FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
cpl@unifap.br (96) 3312-1712

PROCESSO Nº. 23125.013631/2020-23
RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2020
PREÂMBULO
1.

A Fundação Universidade Federal do Amapá torna público para conhecimento dos

interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação, na modalidade
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, do tipo técnica e preço, mediante o regime de
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O
procedimento licitatório obedecerá à Lei 12.462, de 2011, ao Decreto nº. 7.581, de 2011, à
Lei nº. 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº. 3.722, de 2001, ao
Decreto n° 2.271, de 1997, à Lei Complementar nº. 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei
nº. 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste
Edital e seus Anexos.
2.

Este Edital e seus Anexos estarão disponíveis e poderão ser retirados, sem ônus, nos

endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br ou http://www.unifap.br.
3.

Modo de disputa: aberto

4.

Fundamento legal: Art. 1º, §3o, da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011.
Regime de contratação: contratação integrada.

5.

Critério de Julgamento: técnica e preço.

DA SESSÃO PÚBLICA DO RDC ELETRÔNICO:
DIA:05/11/2020
HORÁRIO:09:00h(horário local de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
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SEÇÃO I - DO OBJETO
6.

A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa especializada para

prestação de Serviços Técnicos para Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de
Arquitetura e Complementares de Engenharia, e Execução da obra de construção de cinco
prédios de salas aulas e laboratórios, com 2 (dois) pavimentos cada e urbanização do
entorno, para atender aos cursos do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da
UNIFAP, no regime de contratação integrada, no Campus Universitário do Marco Zero, no
Município do Macapá-AP, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
Anteprojeto apresentado neste Edital e nos seus Anexos.
7.

Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasnet e

as especificações técnicas constantes no Anteprojeto, o licitante deverá obedecer a este
último.
SEÇÃO II - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
8.

O orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas

e imediatamente após o encerramento da licitação.
8.1.

O orçamento previsto no item anterior será disponibilizado estrita e

permanentemente aos órgãos de Controle Interno e Externo
9.

O critério de julgamento adotado será o de técnica e preço, observadas as exigências

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
10.

Poderão participar desta Licitação os interessados que estiverem previamente

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, por meio do
sítio www.comprasnet.gov.br.
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11.

Como requisito para participação neste procedimento licitatório, o licitante deverá

manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as
condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
11.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
12.

Na forma do Art. 51 do Decreto 7.581 de 2011 será permitida a participação de

pessoas jurídicas organizadas em consórcio observando-se os normativos pertinentes.
13.

No que tange às pessoas jurídicas organizadas em consórcio deve ser apresentada a

comprovação do compromisso público ou documento particular, registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, de constituição de consórcio, subscrito pelos
consorciados;
14.

Indicação da pessoa jurídica responsável pelo consórcio, que deverá atender às

condições de liderança fixadas no instrumento convocatório;
15.

Apresentação dos documentos exigidos no instrumento convocatório quanto a cada

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos
quantitativos de cada consorciado;
16.

Comprovação de qualificação econômico-financeira, mediante:
16.1. Apresentação do somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de

sua respectiva participação, podendo a administração pública estabelecer, para o consórcio,
um acréscimo de até trinta por cento dos valores exigidos para licitante individual;
16.2. Demonstração, por cada consorciado, do atendimento aos requisitos
contábeis definidos no instrumento convocatório; e
16.3.

Impedimento de participação de consorciado, na mesma licitação, em mais de

um consórcio ou isoladamente.
17.

Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio

ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um
consórcio;
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18.

A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela

inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda,
pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;
19.

As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar,

além dos demais documentos exigidos neste edital, compromisso de constituição do
consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro
de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade
solidária com a indicação do percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como
a etapa da participação na execução dos serviços, objeto da presente licitação;
20.

O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de

conclusão do objeto licitatório até sua aceitação definitiva;
21.

Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a

constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que
asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pela Fundação Universidade Federal do
Amapá;
22.

Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se

constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará
denominação própria, diferente de seus integrantes;
23.

Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do

contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o Registro do
Consórcio, registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente, aprovado por quem
tenha competência em cada uma das empresas. O Contrato de consórcio deverá observar,
além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade solidária, as cláusulas deste
Edital, especialmente as constantes deste subitem.
24.

Não poderão participar desta Licitação:
24.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto

desta licitação;
24.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
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24.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº
10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05) ou suspensas temporariamente de participar de
licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº
8.666/93);
24.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72,
§ 8º, V da Lei nº 9.605/98;
24.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
24.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em
recuperação judicial ou extrajudicial;
24.7. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados
ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituição);
24.8. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo
3º do Decreto 7.581/2011 cc Art. 36º e 37º da Lei nº 12.462/2011;
24.9. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de
todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como
a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase
do processo.
24.10. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a
inabilitação do licitante.
25.

É vedada a participação direta ou indireta na licitação:
25.1. Do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou

entidade contratante ou responsável pela licitação.
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SEÇÃO IV - DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS
26.

No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será

observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
26.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
26.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou
inferior a R$ 3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº
11.488/07 e do art. 3º, § 4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa
receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.
26.3. A pessoa física ou o empresário individual, enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, receberá o mesmo tratamento concedido pela
Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.
27.

A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06

independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário
simplificado.
28.

Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei

Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo
citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a
49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204/07).
28.1. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá
ser enviada ao Presidente do RDC até a data e horário marcados para abertura da sessão.
29.

A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao

tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
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30.

A identificação das microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados na

sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de
modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
SEÇÃO V – DA HABILITAÇÃO
31.

Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
31.1. Habilitação Jurídica;
31.2. Qualificação econômico-financeira;
31.3. Regularidade fiscal e trabalhista;
31.4. Qualificação técnica e
31.5. Documentação complementar.

32.

Documentos relativos à habilitação jurídica:
32.1. Cédula de identidade, no caso de licitante pessoa física;
32.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
32.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
32.4. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
33.

Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
33.1. Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou

extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou
empresário individual;
33.2. Certidões negativas de execução patrimonial expedidas pelos distribuidores
das justiças estadual e federal do domicílio do licitante pessoa física;
33.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
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empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
33.3.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade.
33.4. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:
33.4.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço
patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do
Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;
33.4.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das
páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço
Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o
respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples
(cooperativas), no cartório competente.
34.

O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último

balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da
sociedade, atestando a boa situação financeira:
LG= Liquidez Geral – superior a 1
SG= Solvência Geral – superior a 1
LC= Liquidez Corrente – superior a 1
Sendo,
LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT / (PC+PNC)
LC= AC / PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
RLP= Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo não Circulante
AT= Ativo Total

Modificado pela Equipe de Planejamento da Contratação – Portaria Nº 0989/2020 – UNIFAP.
Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718
Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
cpl@unifap.br (96) 3312-1712

35.

A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer

dos índices acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do
valor cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado
objetivo de qualificação econômico-financeira.
36.

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por

contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.
37.

Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
37.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
37.2. Prova de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
37.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
37.4. Prova de regularidade perante:
37.4.1. A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, por elas
administrados;
37.4.2. As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do
licitante.
37.5. Certidão específica, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art.
11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de
substituição e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa
do Instituto Nacional do Seguro Social e da União, por ela administradas;
37.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido
pela Caixa Econômica Federal.
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37.6.1. Caso o licitante pessoa física não seja empregador, deverá, em
substituição ao CRF, declarar tal fato.
37.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.
38.

Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar

a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
39.

As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes

deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão
expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos
últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.
40.

As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
40.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
40.2. A

declaração

do

vencedor

do

certame

acontecerá

no

momento

imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4º, § 2º, do Decreto 6.204/07);
40.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos
termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
41.

Documentos relativos à Qualificação Técnica:
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41.1. Será comprovada com base nas exigências prevista no ANEXO III – CRITÉRIOS
DE TÉCNICA E PREÇO, definidas pela Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura da
Fundação Universidade Federal do Amapá-UNIFAP.
42.

Documentação complementar:
42.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante

legal que a empresa licitante cumpre todas as normas relativas à saúde e segurança no
trabalho de seus funcionários;
42.2. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos
supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a
este Edital (artigo 14 da Lei nº 12.462, de 2011).
42.3. Planilha com a indicação dos itens relevantes exigidos no edital;
42.4. Declaração de Vistoria Prévia dos locais onde os serviços serão realizados,
declaração essa, devidamente atestada por servidor designado pela Assessoria Especial de
Engenharia da Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, contendo, inclusive
indicação e qualificação do(s) Profissional(s) do licitante, que a procedeu, conforme modelo
contido no anexo VI.
42.4.1. A comprovação de que o Profissional do licitante, que efetuou a Vistoria
Prévia dos locais onde os serviços serão executados, deverá ser efetuada
com base no modelo do ANEXO VI - E.
42.4.2. O profissional que realizar a visita técnica deverá atuar em qualquer área
afim do objeto,
42.4.3. A Vistoria Prévia será realizada as 9h nos dias 5 e 6/10/2020,
impreterivelmente, não sendo admitida em hipótese alguma, qualquer
alegação de desconhecimento, total ou parcial, dos serviços após a
licitação. Em face da pandemia não haverá visita em outro dia e horário.
42.5. No momento da elaboração e envio da proposta o licitante deverá declarar,
em campo próprio do sistema eletrônico:
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42.5.1. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital;
42.5.2. que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei
nº 9.854/99;
42.5.3. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/09;
42.5.4. o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.
43.

As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo

Presidente do RDC no sistema eletrônico, não havendo necessidade de envio por meio de
fax ou outra forma.
44.

A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar

prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
45.

Ao licitante regularmente inscrito no SICAF será dispensada a apresentação dos

documentos de habilitação referentes aos níveis de cadastro em que tenha obtido o registro
regular.
46.

Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

47.

Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da

administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da
Lei nº 10.522/02.
48.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
48.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica,

deverão sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se
pessoa física;
48.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
48.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

Modificado pela Equipe de Planejamento da Contratação – Portaria Nº 0989/2020 – UNIFAP.
Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718
Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
cpl@unifap.br (96) 3312-1712

48.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por
cartório ou por servidor qualificado da Fundação Universidade Federal do Amapá.
49.

Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será

declarado habilitado.
SEÇÃO VI – DO CREDENCIAMENTO
50.

O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “RDC ”, no sítio

www.comprasnet.gov.br.
51.

O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de

senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas
para sua correta utilização.
52.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do

licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes
ao Pregão na forma eletrônica.
53.

O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do

licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou à Fundação Universidade Federal do Amapá
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
54.

A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor

do sistema para imediato bloqueio de acesso.
55.

No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação

do sistema eletrônico deve ser realizada pela empresa líder do consórcio.
SEÇÃO VII – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
56.

As impugnações e esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos,

Poderão ser solicitados, na forma eletrônica, através do email cpl@unifap.br
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57.

Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer

pessoa poderá impugnar e/ou solicitar pedidos de esclarecimentos do ato convocatório da
presente licitação.
58.

As respostas às impugnações e os esclarecimentos presta dos pela Comissão de

Licitação deverão ser autuados no processo licitatório e estar disponíveis para consulta por
qualquer interessado.
59.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

certame.

