao obedecer rigorosamente:
./ - as nonnas e especificacoes constantes deste cademo .
./ - as nonnas da ABNT, em especial a NBR 9050/2015 .
./ - as nonnas e regulamentacoes da Prefeitura Municipal.
./ - as disposicoes legais da Uniao e do Govemo do Estado do Mato Grosso do SuI.
./ - aos regulamentos das empresas concessionarias .
./ - as prescricoes e recomendacoes dos fabricantes .
./ - as nonnas intemacionais consagradas, na falta das nonnas da ABNT .
./ - demais legislacoes que se fizerem necessarias .
./ - a supervisao e orientacoes do orgao tecnico da contratante.
12.4. Os casos nao abordados serao definidos pela Fiscalizacao, de maneira a manter 0 padrao de
qualidade previsto para os services.
12.5. 0 Contratado devera alocar profissionais altamente especializados para 0 desenvolvimento dos
trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizacao podera solicitar a substituicao de qualquer membro
da equipe tecnica do Contratado, desde que entenda que seja benefice ao desenvolvimento dos
trabalhos.
12.6. Todas as questoes, reclamacoes trabalhistas, demandas judiciais, acoes por perdas ou danos e
indenizacoes oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuizos causados pelo Contratado serao de
sua inteira responsabilidade, nao cabendo, em nenhuma hipotese, responsabilidade solidaria por
parte da AEMIMS.
12.7. Os representantes da Fiscalizacao reportar-se-ao diretamente ao(s) Responsavel/is) Tecnicois)
do Contratado.
12.8. Os representantes da Fiscalizacao e toda pessoa autorizada pela mesma terao livre acesso a
todos os locais on de estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com 0 objeto da
presente licitacao, ainda que nas dependencias do Contratado.
12.9. 0 Contratado interrompera total ou parcialmente a execucao dos services sempre que:
./ - assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;
./ - for necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos tennos do Instrumento
Convocatorio e de acordo com as especificacoes .
./ - houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizacao, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes .
./ - a Fiscalizacao assim 0 determinar ou autorizar fonnalmente.
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12.10. 0 Contratado ficara responsavel por lavrar atas expeditas de todas as reunioes pertinentes ao
objeto do contrato, realizadas entre as partes envolvidas, incluindo orgaos publicos,
fomecedores, consultores e demais interessados nos projetos em questao. C6pias dessas atas
serao remetidas, em ate 2 (dois) dias uteis, a Fiscalizacao para aprovacao.
12.11. A Fiscalizacao nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferencia de qualquer
responsabilidade do Contratado para terceiros, sejam projetistas, tecnicos, ou outros
profissionais.
12.12. A elaboracao dos produtos - estudos, projetos, especificacoes, orcamentos, pareceres etc.
devera ser realizada nas instalacoes do Contratado.
12.13. Todas as c6pias e plotagens de plantas necessaries durante 0 desenvolvimento dos projetos
serao de responsabilidade do Contratado.
12.14. A Fiscalizacao devera sempre receber informaeoes e ter aeesso ao desenvolvimento dos
trabalhos realizados pelo Contratado, devendo ser consultado a fim de verifiear se a concepcao J
dos projetos em elaboracao esta de acordo com as necessidades do mesmo.
12.15. 0 Contratado nao divulgara nem fornecera dado ou informacoes obtidos em razao deste
contrato, e nao utilizara 0 nome da AEMIMS para fins comerciais ou em campanhas e material
de publicidade, salvo com autorizacao previa.
12.16. 0 Contratado emitira relat6rios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial,
onde constarao todas as informacoes pertinentes e/ou solicitadas pela Fiscalizacao,
12.17. As aprovacoes dos estudos e projetos por parte da Fiscalizacao, incluindo memoriais de
calculo, nao eximem a responsabilidade tecnica do Contratado sobre sua autoria, nem
caracterizam responsabilidade tecnica solidaria.
12.18. 0 Contratado devera apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a eontar da respective
aprovacao de cad a projeto executivo, todos os Registros de Responsabilidade Tecnica (RRT's)
ou Anotacoes de Responsabilidade Tecnica (ART's) necessaries junto aos Conselhos
competentes.
12.19. Todos os originais de documentos e projetos aprovados deverao conter 1 via plotada e
assinada pelos responsaveis tecnicos,
12.20. Conforme determina 0 artigo n'Tl 1 da Lei 8.666/93, a contratada devera fomeeer Termo de
Cessao de Direito Autoral e Patrimonial do referido projeto.
12.21. Cabera a contratada, efetuar os levantamentos necessaries e proceder a atualizacao dos
referidos desenhos de acordo com 0 layout da edificacao.
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13. ESPECIFICA~(>ES DOS SERVI~OS A EXECUTAR
13.1. PEROJETOS, LICEN~AS E TAXAS.
13.1.1. ANTEPROJETO
13.1.1.1. Orcamento estimativo.
13.1.1.2. Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto, apenas uma c6pia.
13.1.1.3.