SEÇÃO VIII – DA PROPOSTA
60.

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
61.

Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante

a sessão pública do RDC, na forma eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexão.
62.

Após a divulgação do edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br – os

licitantes deverão encaminhar a proposta com descrição detalhada e o preço ofertado por
meio do sistema eletrônico até a data e hora marcada para abertura da sessão, quando,
então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
62.1. O licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a
proposta de preços de acordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos.
63.

A proposta deverá conter:
63.1. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em

moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos
deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas
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com a execução do objeto da presente licitação, considerando o modelo de Planilha
Orçamentária de Preços do Anexo VII - A.
63.1.1. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os
compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
63.1.2. Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I., detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo do Anexo
VII - B ao Edital;
63.1.3. Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens
que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser
incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha
orçamentária;
63.1.4. O valor de BDI constante na planilha de Referência do Anexo VII - B tratase apenas de uma estimativa realizada pela Administração. Cada licitante
deverá preencher a sua própria planilha de composição analítica do BDI,
de acordo com os seus custos próprios, de modo a demonstrar
analiticamente a composição do BDI utilizado na formação do preço total
da sua proposta.
63.1.5. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislação tributária;
63.2. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso
da expressão “verba” ou de unidades genéricas.
63.3. Arquivo digital com a planilha orçamentária no programa Microsoft Excel ou
programa similar com as mesmas funcionalidades.
Nota explicativa: Trata-se de determinação da Súmula TCU n° 258.
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63.4. Cronograma físico-financeiro dos projetos, conforme modelo Anexo V ao
Edital;
63.4.1. O cronograma físico-financeiro dos projetos proposto pelo licitante deverá
observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do
Anexo I - Termo de Referência (Anteprojeto);
63.4.2. O Cronograma Físico - Financeiro apresentado no Anexo V do Edital
deverá ser utilizado como base para elaboração do Cronograma Físico Financeiro a ser apresentado pelo licitante.
63.4.3. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige fases
efetivamente concluídas, o licitante devera preparar seu Cronograma
Físico-Financeiro dos projetos de forma a refletir adequadamente o
andamento esperado dos serviços.
63.5. Cronograma físico-financeiro da obra;
63.5.1. Cronograma Físico-financeiro da obra deverá, obrigatoriamente, ser
compatível com o prazo de entrega dos projetos propostos pelo licitante,
com o prazo de execução da obra segundo o item 2 do Anexo I, e com o
orçamento detalhado a ser apresentado, tanto no que se refere aos itens
quanto aos valores.
63.5.2. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige fases
efetivamente concluídas, o licitante devera preparar seu Cronograma
Físico- Financeiro de forma a refletir adequadamente o andamento
esperado dos serviços.
63.6. Na planilha orçamentária, os algarismos de preços unitários deverão ser
arredondados para 02 (duas) casas decimais, sendo que aqueles que sejam produto de
multiplicação também deverão ser arredondados para duas casas, utilizando-se a função
“ARRED” Microsoft Excel, ou função similar do programa especifico.
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64.

A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
65.

Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com
todos os custos da contratação.
65.1. Ocorrendo discrepância nos valores constantes nas propostas de preços, a
comissão procederá ao ajuste nos preços, prevalecendo sempre os primeiros nos seguintes
casos:
I.de preços unitários em relação ao valor global;
II.de preços da planilha de preços em relação ao cronograma físico-financeiro;
65.2. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da
Comissão, com a devida anuência de todos os licitantes.
65.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
66.

Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao

preço, prazos de execução, forma de pagamento ou outra condição que importe em
modificação dos termos originais.
67.

Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,

encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica–IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido– CSLL-, que
não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
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68.

As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
68.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
69.

Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da

proposta.
70.

O sistema comprasnet não permitirá cancelamento ou alteração da proposta após o

cadastramento da mesma.
71.

Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
72.

As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

SEÇÃO IX - DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO
73.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor público da Universidade Federal do

Amapá, denominado Presidente da COMISSÃO, mediante a inserção e monitoramento de
dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.
74.
senha

A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da
pessoal

e

intransferível

do

representante

credenciado

e

subsequente

encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS e PROPOSTA TÉCNICA, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital;
75.

O encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS e da PROPOSTA TÉCNICA pressupõem

o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A
licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA DE PREÇOS, sua
PROPOSTA TÉCNICA e seus lances;
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76.

Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do RDC, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
77.

Se ocorrer a desconexão do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
78.

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do

RDC Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente
praticados, somente após comunicação expressa do presidente aos participantes, no sítio
www.comprasnet.gov.br.
79.

Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou

quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o
processo de formulação de lances, a sessão do RDC Eletrônico será definitivamente
interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive
com nova publicação do aviso.
80.

No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

SEÇÃO X –DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
81.

A abertura da sessão pública desta licitação, conduzida pelo Presidente do RDC,

ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio
www.comprasnet.gov.br.
82.

A comunicação entre o Presidente do RDC e os licitantes ocorrerá exclusivamente

mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
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SEÇÃO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
83.

A sessão pública poderá ser reaberta:
83.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não

assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro
na aceitação do preço; e
83.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública.
84.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a

sessão reaberta.
84.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e
observadas as regras de desempate da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será
convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
84.2. O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado
levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
84.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência,
prosseguir-se-á, normalmente, nos termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”;
84.4. Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo
direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista na
Seção “DA NEGOCIAÇÃO”;
84.5. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrirse-á novo prazo recursal, nos termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
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85.

A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo

com a fase do procedimento licitatório.
86.

A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos

no SICAF, sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
SEÇÃO XII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
87.

O Presidente do RDC verificará as propostas apresentadas e desclassificará,

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
no edital.
88.

A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema,

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
89.

Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

SEÇÃO XIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
90.

Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
91.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais

lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar pelo sistema.
92.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e

registrado no sistema.
93.

Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
94.

Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não

lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
95.

Durante a fase de lances, o Presidente poderá excluir, justificadamente, lance cujo

valor seja manifestamente inexequível.
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96.

O Presidente do RDC poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a

realização de eventual diligência:
96.1. Realizada a diligência, o Presidente notificará os licitantes sobre a data,
horário e local onde será dado prosseguimento à sessão pública.
97.

O encerramento da fase de lances será decidido pelo Presidente da Comissão, que

informará, com 05 (cinco) minutos de antecedência, o horário previsto.
98.

Decorrido o prazo fixado, o Presidente encerrará a fase de lances.

99.

Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta

classificada em segundo lugar for de pelo menos dez por cento, a comissão de licitação
poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento
convocatório, para a definição das demais colocações.
99.1. Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados a
apresentar lances.
99.2. Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.
99.3. O intervalo de lances não poderá ser inferior a 1% (um por cento) do melhor
lance.
SEÇÃO XIV – DA DESCONEXÃO DO PRESIDENTE DO RDC ELETRÔNICO
100.

Se ocorrer a desconexão do Presidente do RDC no decorrer da etapa de lances, e o

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
101.

No caso da desconexão do Presidente persistir por tempo superior a 10 (dez)

minutos, a sessão do RDC Eletrônico será suspensa e terá reinício, com aproveitamento dos
atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa aos participantes no
sítio www.comprasnet.gov.br.
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SEÇÃO XV - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,EMPRESAS DE
PEQUENO
102.

PORTE

E

EQUIPARADOS

Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Presidente do RDC

possa verificar a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as
seguintes providências:
102.1. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo
hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o
objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06);
102.2. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do Subitem
anterior, serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados
empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº123/06).
103.

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas

ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 10% (cinco por cento) superiores ao lance mais
vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
103.1. Ao critério de empate (10%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes
da negociação prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”.
104.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP e equiparados que

se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a
primeira que poderá apresentar melhor oferta.
105.

Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de

empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§1º do art. 45 da LC nº 123/06).
106.

O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não

tiver sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
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SEÇÃO XVI - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
107.

O julgamento das propostas técnicas enviadas ocorrerá após o encerramento da

etapa competitiva de preços, sendo que os critérios adotados para pontuação da PROPOSTA
TÉCNICA serão aqueles constantes do Anexo III.
108.

Será

atribuída

nota

zero

àquelas

propostas

cujos

anexos

estejam

em

desconformidade com a TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA.
109.

Serão divulgados os resultados das propostas técnicas dos licitantes participantes no

endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, ocasião em que será aberto prazo para
registro de intenção de recurso.
110.

Serão DESCLASSIFICADAS as PROPOSTAS TÉCNICAS que não obtiverem o mínimo de

50% (cinquenta por cento) da nota total máxima.

SEÇÃO XVII - DA NOTA FINAL
111.

A NOTA FINAL será calculada através do somatório das notas de PROPOSTA TÉCNICA

e da PROPOSTA DE PREÇO, sendo a nota de PROPOSTA TÉCNICA com peso 5 (cinco) e a nota
da PROPOSTA DE PREÇO com peso 5 (cinco) totalizando o total de 10 (dez).
112.

O cálculo da Nota Final (NF) dos proponentes far-se-á a partir da utilização das notas

das propostas técnica e de preço, conforme a equação abaixo.

NTPi= (NTi x 5) + (NPi x 5)
onde:
NTPi - Nota de Técnica e Preço para a licitante i
NTi - Nota da Proposta Técnica da licitante
NPi- Nota para o preço da licitante i
113.

A Comissão poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.
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113.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado,
mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer
acima do orçamento estimado.
- DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

SEÇÃO XVIII
114.

Se depois de realizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE

PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”,
restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, serão utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:
114.1. Será realizada disputa final entre os licitantes empatados, que poderão
apresentar nova proposta fechada, conforme estabelecido no instrumento convocatório;
114.2. Os critérios estabelecidos no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991, e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e
114.3. Sorteio.
115.

Caso a regra prevista acima não solucione o empate, será dada preferência:
115.1. Sucessivamente, aos serviços:
115.1.1.

Produzidos no País;

115.1.2.

Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e

115.1.3.

Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no

desenvolvimento de tecnologia no País.
115.2. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de
concurso entre as hipóteses previstas nos itens 115.1.1 e 115.1.2, a classificação far-se-á,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, vedado qualquer outro processo.
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SEÇÃO XIX - DA NEGOCIAÇÃO
116.

Após o encerramento da etapa de lances, o Presidente poderá encaminhar

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas
neste Edital.
117.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.
SEÇÃO XX - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

118.

Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de

possível empate, o Presidente examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
às suas especificações e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a
contratação.
118.1. O critério de julgamento será o de melhor técnica e preço.
119.

O licitante da melhor proposta apresentada deverá reelaborar e apresentar à CPL,

por meio eletrônico, no prazo de 1 (um) dia, planilha com os valores adequados ao lance
vencedor, em que deverá constar:
119.1. Indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização de
unidades genéricas ou indicadas como verba;
119.2. Composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes dos
sistemas de referências adotados nas licitações; e
119.3. Detalhamento das Bonificações e Despesa Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES).
120.

Será desclassificada a proposta final que:
120.1. Contenha vícios insanáveis;
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120.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo instrumento
convocatório e seus anexos;
120.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pela
Administração com base nos parâmetros previstos no §§ 3º, 4º ou 6º do art. 8º da lei n.
12.462, de 2011.
120.3.1.

No cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos

unitários diferentes daqueles previstos nos §§ 3º,4º ou6º do art. 8º da Lei
nº 12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta e o valor de cada
etapa prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao
valor calculado a partir do sistema de referência utilizado.
120.3.2.

Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;

120.3.3.

Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global

proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
120.3.3.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou;
120.3.3.2. Valor orçado pela Administração.
120.3.4.

A Administração deverá conferir ao licitante a oportunidade de

demonstrar

a

exequibilidade

da

sua

proposta,

sob

pena

de

desclassificação.
120.3.5.

O licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível

com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições
de custos unitários.
120.3.6.

A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e

instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia
esteja expressa na proposta.
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120.4. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento
convocatório, desde que insanável.
121.

A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais e unitários.
121.1. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela
administração pública, com base nos parâmetros previstos nos §§ 3º, 4º ou
6º da Lei nº 12.462, de 2011.

122.

As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças,

orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto
básico não serão objeto de aditivos por força de Lei.
123.

O Presidente poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal

da Fundação Universidade Federal do Amapá para orientar sua decisão. Caso o Órgão não
possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico,
poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica qualificada.
124.

Se a proposta não for aceitável, o Presidente examinará a subsequente, e assim

prosseguindo até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
125.

No julgamento das propostas, o presidente, mediante despacho fundamentado,

registrado em ata e acessível a todos poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica os licitantes, atribuindolhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
SEÇÃO XXI - DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
126.

Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às

especificações do objeto e compatibilidade do preço, comissão de licitação verificará, como
condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros.
a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas–CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
127.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de

eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12
da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
128.

Constatada a existência de vedação à participação no certame, o presidente do RDC

reputará o licitante inabilitado.
129.

Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação

exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de
efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Presidente do RDC
poderá

consultar

o

Portal

da

Transparência

do

Governo

Federal

(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas –Gastos Diretos do Governo–
Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores
das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro
lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como
condição para esse benefício.
130.

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite

legal, a comissão indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a
consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
131.

Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, a comissão de licitação

solicitará do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não
tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
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132.

No julgamento da habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
133.

Se o licitante não atender às exigências de habilitação, a comissão procederá na

forma prevista na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
134.

Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem

desclassificadas, o Presidente poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas
referidas.
SEÇÃO XXII - DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
135.

A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos

para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver
necessidade do envio de anexos, deverão ser enviados via sistema eletrônico em campo
próprio para envio de anexo, no prazo de até 01 (um) dia útil, contado da solicitação do
Presidente.
136.

A proposta, os documentos e os anexos remetidos eletronicamente deverão ser

encaminhados, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da solicitação do Presidente do RDC,
à Universidade Federal do Amapá, em envelope fechado com os seguintes dizeres.

137.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ-UNIFAP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RDC Eletrônico nº XX/XXXX
Rod. JK, Km -02, s/n, Bairro Universidade
Macapá-AP
Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
138.

Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser

devidamente consularizados.
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SEÇÃO XXIII - DOS RECURSOS
139.

Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação.

140.

Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta ou

da habilitação deverão manifestar imediatamente, em campo próprio do sistema, após o
término de cada sessão, a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.
141.

As razões dos recursos deverão ser apresentadas no prazo de cinco dias úteis

contado a partir da data da intimação ou da lavratura da ata, conforme o caso.
142.

O prazo para apresentação de contrarrazões será de cinco dias úteis e começará

imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o item anterior.
143.

É assegurado aos licitantes obter vista dos elementos dos autos indispensáveis à

defesa de seus interesses.
144.

Na contagem dos prazos estabelecidos acima, exclui-se o dia do início e inclui-se o do

vencimento.
145.

Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito da Universidade

Federal do Amapá-UNIFAP.
146.

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que

praticou o ato recorrido, que apreciará sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar sua
decisão no prazo de cinco dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de cinco
dias úteis, contado do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade.
147.

O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

Aproveitamento.
148.

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no

momento da sessão pública, implica decadência desse direito, ficando o Presidente
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
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149.

Declarado o vencedor, o Presidente abrirá o sistema eletrônico, no prazo de no

mínimo 10 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
150.

Serão desconsiderados pelo Presidente da Comissão os recursos interpostos fora do

meio eletrônico–sistema Comprasnet.
SEÇÃO XXIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
151.

Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições mais

vantajosas com o primeiro colocado.
152.

Exaurida a negociação prevista no item SEÇÃO XIX, o procedimento licitatório será

encerrado e os autos encaminhados à autoridade superior, que poderá:
152.1.1.

Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades

que forem supríveis;
152.1.2.

Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável.

152.1.3.

Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade;

ou
152.1.4.

Adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante

vencedor para a assinatura do contrato, preferencialmente em ato único.
153.

As normas referentes a anulação e revogação de licitações previstas no art. 49 da Lei

nº 8.666, de 1993, aplicam-se às contratações regidas pelo RDC.
154.

Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data da anulação ou

revogação da licitação, observado o disposto nos arts. 53 a 57 da Lei 12.462/2011, no que
couber.
155.

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

competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante
vencedor.
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156.

Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, o interessado deverá observar os prazos e condições estabelecidos, sob pena
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei.
157.

É facultado à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de

contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições
estabelecidos:
157.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei
nº8.666, de 1993, e no Decreto 7.581/2011; ou
157.2. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
158.

Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
159.

Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item

157.2, a administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o
valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos
preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.
160.

Previamente à formalização da contratação, a Fundação Universidade Federal do

Amapá realizará consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o
Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
161.

Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor se recusar a

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Fundação Universidade Federal do
Amapá poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação, para assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente.
162.

A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras

previstas na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
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SEÇÃO XXV - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
163.

A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual conforme

Anexo VI - G deste edital.
164.

A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos

unitários do orçamento estimado pela administração pública não poderá ser reduzida, em
favor do contratado, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a
composição orçamentária.
165.

Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
166.

As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças,

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificação do limite do § 1º do art. 65 da Lei no 8.666,
de 1993.
167.

A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico

detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação,
mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a proporcionalidade da diferença entre o
valor global estimado pela administração nos termos deste artigo e o valor global
contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei no 8.666, de 1993;
SEÇÃO XXVI – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
168.

O prazo de vigência do Contrato será de 810 (oitocentos e dez) dias corridos, a partir

da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no
parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
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169.

O prazo de execução dos serviços será de 720 (setecentos e vinte) dias corridos

conforme cronograma e terá início a partir da data de assinatura do contrato.
SEÇÃO XXVII
170.

-DA GARANTIA DO CONTRATO

Será exigida a prestação de garantia pela Adjudicatária, como condição para a

celebração do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
optando por uma das seguintes modalidades:
170.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
170.2. Seguro-garantia; ou
170.3. Fiança bancária.
170.4. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou
prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade
por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.
170.5. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei
n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor
da correspondente proposta.
171.

No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica

Federal vinculada a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, RDC Nº XX/2020 CNPJ
34.868.257/0001-81.
Nota explicativa: A obrigatoriedade de depósito na Caixa Econômica Federal decorre do
artigo 1°, IV, do Decreto-lei n° 1.737, de 1979.
172.

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
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custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
173.

A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter

validade durante a vigência do contrato.
174.

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
175.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
176.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para

compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (CINCO) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.
177.

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as

obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à
Contratante.
178.

Além da garantia supracitada, a Contratada deverá apresentar a garantia

estabelecida no item 17.3 do Termo de Referência anexo a este Edital.
179.

O serviço deverá possuir prazo de garantia de 05 (cinco) anos.

180.

A não prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o contratado às

penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do contrato.
SEÇÃO XXVIII
181.

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O contratado obriga-se a:
181.1. Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;
181.2. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
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sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93;
181.3. Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6496/77.
181.4. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que
integram o Contrato, no prazo determinado;
181.5. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos
serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
181.6. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações
constantes no Projeto Básico;
181.7. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do
memorial descritivo;
181.8. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto;
181.9. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.
181.10.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos

serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição,
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danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
181.11.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
181.12.

Prestar

todo

esclarecimento

ou

informação

solicitada

pela

CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da obra.
181.13.

Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que

não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.
181.14.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato.
181.15.

Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e

encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.
181.16.

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como

sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.
181.17.

Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta

nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as
redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.
181.18.

Promover a guarda, manutenção e vigilância de

materiais,

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da
obra.
181.19.

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com

fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s;
181.20.

Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho,

preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
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181.21.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal,

estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;
181.22.

Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas

áreas da Administração;
181.23.

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação;
181.24.

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer

as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora
das suas especificações;
181.25.

Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente;
181.26.

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias

detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do
patrimônio público;
181.27.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;
181.28.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
181.29.

Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições

que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;
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181.30.

Fornecer

mensalmente,

ou

sempre

que

solicitados

pela

CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos
empregados utilizados na execução dos serviços.
181.31.

Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja

familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a
vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal.
181.32.

Instalar medidor de energia elétrica no canteiro de obras e toda

energia utilizada deverá obrigatoriamente passar por este medidor e o consumo de energia
deverá ser pago a concessionária CEA ou a UNIFAP, caso seja necessário utilizar a energia do
próprio campus, nesta última hipótese os valores dos kWs serão de acordo com a tabela da
concessionária CEA, devendo o recolhimento ser feio através de GRU.
SEÇÃO XXIX
182.

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

A Fundação Universidade Federal do Amapá obriga-se a:
182.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;
182.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados,

na forma prevista na Lei n° 8.666/93;
182.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que
acarrete em interrupção na execução do Contrato;
182.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;
182.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;
182.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;
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182.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
182.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à
observância das normas ambientais vigentes;
182.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Básico e seus anexos;
182.10.

Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas,

em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
SEÇÃO XXX – DA FISCALIZAÇÃO
183.

A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle,

fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente
designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme
detalhado no Projeto Básico.
183.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a
experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra.
184.

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não

excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou
danos na execução dos serviços contratados.
185.

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o
contrato.
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186.

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
187.

A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades:
187.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação

pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto básico, orçamentos, cronogramas,
correspondências e relatórios de serviços;
187.2. Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela contratada nos
inícios dos trabalhos;
187.3. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos
serviços em execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da contratada
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
contratante;
187.4. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja
executado em conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou
qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
187.5. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do objeto;
187.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços
aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;
187.7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e
atestar as respectivas medições bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas;
187.8. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;
187.9. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito
atendimento do objeto do contrato;
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187.10.

Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que

embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.
188.

O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações

pertinentes à execução dos serviços, como conclusão e aprovação de serviços, indicações
sobre a necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e
equipamentos, irregularidades e providências a serem tomadas pela contratada e
fiscalização.
189.

As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de

Reunião, elaboradas pela fiscalização e conterão, entre outros dados, a data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas decisões a
serem tomadas.
190.

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não

exime a contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à
contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
191.

A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da

fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender
prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade,
justificar por escrito.
192.

A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de

correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços.
SEÇÃO XXXI - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
193.

Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada

apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual
competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins
de recebimento provisório.
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193.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão
de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
194.

A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas,

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
194.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais
pendências verificadas.
194.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisório.
195.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado

em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor
ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente
após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a
operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução
do contrato.
195.1. Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15
(quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.
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196.

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força
das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
197.

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
SEÇÃO XXXII - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
198.

O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
199.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do

contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
200.

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, inclusive por seus fornecedores.
SEÇÃO XXXIII - DA GARANTIA DO SERVIÇO
201.

O serviço de engenharia deverá possuir prazo de garantia de 05 (cinco) anos.

SEÇÃO XXXIV - DO PAGAMENTO
202.

O pagamento será realizado no prazo máximo de (a) até 30 dias, contados a partir da

apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e contacorrente indicados pelo contratado.
203.

A remuneração do contrato se dará conforme os serviços efetivamente realizados

para execução plena do objeto.
203.1. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:
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203.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços
executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
203.2.1.

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os

serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.
203.2.2.

Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à

previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá
apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
203.2.3.

Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá

apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.
203.2.4.

A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o
caso.
203.3. A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição
prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços
executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais
de comprovada procedência legal.
203.3.1.

No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços

efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma
na etapa subseqüente.
203.3.2.

A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitação definitiva dos serviços executados.
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203.3.3.

Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da

medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de
serviços e de memória de cálculo detalhada.
204.

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.
204.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços
efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão
obrigatoriamente acompanhá-la:
a) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal
ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução
contratual, nominalmente identificados;
b) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de
1993; e
c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administração.
205.

Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens

anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente 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.
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206.

Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a

regularidade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
207.

Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação

aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.
207.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
207.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
208.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante

depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
209.

Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancária para pagamento.
210.

A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser

efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
211.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
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SEÇÃO XXXV
212.

- DAS SANÇÕES

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes

penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso;
c) Multa compensatória de até 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
213.

A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes

penalidades:
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a) Advertência por escrito;
b) Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,5% (meio por cento)
sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 2% (dois por cento);
c) Em caso de inexecução total, multa compensatória de 3% (três por cento) sobre o
valor do contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
214.

As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos
contratos regidos por esta Lei.
214.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
214.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
214.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
215.

Nos termos do Art.47, da Lei nº 12.462, de 2011, ficará impedido de licitar e contratar

com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das
demais cominações legais, o licitante que:
I - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato,
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 desta Lei;
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II - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
III - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;
IV - não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado;
V - fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
VI - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
VII - der causa à inexecução total ou parcial do contrato.
§ 1º A aplicação da sanção de que trata o caput deste artigo implicará ainda o
descredenciamento do licitante, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo, dos sistemas
de cadastramento dos entes federativos que compõem a Autoridade Pública Olímpica.
216.

As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes
são inerentes.
217.

A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente

devidos pela Administração.
218.

A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado da Educação.
219.

As demais sanções são de competência exclusiva do Pró-Reitor de Administração

e/ou Reitor desta IFES.
SEÇÃO XXXVI - DA RESCISÃO DO CONTRATO
220.

As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são

aquelas previstas no instrumento de Contrato Anexo VI - G deste edital.
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SEÇÃO XXXVII - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
221.

No que couber, observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
221.1. Na execução de qualquer atividade, trabalho ou serviço contratado pela

Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, a contratada, bem como quaisquer
outras empresas por ela subcontratada deve observar, rigorosamente, todas as exigências
vigentes na legislação federal, estadual e municipal, referentes à preservação do meio
ambiente.
221.2. Para efeitos de conceitos definimos meio ambiente a circunvizinhança em que
a Universidade opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos
e suas inter-relações.
221.3. Os aspectos da legislação destacados neste documento são os de maior
relevância, o que não significa que os demais possam ser ignorados.
221.4. Em caso de legislação municipal específica, consultar a prefeitura do
município em que o serviço será executado.
221.5. Procurar utilizar materiais cujas embalagens devam ser elaboradas com
material reciclável, evitando embalagens produzidas em poliestireno expandido,
popularmente conhecido como “isopor”.
221.6. A contratada que exercer serviços ou atividades que exijam licenciamento
ambiental, obrigatoriamente, deverá enviar cópia das respectivas licenças obtidas à
Fundação Universidade Federal do Amapá– UNIFAP. Os serviços/atividades somente
poderão ser executados dentro do prazo de vigência estabelecido nas respectivas licenças
ambientais.
221.7. A contratada ao identificar qualquer tipo de agressão ao meio ambiente,
provocada por suas atividades e/ou por equipamentos de propriedade da Fundação
Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, sobre os quais tenha influência, deverá
comunicá-la imediatamente à área gestora do contrato.
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221.8. Caso essa agressão tenha sido provocada pela contratada ou por serviços mal
elaborados por ela, fica esta sendo responsável pelas medidas de contingência, mitigadora,
compensatória e, se for o caso, pagamento das multas estabelecidas pelos órgãos
ambientais competentes.
221.9. A Contratada deverá manter em seus registros e encaminhar à Fundação
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, caso seja solicitado, uma cópia dos comprovantes
de destinação final adequada dos resíduos.
221.10.

Os veículos que possuam equipamentos hidráulicos deverão portar o

material necessário ao atendimento em caso de rompimento do hidráulico com vazamento
de óleo (serragem, pá, saco plástico etc.);
221.11.

Derramamentos

de

óleo

em

qualquer

lugar,

oriundos

de

equipamentos da contratada ou de propriedade da Fundação Universidade Federal do
Amapá – UNIFAP sob responsabilidade da contratada, deverão ser tratados adequadamente,
recolhendo-se o material vazado e o solo contaminado, para posterior destinação dos
resíduos em conformidade com a legislação ambiental vigente e sem ônus à Fundação
Universidade Federal do Amapá – UNIFAP.
221.12.

Caso haja a necessidade de utilização de motosserras na execução de

serviços/atividades a empresa deverá estar em dia com o pagamento das licenças de porte e
uso dos equipamentos junto ao IBAMA (Guia de Recolhimento da União - GRU)
responsabilizando-se pela renovação destas antes do vencimento.
221.13.

A contratada quando fizer uso de materiais que gerem resíduos deverá

armazenar adequadamente esses resíduos de forma que não permita a contaminação do
meio ambiente.
221.14.

Não é permitida a queima de qualquer material a céu aberto, como

por exemplo, madeiras, óleos, restos vegetais, papéis e outros, exceto para treinamento de
combate a incêndios, desde que devidamente autorizado pelo órgão ambiental competente.
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221.15.

A contratada que utilizar solvente e/ou outros produtos químicos,

deverá tomar as precauções necessárias quanto à prevenção da poluição, se
responsabilizando pela destinação final adequada dos produtos.
221.16.

A contratada que utilizar estopas e/ou panos para limpeza de óleos e

graxas em equipamentos ou outros, deverá dar destinação final adequada a esses materiais
contaminados em empresas devidamente licenciadas.
221.17.

A contratada que fornecer alimentos no campo a seus funcionários em

recipientes do tipo “marmitex”, deverá recolher todos os resíduos de embalagens após as
refeições e destiná-los adequadamente, podendo encaminha-los para a coleta pública de
lixo do município.
221.18.

A contratada que armazenar equipamentos que contenham óleo

deverá se responsabilizar pela proteção ao meio ambiente.
221.19.

Em caso de equipamentos com vazamento, estes deverão ser

mantidos ao abrigo da chuva sobre bandejas ou similar, a fim de evitar a contaminação do
solo e da água. O óleo que vier a vazar no piso ou solo deverá ser recolhido com serragem ou
outro material absorvente, para posterior destinação final a cargo da contratada, conforme
legislação ambiental vigente (resíduo classe I).
221.20.

A contratada que realizar a substituição de lâmpadas deverá

armazenar as lâmpadas substituídas em local coberto e em caixas de papelão identificadas.
221.21.

As lâmpadas quebradas (casquilhos) deverão ser armazenadas em

bombonas plásticas identificadas ou tambores metálicos revestidos, ambos com tampa e/ou
em local coberto.
222.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do

Decreto n° 5.975, de 2006, de:
222.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável
- PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA;
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222.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;
222.3. Florestas plantadas; e
222.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do
órgão ambiental competente.
223.

Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em

cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 (ou outra que venha a substituí-la), por ocasião
da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o
caso:
224.

Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos

florestais;
225.

Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA
n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;
226.

Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória;
227.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham

origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá
apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
228.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
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Meio Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
229.

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
230.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
230.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de
resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;
230.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
230.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas;
230.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.
231.

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da

contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água,
lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
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232.

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
233.

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.
234.

Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído
em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
235.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos
correspondentes.
236.

No que cabível, cumprir as disposições albergadas no Art. 4º da Instrução Normativa

SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.
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SEÇÃO XXXVIII - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
237.

A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta.
SEÇÃO XXXIX - DA SUBCONTRATAÇÃO
238.

É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
238.1. Os casos de subcontratação parcial deverão ser submetidos previamente à
análise da Contratante, para fins de autorização ou não da parcela pretendida
a se subcontratar.
- DOS PREÇOS

SEÇÃO XL
239.

Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano.
239.1. O preço do contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo

de um ano, contado a partir da data limite para apresentação da proposta.
239.1.1.

O índice de reajuste será o fornecido pela tabela de custo nacional da

construção civil e obras públicas (INCC) da Fundação Getulio Vargas, ou
outro índice que venha substituí-lo;
240.

O pedido de reajuste, quando requerido pela Contratada, deverá ser instruído com

uma composição de custos atualizados e demais documentos comprobatórios.
240.1. O direito ao reajuste deve ser oportunamente pleiteado pela contratada, sob
pena de ocorrência do instituto da preclusão lógica ao seu direito.
240.2. A preclusão lógica se opera a cada ato praticado pela empresa incompatível
com o efetivo exercício de seu direito.
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240.3. Cabe à contratada, atendida a periodicidade anual prevista em lei, solicitar o
reajustamento de preços ou, a cada nota fiscal (com planilha de preços) remetida à
Administração para pagamento, contemplar o reajuste nos valores apresentados ou
resguardar expressamente seu direito ao reajustamento.
241.

É vedada a inclusão, por ocasião de reajuste, de benefícios não previstos na proposta

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
SEÇÃO XLI - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
242.

Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.
243.

A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

SEÇÃO XLII - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
244.

A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o

procedimento quando eivado de vício insanável.
245.

A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
246.

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela

Administração.

Modificado pela Equipe de Planejamento da Contratação – Portaria Nº 0989/2020 – UNIFAP.
Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718
Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
cpl@unifap.br (96) 3312-1712

247.

A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na

nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequência do ato anulado.
248.

Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.
249.

A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os

efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os
já produzidos.
249.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se
a responsabilidade de quem lhe deu causa.
250.

Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse

público ou aos demais interessados.
SEÇÃO XLIII - DO FORO
251.

O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Macapá – Amapá,

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
SEÇÃO XLIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
252.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.
253.

As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura
aquisição.
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254.