Relat6rio com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos

comparativos e beneficios. A fiscalizacao ira escolher a opcao mais viavel

a

administracao;

13.1.2. PROJETO

BAsI CO

13.1.2.1. Orcamento detalhado em nivel de projeto basico (SINAPI), (Art. 68 da Lei n"
8.666/93).
13.1.2.2

Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, apenas wna c6pia.

13.1.2.3.

Composicao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de services.

13.1.2.4.

Composicao das taxas de BDI.

13.1.2.5.

Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI).

13.1.2.6.

Cademo de especificacoes tecnicas.

13.1.3. PROJETO EXECUTIVO
13.1.3.1.

Orcarnento detalhado em myel de projeto executivo (SINAPI), (Art. 63 da Lei n"

8.666/93), contendo as composicoes analiticas de precos com c6digos e descricoes dos
services, unidades de medida, coeficientes, custo unitario e total, data de referencia e
contendo 0 preco dos materiais 0 preco de mao de obra, suas respectivas porcentagens e
preco total da composicao.
13.1.3.2. 3 copias das Pranchas de cada desenho com os detalhes do projeto, os desenhos de
projeto deverao ser elaborados em formato "dwg" (programa AutoCAD ou similar),
observando que os formatos de prancha a serem utilizados sao: "AI", "A2", "A3" e
"A4", conforme norma ABNT, aprovados e assinados.
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13.1.3.3.

Os projetos deverao ser entregues tambem em midia digital e anal6gica. A

parte digital devera estar integralmente contida em urn CD ou DVD, com os arquivos de
desenho em formato DWG e PDF, as imagens em JPG com alta resolucao que permita
sua impressao sem perda de qualidade, os textos em DOC e PDF e as planilhas em XLS
e PDF, devidamente assinadas pelos responsaveis tecnicos e acompanhadas das ARTs.
13.1.3.4.

Cornposicao das taxas de BDI.

13.1.3.5.

Cornposicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI).

13.1.3.6.

Cademo de especificacoes tecnicas,

13.1.3.7.

Memorial executivo detalhado, em acordo com a planilha de orcamentos,

perfeitamente definidos e completos, que tornam possivel a perfeita execucao da obra.
13.1.3.8.

ARTIRRT de todos os projetos.

13.1.3.10.

Contratado devera entre gar a CONTRA TANTE os projetos basicos e

executivos, devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados
pelo profissional responsavel, que permitam a contratacao da execucao das obras e das
instalacoes.
13.1.3.11.

Os projetos deverao ser aprovados pela CONTRATANTE.

13.1.3.12.

Os projetos deverao indicar todos os elementos necessaries

13.1.3.13.

Deverao ser apresentados os seguintes produtos:

13.1.3.13.1.

a realizacao

da obra.

Representacao grafica, em eseala adequada com plantas baixas, cortes e

vistas necessaries

a completa

compreensao dos services a serem executados e

materiais empregados na obra civil bem eomo todos os detalhes construtivos
necessaries.
13.1.3.13.2.