É facultada ao Presidente do RDC ou à autoridade competente, em qualquer fase da

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes quando lhes for solicitada
qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar do processo desde a realização da Sessão Pública.
255.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia

do início e incluir-se-á o do vencimento.
256.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Fundação

Universidade Federal do Amapá.

SEÇÃO XLV
257.

- DOS ANEXOS

Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II A – ESCOPO GERAL

ANEXO II

ESCOPO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

ANEXO III

CRITÉRIOS DE TÉCNICA E PREÇO

ANEXO II B – ESPECIFICAÇÕES E
MEMORIAL DESCRITIVO.

ANEXO IV A1 – PLANTA BAIXA - BLOCO A
ANEXO IV A2 – PLANTA BAIXA – BLOCO B
ANEXO IV A3 – IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
ANEXO IV B – TOPOGRAFIA GERAL
ANEXO IV C – RELATÓRIO DE SONDAGEM
ANEXO IV D – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ANEXO IV

PEÇAS GRÁFICAS E
DOCUMENTOS
TÉCNICOS

ANEXO V

CRONOGRAMA PARA ENTREGA DOS PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

ANEXO VI

MODELOS DE
DOCUMENTOS

ANEXO VI A – MODELOS DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO VI B – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE
OBRA PÚBLICA DENTRO DO PRAZO
ANEXO VI C – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
ANEXO VI D – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
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E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO VI E – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
ANEXO VI F – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À
PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
ANEXO VI G – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO VII

ORÇAMENTO

ANEXO VII A – MODELO DE ORÇAMENTO PARAMÉTRICO
ANEXO VII B – MODELO DE CÁLCULO DE BDI

ANEXO VIII

CONTRATO

ANEXO VIII - MINUTA

ALAN CARLOS SANTOS DA SILVA
Presidente do RDC
Portaria 1267/2020
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ANEXO I
RDC ELETRÔNICO Nº XX/2020
I. REGÊNCIA LEGAL
Esta licitação obedecerá integralmente à Lei Federal nº 12.462/2011, ao Decreto nº 7.581/2011 e
no que se aplicar à Lei nº 8.666/93.
II. UNIDADE INTERESSADA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
III. MODALIDADE
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
23125.XXXXXX/2020-XX
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VI. FORMA DE EXECUÇÃO
TÉCNICA E PREÇO
CONTRATAÇÃO INTEGRADA
VII. OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços Técnicos para Elaboração de
Projeto Básico e Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares de Engenharia, e Execução
da obra de construção de cinco prédios de salas aulas e laboratórios, de 2 (dois) pavimentos com
urbanização do entorno, para atender aos cursos do Departamento de Filosofia e Ciências
Humanas (DFCH) da UNIFAP, no regime de contratação integrada, no Campus Universitário do
Marco Zero, no Município do Macapá-AP, conforme especificações e quantitativos estabelecidos
no Termo de Referência e Anteprojeto apresentados neste Edital e nos seus Anexos.
VIII. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:
DATA:23/10/2020 – HORA: 9H
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
IX. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS DO TESOURO E/OU PRÓPRIOS
X. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
XI. LOCAL DA INTERVENÇÃO
Prazo de execução: 720 dias.
Av. Rodovia JK, Campus Marco Zero do
Prazo de vigência: 810 dias.
Equador – Macapá/AP
XII. ANEXOS
I –TERMO DE REFERÊNCIA
II – ESCOPO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
III – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS POR TÉCNICA E PREÇO
IV – ANTEPROJETO - PEÇAS GRÁFICAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS
V – CRONOGRAMA PARA ENTREGA DOS PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
VI –MODELO DE DOCUMENTOS
VII – ORÇAMENTO ESTIMATIVO
XIII. LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
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1.

OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços Técnicos para
Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares de
Engenharia, e Execução da obra de construção de cinco prédios de salas aulas e
laboratórios, de 2 (dois) pavimentos com urbanização do entorno, para atender aos cursos
do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da UNIFAP, no regime de contratação
integrada, no Campus Universitário do Marco Zero, no Município do Macapá-AP, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos neste Edital e nos seus Anexos.

2.

PERÍODO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1.

O período de execução do contrato será de 720 (setecentos e vinte) dias, divididos da
seguinte forma:
2.1.1. 180 (cento e oitenta) dias para a elaboração dos projetos básico e executivo
de cinco prédios de 02 pavimentos com urbanização do entorno, para o
Departamento de Filosofia e Ciências Humanas;
2.1.2. 540 (quinhentos e quarenta) dias para a execução de cinco prédios com
urbanização do entorno para o Departamento de Filosofia e Ciências Humanas;
2.2.
O prazo para recebimento provisório e definitivo da obra será de 90 (noventa) dias.
2.3.
O período de vigência do contrato será de 810 (oitocentos e dez) dias.

3.

CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO
3.1.
O orçamento estimativo da presente licitação é sigiloso.
3.2. O orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento
dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. No
entanto, estarão à disposição dos órgãos de Controle Interno e Externo para consulta.
3.3. O valor do orçamento foi calculado utilizando-se as referências de preço de obras com
características semelhantes executadas no âmbito da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP),
bem como da experiência da equipe técnica da UNIFAP na elaboração de outros orçamentos
para edificações de características aproximadas.
3.4. No orçamento, os referenciais de BDI considerados serão as seguintes taxas:
3.4.1. Para Projeto: BDI = 28,82% (vinte e oito vírgula oitenta e dois por cento);
3.4.2. Para obra: BDI = 28,82% (vinte e oito vírgula oitenta e dois por cento);
3.4.3. Para aquisição de equipamentos: BDI = 16,32% (dezesseis vírgula trinta e dois
por cento).
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4.

TERMINOLOGIA
4.1.

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes
definições:
4.1.1. Contratante - Órgão que contrata a elaboração dos Projetos Básico e Executivo
bem como a execução da obra da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP).
4.1.2. Contratada - Empresa contratada para a elaboração dos Projetos Básico e
Executivo bem como para a execução da obra.
4.1.3. Fiscalização– Atividade exercida de modo sistemático pela AEEA e seus
prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.
4.1.4. Programa de Necessidades - Conjunto de características e condições necessárias
ao desenvolvimento das atividades dos usuários da edificação que,
adequadamente consideradas, definem e originam a proposição para o
empreendimento a ser realizado.
4.1.5. Estudo preliminar - Conjunto de desenhos elaborados para a concepção e
desenvolvimento preliminar da proposta arquitetônica da(s) edificação(ões).
Deve assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de
Necessidades, bem como das condicionantes estabelecidas neste documento e
pela Contratante.
4.1.6. Projeto Básico -Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações
técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e
suficientes à precisa caracterização da obra a ser executada, atendendo às
Normas Técnicas e à legislação vigente, consolidando claramente todos
ambientes, suas articulações e demais elementos do empreendimento, com as
definições necessárias para o intercâmbio entre todas as especialidades
envolvidas no processo.
4.1.7. Projeto Executivo -Conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre
todos os elementos, sistemas e componentes do empreendimento, necessárias
para a realização do empreendimento. Deve conter de forma precisa e completa
todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita caracterização das
obras/serviços a serem executados, bem como a avaliação dos custos, métodos
construtivos, e prazos de execução da obra.
4.1.8. Planilha orçamentária detalhada - Documento técnico que apresenta o
detalhamento de todos os serviços a serem executados na obra, com a descrição
dos mesmos, suas quantidades e custos unitários, compatíveis com o projeto
executivo elaborado. A planilha orçamentária detalhada deverá seguir as
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exigências do Decreto nº 7.983/2013 para orçamentos de obras e serviços de
engenharia contratados e executados com recursos do Orçamento da União.
4.1.9. Cronograma físico-financeiro - Documento técnico que sintetiza o planejamento
da obra, devendo apresentar as seguintes informações: a) cronograma de
execução dos serviços necessários para a construção da edificação e suas interrelações; b) cronograma de aquisição de insumos e equipamentos necessários
para a execução da obra, evidenciando sua inter-relação com o cronograma de
execução de serviços.
4.1.10. Planejamento da Obra - Compreende o conjunto de documentos técnicos (todos
os projetos complementares de arquitetura e engenharia; planejamento do
canteiro de obras; plano de gerenciamento de resíduos da construção civil;
planilha
orçamentária
detalhada;
cronograma
físico-financeiro),
compatibilizados entre si, que guiarão a execução e fiscalização da obra.
5.

JUSTIFICATIVA
O Departamento de Filosofia e Ciências Humanas é a unidade que oferece as disciplinas
básicas para todos os cursos da área de humanas.
Com a expansão das atividades de pesquisa e extensão, ocorridos nas décadas entre 1980 e
2000, fruto dos esforços dos docentes desse Instituto. Com a ampliação do número de vagas do
programa REUNI, a partir de 2008, tornou-se prioridade, tanto para a comunidade acadêmica da
área de humanas quanto para a própria Universidade, a construção de uma nova estrutura que
abrigasse de forma adequada a expansão das atividades no tocante ao ensino, a pesquisa e a
extensão.
Assim, o anteprojeto dos Prédios de Ciências Humanas propõe cinco edificações de três
pavimentos, situado no campus Marco Zero do Equador. O dimensionamento e a proposta de
divisão espacial estão detalhados nas plantas baixa – anexo 4 com áreas de graduação, pesquisa
e extensão, espaço administrativo e gabinetes de professores para os departamentos. Dessa
forma, pretende-se oferecer nas novas edificações espaços e instalações modernas para o
desenvolvimento dessas atividades, bem como deixar os prédios existentes com atividades mais
adequadas à tipologia e às instalações dessas edificações.
Para a entrega dos novos prédios à comunidade acadêmica, a UNIFAP buscará viabilizar a
conclusão da obra de forma mais eficiente e célere. A UNIFAP utilizará o Regime Diferenciado de
Contratação Integrada previsto na Lei nº 12.462/2011, valendo-se da possibilidade legal inserta
no §3º, do art. 1º, da mesma Lei. Para isso, serão disponibilizados, além deste Termo, os seguintes
documentos para as licitantes: as peças gráficas do anteprojeto (plantas baixas de todos os
pavimentos) Sondagem do terreno; Memorial Descritivo do projeto; Especificações de Materiais
e Serviços; Cronograma físico para o Planejamento da Obra.
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Vale ressaltar que a construção de infraestrutura básica para o DFCH está abarcada pelo Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2023, como obra para execução no período de
vigência do referido PDI e, com vistas a realizar esse planejamento propõe-se a adoção desse
regime de contração. Importante destacar que, a preferência pela modalidade RDC Integral deuse após a infrutífera tentativa de desenvolvimento do Projeto de Arquitetura e Engenharia com a
empresa contratada pela UNIFAP para esse fim, que por dois anos teve a responsabilidade de
elaborar os projetos necessários para viabilizar a contratação da obra, porém não conseguiu
avançar nos serviços. Nesse diapasão, a demanda por espaços para o DFCH não conseguiu ser
atendida, com cursos como Administração e Relações Internacionais estarem funcionando com
estruturas não condizentes com suas necessidades, o que acaba por vezes atrapalhando ou
dificultando a prática pedagógica.
6.