Memorial descritivo com as especificacoes tecnicas de todos os services

equipamentos e instalacoes, que deverao ser executados, bern como relat6rios
tecnicos e memoriais de calculos.
13.1.3.13.3.

Elaborar as planilhas de quantidades e orcamentos de services e materiais

previstos separadamente em cada edificacao, Deve-se respeitar, sempre que

possfvel

a discriminacao

e as especificacoes que constam na Tabela de Precos

Unitarios da SINAPI, easo nao tenha realizar composicao utilizando ao maximo
insumo da SINAPI. A tabela de precos da SINAPI devera ser a ultima publicada

.:»
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anterionnente

a entrega do documento final a AEMIMS. Os services previstos

que nao se enquadrarem naqueles discriminados na SINAPI devem ser
perfeitamente definidos e descritos. Caso necessario, deve-se elaborar
especificacao de service para acompanhar

0

projeto. Tambem deve ser

apresentado orcamento detalhado com cronograma fisico-financeiro para
licitacao e execucao da obra, incluindo planilha de composicao do BD! com
indicacao dos indices, em conformidade com a planilha estimativa para execucao
da obra e curva ABC.
13.1.3.13.4. Cronograma fisico financeiro devera contemplar todas as etapas de
execueao da obra e as medicoes serao a cada 30 dias e deverao estar previstas no
cronograma. A cada periodo de 30 dias

0

cronograma fisico financeiro deve

apresentar a porcentagem de trabalhos de cada etapa, os valores referentes aos
trabalhos executados, a porcentagem dos trabalhos e seus valores acumulados de
todas as etapas. 0 cronograma flsico-financeiro devera ser elaborado, observando
o prazo estipulado e tecnicamente necessario para a execucao do service. Em
todas as obras e services, independentemente do prazo, sera obrigat6ria a
confeccao do cronograma fisico-financeiro.

EDIFICA;CAO SITUADA NA AV. F ARlo ZAHRAN N° 3231, JA_RDIMAMERICA.
13.2. SONDAGEM
13.2.1. Executar a sondagem e ensaios laboratoriais de acordo com a NBR 6484 da ABNT. 0
numero de perfuracoes a serem executados e sua locacao deve atender as exigencias tecnicas da

obra para estudos geotecnicos De acordo com a NBR 8036/83.

13.3. PROJETO ESTRUTURAL

-----_._-----
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13.3.1. Elaboracao de projeto estrutural executivo visando atender a qualquer necessidade das
adequacoes do projeto de acessibilidade quanto a rampas, projeto executivo para construcao de
cisterna de agua de chuvas, escadas e demais estruturas necessarias, contendo Anotacao de
responsabilidade Tecnica (ART) de acordo com norrnas vigentes e da NBR 6118 da ABNT e
demais normas aplicaveis e necessarias para 0 correto desenvolvimentodo projeto.
13.4. PROJETO ARQUITETONICO COM ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE
13.4.1. Elaboracao de projeto arquitetonico executivo visando atualizar a edificacao de acordo
com

0

layout existente, adequando tambem quando a necessidade de acessibilidade interno e.../

nos acessos extemos com obtencao do habite-se definitivo, contendo Anotacao de
responsabilidade Tecnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Tecnica (CAU) de acordo
com normas vigentes e da NBR 9050/2015, NBR 6492, NBR 13532,NBR 10067 da ABNT e
demais norrnas aplicaveis e necessarias para 0 correto desenvolvimentodo projeto.
13.5. PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS
13.5.1. Elaboracao de projeto hidraulico executivo visando atender as areas que sofrerao
intervencao de obras na ediflcacao para adequacao a acessibilidade, projeto executivo visando
o bombeamento para aproveitamento de agua de chuva na edificacao com suas devidas
distribuicoes para os pontos de utilizacao, contendo Anotayao de responsabilidade Tecnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Tecnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da
NBR 5626, NBR 5648177 da ABNT e demais normas aplicaveis e necessarias para

0

correto

desenvolvirnentodo projeto.
13.6.