DA OPÇÃO PELO USO DO RDC
A opção pelo RDC visa ampliar a eficiência nesta contratação, a competitividade entre as
licitantes, assegurar o tratamento isonômico, buscar maior simplificação, celeridade,
transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos e a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração pública. A adoção do presente RDC tem arrimo no
Art. 1.º, §3º, da Lei nº. 12.462/2011.
A opção é pelo RDC Eletrônico. O art. 13 da Lei nº. 12.462/2001 e o art. 8º, V c/c art. 13, do
Decreto nº. 7.581/2011 informam que as licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob
a forma eletrônica, opção essa adotada pela UNIFAP.
Por meio da contratação integrada, o RDC proporcionará à administração a oportunidade de
aliar a expertise do setor privado na gestão de projetos de engenharia, possibilitando o trabalho
em sinergia entre os profissionais projetistas e de obras, mitigando os riscos de alterações do
projeto no decorrer das obras, objetivando a eliminação de alterações de valores (aditivos) dos
empreendimentos durante a sua implementação. Além disso, como a definição das soluções
técnicas a serem aplicadas no empreendimento estará a cargo da licitante vencedora, caberá as
concorrentes a busca da solução com a melhor relação custo/benefício, tendo em vista que estas
perseguirão durante o certame o incremento das suas condições de competitividade.
Nesse contexto, também importante destacar o citado anteriormente, no último parágrafo
do item 5 deste documento, sobre demais motivos que impulsionaram a escolha pelo RDC
integral.

7.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
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7.1. O critério de julgamento utilizado pela licitação será “Técnica e Preço”, sendo o cálculo da “Nota
Final” das licitantes realizado através da média ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta
de Preços, conforme a fórmula abaixo transcrita:
NF = ( NT*5) + (NPF*5)
Onde:
NF - Nota Final da licitante
NT - Nota da Proposta Técnica da licitante
NPF - Nota final para o preço da licitante
7.2. O cálculo das Notas das Propostas Técnica e de Preço das licitantes será realizado em
conformidade com o disposto no Edital e no Anexo III - CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA
TÉCNICA.
7.3. A adoção da fórmula de média ponderada na proporção indicada tem como fundamento os
seguintes motivos:
7.3.1. O objeto a ser licitado abrange a elaboração de projetos executivos de arquitetura e
engenharia, atividade predominantemente intelectual; e a execução da obra, atividade que envolve
a gestão do processo e as técnicas construtivas.
7.3.2. As atividades de cunho intelectual para a execução do objeto, apesar de fundamentais para
o sucesso do empreendimento, equivalem a, no máximo, 5% do valor total do objeto a ser licitado.
7.3.3.

A experiência da UNIFAP em licitações de técnica e preço para a contratação de empresa

para a elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia, ou seja, para atividades
exclusivamente de cunho intelectual, demonstra que as empresas vencedoras são aquelas que
obtiveram pontuação máxima nos critérios técnicos, mesmo com propostas de preço superiores às
demais licitantes, pois os pesos utilizados favoreciam as notas das propostas técnicas.
7.3.4.

Assim, buscando escolher a proposta mais vantajosa para o Poder Público, a UNIFAP

decide adotar pesos iguais para as propostas de técnica e preço, pois considera que a adoção de
pesos diferenciados, a favor da técnica, estaria em desajuste com os recursos destinados às
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atividades de elaboração dos projetos executivos e a execução da obra, tornando a licitação
economicamente prejudicial aos cofres públicos.
7.3.5.

Por outro lado, a adoção de pesos diferenciados a favor do preço prejudicaria em demasia

a escolha da licitante, que deve ser devidamente qualificada para as atividades de cunho intelectual
e capaz para propor e executar inovações tecnológicas no cumprimento do objeto.

8.

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS
8.1.

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, inclusive por suas subcontratadas.
8.2.
Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo,
assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente
de citação:
8.2.1. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;
8.2.2. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA e do CAU;
8.2.3. Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Macapá e Plano
Diretor Urbano;
8.2.4. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;
8.2.5. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância
Sanitária, entre outros;
8.2.6. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
8.2.7. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
8.2.8. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário;
8.2.9. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.
9.

MATRIZ DE RISCOS
9.1.

A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer a responsabilidade e o
poder de arcar com custos e obrigações de fazer decorrentes da ocorrência dos eventos
abaixo indicados, de forma a evitar a litigância administrativa normalmente havida após a
ocorrência de fatos imprevisíveis ou da natureza.
MATRIZ DE RISCO
Construção do Prédio de Ciências Humanas
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ITEM

EVENTOS

1

APROVAÇÃO DOS
PROJETOS BÁSICOS
E/OU EXECUTIVOS NOS
ÓRGÃOS
COMPETENTES

2

CRONOGRAMA PARA
ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS

3

4

5

6

IMPEDIMENTO
MUNICIPAL PARA
EXECUÇÃO DA OBRA
MUDANÇAS
ARQUITETÔNICAS
SOLICITADAS PELA
UNIFAP
MUDANÇAS
ARQUITETÔNICAS
SOLICITADAS A PEDIDO
DE OUTRAS ENTIDADES
PÚBLICAS
MUDANÇAS
ARQUITETÔNICAS
SOLICITADAS A PEDIDO
DE OUTRAS ENTIDADES
PÚBLICAS

7

CUSTOS E PRAZOS
INCORRETOS

8

PROBLEMAS NA
ESTRUTURA DOS
PRÉDIOS VIZINHOS

9

LIBERAÇÃO DO LOCAL
PARA INÍCIO DA OBRA

Materialidade (Riscos)
DIFICULDADE DE
CUMPRIR O
CRONOGRAMA DA
ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS
DIFICULDADE DE
CUMPRIR O
CRONOGRAMA DA
ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS
NÃO LIBERAÇÃO DO
ALVARÁ DE
CONSTRUÇÃO
MUDANÇAS NO
PROJETO SOLICITADAS
PELA UNIFAP
MUDANÇAS NO
PROJETO PARA
ADEQUAÇÃO Á
LEGISLAÇÃO DO
MUNICÍPIO
MUDANÇAS NO
PROJETO PARA
ADEQUAÇÃO Á
LEGISLAÇÃO DO
MUNICÍPIO
ERRO NO VALOR E
PRAZOPARA EXECUÇÃO
OBRA
PROBLEMAS
VERIFICADOS DE
DURANTE A EXECUÇÃO
DA OBRA NOS PRÉDIOS
VIZINHOS
ATRASOS NO INÍCIO DA
CONSTRUÇÃO POR
MOTIVO NÃO
IMPUTÁVEIS AO
PRIVADO GERANDO
CUSTOS ADICIONAIS

Probabilidade

Impacto

Competência

A

C

CONTRATADA

C

A

CONTRATADA

E

C

UNIFAP

D

D

UNIFAP

D

B

CONTRATADA

E

A

UNIFAP

C

A

CONTRATADA

C

C

CONTRATADA

E

E

UNIFAP
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10

SEGURANÇA
PATRIMONIAL E
PESSOAL

PREJUÍZOS GERADOS
POR FALTA DE
SEGURANÇA NO
CANTEIRO

D

B

CONTRATADA

11

RECLAMAÇÃO DE
TERCEIROS

PREJUÍZOS CAUSADOS A
TERCEIROS PELA
CONTRATADA OU SEUS
SUBCONTRATADOS

C

B

CONTRATADA

E

D

UNIFAP

E

B

CONTRATADA

E

E

UNIFAP COM
REEQUILÍBRIO
FINANCEIRO

D

A

CONTRATADA

D

C

CONTRATADA

C

C

CONTRATADA

D

C

CONTRATADA

12

13

14

EVENTOS NÃO
EVENTOS DEVIDO A
SEGURÁVEIS QUE
FORÇA MAIOR OU
PREJUDIQUEM A
CASO FORTUITO
CONTINUIDADE DAS
OBRAS
EVENTOS SEGURÁVEIS
EVENTOS DEVIDO A
QUE PREJUDIQUEM A
FORÇA MAIOR OU
CONTINUIDADE DAS
CASO FORTUITO
OBRAS
MUDANÇA DE REGRAS
MUDANÇA DE
QUE AUMENTEM OS
LEGISLAÇÃO,
CUSTOS DA OBRA
REGULAMENTAÇÃO OU
EXCETO AUMENTO DE
TRIBUTÁRIAS
SALÁRIOS

15

GERENCIAMENTO DE
CUSTOS DEVIDO A MÁ
PROJETO INADEQUADO GESTÃO DO PROJETO

16

PREJUÍZOS CAUSADOS
POR
SUBCONTRATADOS

17

ATRASOS DEVIDO A
PROTESTOS

18

ATRASOS DA OBRA

CUSTOS GERADOS POR
MÁ EXCUÇÃO DE
SERVIÇOS POR
SUBCONTRATADOS
ATRASOS CAUSADOS
POR MANIFESTAÇÕES
PÚBLICAS
RELACIONADOS ATÉ 15
DIAS SUCESSIVOS
CUSTOS CAUSADOS POR
GREVES , FALTA DE
MATERIAIS,
DESCONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES
DA UNIFAP, QUAIQUER
MOTIVOS POR CULPA
DO PRIVADO
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PREJUÍZOS
DECORRENTES DE ERROS
NA REALIZAÇÃO DAS
OBRAS VERIFICADOS
PELA FISCALIZAÇÃO,
ACABAMENTOS E
UTILIZAÇÃO DE
MATERIAIS
INADEQUADOS OU FORA
DAS ESPECIFICAÇÕES
PROBLEMAS CAUSADOS
DEVIDO A ERROS NOS
PROJETOS
COMPLEMENTARES
CONTRATADA
APRESENTA PROBLEMAS
DE CAIXA QUE
PREJUDIQUEM O
ANDAMENTO E
CONCLUSÃO DA OBRA
PROBLEMAS
DECORRENTES DO
PROJETO OU DEVIDO À
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

19

ERROS CONSTRUTIVOS
NA EXECUÇÃO DA
OBRA

20

ERROS DEVIDO A
PROJETOS MAL
ELABORADOS

21

PROBLEMAS DE
LIQUIDEZ FINANCEIRA

22

VÍCIOS CONSTRUTIVOS
VERIFICADOS NA
ENTREGA DA OBRA

23

AÇÕES TRABALHISTAS
OU IDENIZATÓRIAS

24

ATRASOS NA
LIBERAÇÃO DOS
RECURSOS

25

QUEBRA DO CONTRATO
RESCISÃO CONTRATUAL POR PROBLEMAS
DIVERSOS

26

ANULAÇÃO
CONTRATUAL

27

RISCOS AMBIENTAIS

D

B

CONTRATADA

C

C

CONTRATADA

D

B

CONTRATADA

C

C

CONTRATADA

CUSTOS GERADOS POR
AÇÕES DE TERCEIROS
CONTRA A CONTRATADA
OU SUBCONTRATADOS

D

C

CONTRATADA

ATRASOS NO
PAGAMENTO DOS
SERVIÇOS PREVISTOS NO
CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO POR PARTE
DA UNIFAP

D

B

UNIFAP

D

B

UNIFAP/CONTRATADA

ANULAÇÃO DO
CONTRATO POR
NATUREZA DIVERSA

E

A

UNIFAP/CONTRATADA

ATRASOS CAUSADOS
POR AÇÃO DE ÓRGÃOS
FISCALIZADORES

E

E

UNIFAP/CONTRATADA
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CRITÉRIOS ADOTADOS

10. CONDIÇÕES GERAIS PARA PLANEJAMENTO DA OBRA
10.1.

Diretrizes Gerais de Projeto - 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 às seguintes diretrizes gerais de Projeto:
10.1.1. Apreender as aspirações da Contratante em relação ao empreendimento, baseado no
anteprojeto entregue pela UNIFAP, bem como no objetivo maior da instituição, que é
o desenvolvimento da sociedade por meio da educação de nível superior. Portanto,
os projetos devem pensar em espaços e ambientes adequados ao ensino, pesquisa,
extensão universitárias, que contribuam na construção do conhecimento e na
formação de profissionais de nível superior;
10.1.2. 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;
10.1.3. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e às condições do local de implantação, adotando estratégias como
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10.1.4.
10.1.5.
10.1.6.
10.1.7.
10.1.8.