PROJETO DE INSTALACOES SANITARIAS E PLUVIAIS
13.6.1. Elaboracao de projeto sanitario executivo visando atender as areas de banheiros ou
outras necessarias que sofrerao intervencao de obras na edificacao para adequacao a
acessibilidade e projeto executivo de aguas pluviais para coletagem de aguas de chuva para
reuse e demais drenagens necessarias, contendo Anotacao de responsabilidade Tecnica (ART)

de acordo com nonnas vigentes e da NBR 8160 da ABNT e da NBRI 0844 da ABNT e demais
nonnas aplicaveis e necessarias para

13.7.

0

correto desenvolvimento do projeto.

PROJETO DE INSTALAC;OES ELETRICAS
13.7.1.

Elaboracao de projeto eletrico executivo visando atender as areas que sofrerao

intervencao de obras na edificacao para adequacao a acessibilidade, projeto executivo de
energia solar fotovoltaica para atender a iluminacao intema e extema da edificacao e projeto
executivo para instalacoes de bombas de aproveitamento de aguas de chuva, contendo
Anotacao de responsabilidade Tecnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Tecnica (CAU)
de acordo com nonnas vigentes e da NBR 5410 da ABNT e demais nonnas aplicaveis e
necessarias para 0 correto desenvolvimento do projeto.

13.8. PROJETO

DE COMBATE A INCENDIO

13.8.1. Atualizar 0 projeto de Prevencao e Combate de Incendio e Panico confonne 0 layout da
edificacao e de acordo com as normas da NBR 13714, NR 23 e demais nonnais vigentes do
Estado, contendo emissao de laudo de desempenho atestando sua eficiencia e eficacia e
atestado de conformidade eletrica e de pleno funcionamento dos hidrantes e alarmes. Os laudos
e projetos deverao ser aprovados e conter a devida Anotacao de responsabilidade

Tecnica

(ART).

13.9.

LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

13.9.1. A contratada devera executar projeto de licenciamento ambiental e de sustentabilidade
por profissional registrado no devido orgao de classe projeto que evidencie

0

uso inteligente

dos recursos hidricos e energeticos e gestae de residuos solidos confonne a lei n" 12.305/10,
que instituiu a politica de residuos solidos (PNRS) e aprovados junto aos orgaos competente,
devendo a contratada arcar com todas as taxas e projetos necessaries cabiveis.

EDIFICA~AO

SITUADA
NA
RUA SAO
MARTINHO
~
_
a
-_- N° 250. VILA PROGRESSO.
<

r
<HJ
21

_._.
*----._-----------,----

MINISTERI0 DA INDUSTRIA, COMERCI0 EXTERIOR E SERVl<;OS - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGlA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
DIRETORIA DE ADMINISTRA<;AO E FINAN<;AS - DlRAF
DIVISAO DE ENGENHARlA - DIENG

13.10. SONDAGEM
13.10.1. Executar a sondagem e ensaios laboratoriais de acordo com a NBR 6484 da ABNT.

o numero de perfuracoes a serem executados e sua locacao deve atender as exigencias tecnicas
da obra para estudos geotecnicos De acordo com a NBR 8036/83.
13.11. PROJETO ESTRUTURAL E DE PAVIMENTAC;AO
13.11.1.

Elaboracao de projeto estrutural executivo visando atender a qualquer necessidade

das adequacoes do projeto de acessibilidade quanto a rampas, escadas, construcao de nova
guarita, reforco estrutural no laborat6rio de grandes massas e demais estruturas necessarias
_/

projeto executivo para ampliacao do tanque de 70 m' para 150 m', projeto executivo para
readequacao da base de verificacao de veiculos tanque para instalacao de urn novo conjunto de
medicao e projeto executivo de pavimentacao visando aumentar a pista de concreto armado
existente e prever a reforma e pavimentacao para nova saida de caminhoes para a Av. Fabio
Zahran, contendo Anotacao de responsabilidade Tecnica (ART) de acordo com normas
vigentes e da NBR 6118, NBR 11170 da ABNT e demais nonnas aplicaveis e necessarias para
o correto desenvolvimentodo projeto.
13.12. PROJETO ARQUITETONICO COM ADEQUA€;AO PARA ACESSIBILIDADE
13.12.1. Elaboracao de projeto arquitetonico executivo visando atualizar a edificacao de
acordo com

0

layout existente, adequando tambem quando a necessidade de acessibilidade

interno enos acessos extemos com obtencao do habite-se definitivo de acordo com 0 decreto n°
13257de 24 de agosto de 2017 que regulamenta 0 art 34 do capitulo V da Lei complementar n?
74 de 06 de setembro de 2005, contendo Anotacao de responsabilidade Tecnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Tecnica (CAU) de acordo com nonnas vigentes e da NBR
9050/2015 da ABNT e demais nonnas aplicaveis e necessarias para 0 correto desenvolvimento
do projeto.
13.13. PROJETO DE INSTALAC;OES HIDRAULICAS

• __
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13.13.1. Elaboracao de projeto hidraulico executivo visando atender as areas que sofrerao
intervencao de obras na edificacao para adequacao a acessibilidade, projeto executivo visando
o readequar 0 sistema de bombeamento e algibre, projeto para executivo de readequacao do
sistema de tubulacao e banheiros contendo Anotacao de responsabilidade Tecnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Tecnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da NBR 5626
da ABNT e demais normas aplicaveis e necessarias para

13.14. PROJETO

0

correto desenvolvimento do projeto ..

DE INST ALACOES SANIT ARIAS E PLUVIAIS

13.14.1. Elaboracao de projeto sanitario executivo visando atender as areas de banheiros ou
outras necessarias

que sofrerao

intervencao

de obras na edificacao para adequacao a

acessibilidade e projeto executivo de aguas pluviais para coletagem de aguas de chuva para
reuso e demais drenagens necessarias, contendo Anotacao de responsabilidade Tecnica (ART)
de acordo corn normas vigentes e da NBR 8160 da ABNT e da NBR 10844 da ABNT e demais
normas aplicaveis e necessarias para 0 correto desenvolvimento do projeto.

13.15. PROJETO
13.15.1.

INSTALACOES

ELETRICAS

Elaboracao de projeto eletrico executivo visando atender as areas que sofrerao

intervencao de obras na edificacao para adequacao a acessibilidade, projeto executivo para 0
sistema de bombeamento e demais necessidades para atendimento a verificacao de veiculos
tanques, projeto executivo de iluminacao, contendo Anotacao de responsabilidade

Tecnica

(ART) ou Registro de Responsabilidade Tecnica (CAU) de acordo com normas vigentes e da
NBR 5410 da ABNT e demais normas aplicaveis e necessarias para

0

correto desenvolvimento

do projeto.

13.16. PROJETO
13.16.1.

DE COMBATE A INCENDIO

Atualizar 0 projeto de Prevencao e Combate de Incendio e Panico conforme 0 layout

da edificacao e de acordo com as nonnas da NBR 13714, NR 23 e demais normais vigentes do
Estado, contendo emissao de laudo de desempenho atestando sua eficiencia e eficacia e

....
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atestado de conformidade eletrica e de pleno funcionamento dos hidrantes e alarmes. Os laudos
e projetos deverao conter a devida Anotacao de responsabilidade Tecnica (ART).
13.17. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
13.17. A contratada devera executar projeto de licenciamento ambiental e de sustentabilidade
por profissional registrado no devido 6rgao de classe projeto que evidencie 0 uso inteligente
dos recursos hidricos e energeticos e gestae de residuos solidos confonne a lei n" 12.305110,
que instituiu a politica de residues s61idos (PNRS) e aprovados junto aos orgaos competente,
devendo a contratada arcar com todas as taxas e projetos necessaries cabiveis.

Duque de Caxias, 28 de novembro de 2017.

f.h_~.~

nn' a.

fr.-~~

~~RSO~O~ES

ROGERlO MENDES QUINTELLA

Engenheiro Civil
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VICTOR DE LA TERRA
Chefe do Setor de Projetos e Obras