10.1.9.
10.1.10.
10.1.11.

10.1.12.

10.1.13.

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;
Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações, o
paisagismo produtivo com utilização de espécies nativas, a coleta seletiva de lixo;
Adotar solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de
modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento;
Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos diversos
componentes e sistemas da edificação;
Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e
financeiras para a implantação do empreendimento;
Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com
necessidades especiais, obedecendo ao que determina o Decreto Federal nº
5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;
Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e usuários e
proteção contra roubos, furtos e vandalismo;
Adotar soluções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação e de
manutenção das instalações;
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, cujas quantidades e especificações técnicas serão avaliadas
e aprovadas pela CONTRATANTE;
Incluir na planilha orçamentária os equipamentos que se incorporarão diretamente à
obra, ou que necessitarão de infraestrutura especial executada, como bancada com
cuba, coifa, exaustor, chapéu chinês, ar condicionado central ou do tipo split, câmara
fria, caldeirão, entre outros; de modo que os mesmos sejam fornecidos, instalados e
testados pela empresa que executará a obra;
Levar em consideração no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a
dimensão dos equipamentos e móveis a serem instalados nos ambientes, de forma a
evitar refazimentos de serviços.

10.2. Material Técnico a ser disponibilizado para as licitantes:
10.2.1. Para o desenvolvimento dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia
dos Prédios de Ciências Humanas serão entregues os seguintes documentos técnicos,
a nível de anteprojeto:
10.2.1.1. Peças
gráficas
do
anteprojeto
arquitetônico:
planta
de
implantação/urbanização; plantas baixas dos pavimentos, planta de cobertura,
cortes e fachadas;
10.2.1.2. Sondagem do terreno;
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10.2.1.3. Memorial Descritivo do projeto arquitetônico e indicações preliminares das
soluções dos projetos de engenharia;
10.2.1.4. Especificações de Materiais e Serviços;
10.2.1.5. Cronograma físico para o Planejamento da Obra;
10.2.2. Para a execução de todos os projetos deverão ser seguidas as orientações contidas no
Anexo II – Escopo para elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e
complementares de engenharia.
10.3. Coordenação e Responsabilidade
10.3.1. A Contratada indicará um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto como um
todo, assim como os responsáveis técnicos para cada atividade técnica específica,
fornecendo ao Contratante os currículos e registros profissionais de toda a equipe
técnica.
10.3.2. A Contratada deverá contar com equipe de profissionais habilitados à elaboração do
Projeto em questão, nas várias modalidades envolvidas, com registro no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA.
10.3.3. A coordenação das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em função das
determinações do Projeto de Arquitetura.
10.3.4. O Projeto completo, constituído por todos os Projetos específicos devidamente
harmonizados entre si, será, de preferência, coordenado pelo autor do Projeto de
Arquitetura, de modo a compatibilizar os Projetos e demais atividades técnicas,
promover ou facilitar as consultas e informações entre os autores dos Projetos
específicos e solucionar as interferências entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação.
10.3.5. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições
e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que
se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do Contrato.

10.4. Equipe Técnica Mínima
10.4.1. A Equipe Técnica Mínima para o planejamento da obra foi definida de acordo com os
projetos complementares de arquitetura e engenharia necessários para a execução
da obra, indicados na “Área de Atuação” da tabela baixo:
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS
Prédios com urbanização do entorno para o Departamento de Filosofia e Ciências Humanas
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ITEM

ESPECIALIDADE

ÁREA DE ATUAÇÃO

1

Arquiteto / Engenheiro Civil

Coordenação e Compatibilização
dos Projetos

2

Arquiteto

Projeto arquitetônico

REQUISITOS MÍNIMOS
Diploma de graduação no
curso de Arquitetura ou
Engenharia Civil e registro
no respectivo conselho de
classe.
Diploma de graduação no
curso de Arquitetura e
registro no CAU

Projeto de Fundações
Projeto de Contenções
3

Engenheiro Civil especialista
em Estruturas

Projeto de Terraplenagem
Projetos de Estrutura em
Concreto Armado

Diploma de graduação no
curso de Engenharia Civil e
registro no CREA

Projetos de Estrutura Metálica

4

5

Arquiteto / Engenheiro Civil/
Engenheiro Sanitarista /
Engenheiro Ambiental

Engenheiro Eletricista

Projeto de Instalações
hidrossanitárias (água fria;
esgoto; captação e reuso de águas
pluviais)
Projeto de Drenagem Pluvial de
áreas externas
Projeto de Instalações Elétricas de
baixa e média tensão

Diploma de graduação no
curso de Arquitetura,
Engenharia Civil, Sanitarista
ou Ambiental e registro no
respectivo conselho de
classe

Projetos de Subestação

Diploma de graduação no
curso de Engenharia
Elétrica e registro no CREA

Projeto de SPDA
Projeto de Telefonia, Lógica e
CFTV
Projetos de Climatização e
Exaustão

6

Engenheiro Mecânico

Projetos de Instalações de GLP
Projetos de Instalações de Gases
Especiais (se for o caso)

7

Arquiteto / Engenheiro Civil /
Projeto de Prevenção e Combate
Eng. Eletricista especialista
a Incêndio
em Segurança no Trabalho

Diploma de graduação no
curso de Engenharia
Mecânica e registro no
CREA
Diploma de graduação no
curso de Arquitetura,
Engenharia Civil ou
Engenharia Elétrica (com
especialização em
engenharia de segurança no
trabalho) e registro no
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8

Arquiteto

Projeto Acústico

9

Arquiteto

Projeto de Paisagismo

10

Arquiteto

Projeto de Comunicação Visual

11

Arquiteto / Engenheiro Civil /
Plano de Gerenciamento de
Engenheiro Sanitarista /
Resíduos da Construção Civil
Engenheiro Ambiental
Planejamento de Canteiro de
Obras

12

Arquiteto/Engenheiro Civil

Orçamento detalhado da obra
Cronograma físico-financeiro

respectivo conselho de
classe.
Diploma de graduação no
curso de Arquitetura ou
Engenharia Civil e registro
no respectivo conselho de
classe.
Diploma de graduação no
curso de Arquitetura e
registro no CAU
Diploma de graduação no
curso de Arquitetura e
registro no CAU
Diploma de graduação no
curso de Arquitetura,
Engenharia Civil, Sanitarista
ou Ambiental e registro no
respectivo conselho de
classe
Diploma de graduação no
curso de Arquitetura ou
Engenharia Civil e registro
no respectivo conselho de
classe

10.5. Desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo
10.5.1. Os trabalhos deverão ser realizados em obediência às etapas de Projeto estabelecidas
no CRONOGRAMA PARA PLANEJAMENTO DA OBRA, de modo a evoluírem gradual e
continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pela Contratante e reduziremse os riscos de perdas e retrabalho dos serviços.
10.5.2. Para o desenvolvimento de todas as etapas do projeto, bem como os produtos a
serem entregues em cada etapa, deverão ser seguidas as orientações listadas abaixo
e o que determina o Anexo II – Escopo para elaboração dos projetos básicos e
executivos de arquitetura e complementares de engenharia.
10.5.3. Todos os Projetos deverão ser desenvolvidos em conformidade com as Práticas de
Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais e com este Termo,
prevalecendo, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pela
UNIFAP.
10.5.4. O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da
Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final.
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10.5.5. A Contratada deverá providenciar junto ao CAU e/ou CREA os Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)
referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto do Termo de Referência e
ANTEPROJETO, inclusive da Planilha Orçamentária.
10.5.6. A Contratada deverá entregar, à UNIFAP, uma via dos Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT) e das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um
dos Projetos específicos, devidamente quitadas.
10.5.7. 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.
10.5.8. 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.
10.5.9. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a UNIFAP antes da
execução dos serviços correspondentes.
10.5.10. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem
ser submetidos à avaliação da UNIFAP.
10.5.11. Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modificações
necessárias à sua aprovação.
10.5.12. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente pela
contratante, devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à
nova avaliação.
10.5.13. Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e às
concessionárias de serviços serão de responsabilidade da Contratada, por meio dos
autores dos Projetos.
10.5.14. As impropriedades apontadas pela UNIFAP, pelos órgãos de aprovação, fiscalização e
controle serão corrigidas pela Contratada sem custo adicional para a UNIFAP.
10.5.15. A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos mesmos das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades
profissionais.
10.5.16. A Contratada deverá encaminhar à UNIFAP cópia dos Projetos com os carimbos de
aprovação e chancela dos órgãos competentes.
10.5.17. A UNIFAP deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos
assim como de toda a documentação produzida na execução do Contrato, ficando
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da UNIFAP.
10.6. Apresentação e Entrega de Desenhos e Documentos
10.6.1. Os trabalhos serão apresentados e entregues provisoriamente, de acordo com as
seguintes especificações:
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a)

b)

10.6.2.

a)
b)

10.6.3.

10.6.4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
10.6.5.
10.6.6.

TOMO I – TEXTOS em via impressa e digital (.doc ou .docx), devidamente formatada,
no padrão A4, utilizando o editor de textos MS-Word for Windows versão 6.0 ou
superior.
TOMO II – ELEMENTOS GRÁFICOS: Cópias de todo o projeto, contendo cotas, legendas
e demais indicações que permitam seu perfeito entendimento, em meio digital (CD
ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrão A4, acondicionados
em envelopes plásticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante,
encadernados de forma idêntica aos textos e planilhas, observando no que couber as
“Normas de execução do desenho de Arquitetura” da ABNT.
Após análise e aprovação, os trabalhos serão devolvidos à Contratada para execução
das adequações e modificações, porventura indicadas. Os trabalhos serão entregues
definitivamente de acordo com as seguintes especificações:
TOMO I – TEXTOS em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco,
padrão A4.
TOMO II - ELEMENTOS GRÁFICOS (Projeto Arquitetônico e Detalhamento, demais
Projetos e Serviços): em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco,
dobrados no padrão A4, acondicionados em envelopes plásticos, transparentes e
resistentes ao manuseio constante, encadernados de forma idêntica aos textos e
planilhas, observando no que couber as “Normas de execução do desenho de
Arquitetura” da ABNT.
A documentação técnica que representa o Projeto como um todo é composta de
elementos gráficos (desenhos em escala com cotas), e de elementos textuais
(memoriais, declarações, planilhas, cronogramas, etc.), que deverão ser produzidos e
apresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as normas técnicas
estabelecidas e as disposições da Contratante.
Os desenhos, textos e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no
mínimo, as seguintes informações:
Identificação da Contratante;
Identificação da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos
(nome, habilitação e registro profissional, número da ART e assinatura);
Identificação da edificação (nome e endereço completo);
Identificação do Projeto (etapa de execução, atividade técnica e codificação);
Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão);
Identificação do arquivo eletrônico correspondente;
Demais dados pertinentes.
A Contratada deverá emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediência aos
padrões previamente definidos pela UNIFAP.
Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverão ser entregues à
UNIFAP em duas vias impressas, sendo que os desenhos deverão ser plotados.
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10.6.7. A Contratada deverá apresentar, por intermédio do autor da Planilha Orçamentária,
Declaração de compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha
com os quantitativos do Projeto e com os custos do SINAPI ou praticados no mercado.
10.6.8. A escala a utilizar na representação geral, deverá ser de 1:50, devendo ser mantida
para todos os Projetos, tanto quanto possível. Os detalhes executivos e plantas
setorizadas terão as escalas de representação adequadas ao seu objetivo.
10.6.9. Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverão ser agrupados em jogos
separados e independentes, em correspondência a cada atividade técnica envolvida.
10.6.10. Os desenhos de cada Projeto deverão ser numerados sequencialmente e conter
indicação do número total de pranchas que compõem o conjunto.
10.6.11. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas
de representação previstas na ABNT e deverá ser indicada, para cada Projeto, a
simbologia utilizada.
10.6.12. A UNIFAP poderá exigir a apresentação e/ou o desenvolvimento de todos os detalhes
e documentos que julgarem convenientes para a perfeita caracterização do Projeto;
como por exemplo, as Memórias de Cálculo que determinaram a Planilha
Orçamentária, sem que tal procedimento represente a necessidade de aditivo
contratual.
10.7. Orientações para criação de arquivos
10.7.1. A Contratada deverá fornecer à Contratante cópia em CD/DVD de boa qualidade dos
arquivos correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas
fases do Projeto, devidamente relacionados e identificados.
10.7.2. Os elementos gráficos deverão ser disponibilizados em formato DWG e PDF, e os
elementos textuais em formato DOC ou XLS e PDF. Não serão acatados arquivos em
formato DXF.
10.7.3. Os desenhos que comporão o Projeto Executivo deverão ser produzidos com o
programa AutoCAD, versão 2010 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente.
Poderão ainda serem cobrados os projetos em BIM.
10.7.4. Os arquivos de texto deverão ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office
versão 2007, outro equivalente ou superior.
10.7.5. Os arquivos de planilha deverão ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office
versão 2007, outro equivalente ou superior.
10.7.6. Para demais arquivos gráficos, o aplicativo e extensão a serem utilizados deverão ser
acordados, previamente, com a Fiscalização.
10.7.7. A CONTRATADA se comprometerá a utilizar todos os softwares citados neste
documento e seus anexos, devidamente licenciados.
10.7.8. A identificação dos arquivos de desenhos deverá ser efetuada conforme a
nomenclatura de formato geral UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde:
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UUU

Código resumido de identificação da unidade a ser projetada, formado pela
combinação de três letras, informado pela fiscalização, conforme exemplo abaixo:
FAR = Faculdade de Farmácia
AA
Dois últimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado
T
Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma
C = Construção
A = Ampliação
D = Demolição
DD/DDD/ Sigla de duas, três ou quatro letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
DDDD
AC = Acústica
ARQ = Arquitetura
URB = Urbanismo
CL = Climatização Artificial
CON = Conforto Ambiental
CV = Comunicação Visual
DR = Drenagem
EL = Elétrica
ES = Estrutura
HI = Hidrossanitário
IP = Impermeabilização
IN = Instalações de detecção, prevenção e combate a incêndios
PA = Paisagismo
SD = Sondagem
SO = Sonorização
SP = Segurança Patrimonial
SPDA = Sistema de proteção contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viário
TE = Telefonia e Lógica
TO = Levantamento topográfico
TP = Terraplenagem
ET
Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro
EP = Estudo Preliminar
AP = Ante Projeto
PB = Projeto Básico
PE = Projeto Executivo
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Nnnnnnn Título ou descrição do desenho/documento em até 12 caracteres
RNN
Identificador do nº da revisão (R00; R01; etc.)
EXT
Extensão do arquivo
10.7.9. As mídias eletrônicas deverão ser devidamente identificadas com etiquetas adesivas
ou rótulo, onde deverá constar:
a)
Identificação da empresa CONTRATADA;
b)
Data da gravação;
c)
Identificação da unidade a que se refere o trabalho;
d)
Identificação do serviço a que se refere a mídia;
e)
Indicação dos arquivos contidos na gravação.
10.8.

Orientações para Elaboração de Desenhos em AutoCAD
10.8.1. Deverá ser utilizada apenas a fonte “ARIAL”.
10.8.2. A unidade de desenho padrão será metro (m), e este deverá estar sempre
desenhado em verdadeira grandeza.
10.8.3. Os desenhos de projetos serão feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira
grandeza, e apresentadas com o desenho da prancha (formato do papel, legendas,
notas e carimbo) no “Paper Space”, também na unidade padrão metro.
10.8.4. O carimbo deverá ter 18,5 cm de largura e conter, no mínimo, as seguintes
informações:
a) Logomarca da UNIFAP (a ser fornecida);
b) Logomarca da contratada;
c) Identificação da unidade a ser projetada
d) Endereço do imóvel (rua, nº e cidade);
e) Título do projeto (Construção, Reforma, Ampliação, etc.);
f) Especialidade do projeto (Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural, etc.);
g) Assunto da prancha e referência (Planta Baixa - Pav. Térreo, Cortes - XX, Fachada,
etc.);
h) Indicação do nome do arquivo da gravação da prancha no formato padronizado;
i) Número da prancha no formato sequência/quantidade total (01/03, 02/03...);
j) Data da elaboração do projeto (MM/AAAA);
k) Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);
l) Campos para assinaturas da UNIFAP e do Responsável Técnico (com identificação do
nome completo, nº CAU ou CREA/UF, endereço e telefone)
10.8.5. As anotações, legendas e demais observações relativas ao projeto, bem como
informações relativas a áreas (totais, índices, ambientes principais, área de
intervenção) deverão ser apresentadas em quadros separados do carimbo.
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10.8.6. A definição de espessura segundo as cores das penas deverá seguir a padronização
fornecida pela UNIFAP.
10.8.7. Caso sejam necessárias alterações e/ou inclusão de novo padrão de penas, a
relação de cores e espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho da prancha
devem também ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado direito externo da
área de plotagem.
10.8.8. A relação de cores e espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho da prancha
devem ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado direito externo da área de
plotagem.
10.8.9. Deverá ser fornecido, juntamente com os arquivos de desenho, seus respectivos
arquivos de Estilo de Plotagem (AutoCAD Color-dependentPlotStyleTable File), em
formato CTB.
10.8.10.
O tamanho das pranchas deverá obedecer aos seguintes formatos constantes
da tabela abaixo:
Largura (mm)
210
420
420 < L < 630
594
594 < L < 841
841
841 < L < 1189
1189

Altura (mm)
297
297
297
420
420
594
594
841

Formato Padronizado
A4
A3
A3 Estendido
A2
A2 Estendido
A1
A1 Estendido
A0

10.8.11.
As pranchas poderão ser plotadas em cores e, portanto, as legendas criadas
nos desenhos podem utilizar cores distintas, no entanto devem ser passíveis de
visualização e distinção de forma independente da cor.
10.9. Conforme o §7º, art. 8º, da Lei 12.462/2011, é vedada a realização, sem projeto
executivo, de obras e serviços de engenharia para cuja concretização tenha sido utilizado
o RDC, qualquer que seja o regime adotado.
11. CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO
11.1.

Equipe Técnica Mínima
11.1.1. A Equipe Técnica Mínima para a execução da obra foi definida tendo como base
dois critérios elementares:
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11.1.1.1.
A necessidade de uma equipe mínima de canteiro de obras, que tenha
dedicação de 44 horas semanais presente no canteiro de obras, para o devido
suporte e supervisão das atividades.
11.1.1.2.
A necessidade de uma equipe mínima de acompanhamento dos
serviços, por meio de visitas de profissionais tecnicamente habilitados para o
suporte e supervisão da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais
deverão elaborar relatório ou laudos técnicos avaliando os serviços
executados / em execução na obra, detalhando se os mesmos estão sendo
executando de acordo com as normas técnicas vigentes e com os projetos
executivos elaborados.

ITEM
1

2

3

4

ESPECIALIDADE

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
Prédio de Ciências Humanas
DEDICAÇÃO
ÁREA DE ATUAÇÃO
NECESSÁRIA

REQUISITOS MÍNIMOS

Diploma de graduação
no no curso de
Engenharia Civil e
registro no CREA
Visitas quinzenais à
Acompanhamento e
obra, que deverão Autor do Projeto
registro, por meio de servir de subsídio à Executivo de
Arquiteto
relatórios técnicos,
elaboração
de Arquitetura da etapa
dos serviços
relatórios técnicos de de Planejamento da
executados na obra.
acompanhamento da Obra
obra.
Visitas à obra durante
a
montagem
do
Acompanhamento e
canteiro de obras, a
Autor do Projeto
Arquiteto /
registro, por meio de execução das escadas
Executivo de
Engenheiro Civil /
relatórios técnicos,
e saídas de segurança
Prevenção e Combate
Engenheiro Eletricista dos serviços
e no final da obra, que
a Incêndio da etapa
especialista em
relacionados aos
deverão servir de
de Planejamento da
Segurança
projetos de segurança subsídio à elaboração
Obra
executados na obra.
de relatórios técnicos
de acompanhamento
da obra.
Visitas à obra durante Engenheiro Mecânico,
Elaboração de laudos
a
execução
dos Técnico especializado
Inspetor de solda e
técnicos de inspeção
serviços de Estrutura em Mecânica,
mecânica
de solda na estrutura
Metálica e mecânica, Materiais ou
metálica e demais
que deverão servir de Metalurgia, com
Engenheiro Civil
Residente

Gerenciamento das
obras e serviços

44h semanais,
canteiro de obras
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elementos de
mecânica.

subsídio à elaboração
de relatórios técnicos
de acompanhamento
da obra.

certificado de
especialização em
soldagem nível 1, e
registro no CREA e/ou
no Conselho de
Técnicos.

11.1.2. A empresa pode acrescentar à sua equipe outros profissionais que entender
pertinentes e necessários, mediante aprovação da CONTRATANTE.
11.1.3. Os custos da Equipe Técnica Mínima devem estar presentes na Planilha
Orçamentária detalhada, no grupo “Administração Local”.
11.1.4. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da
Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura (AEEA) da UNIFAP, durante o
período de execução dos trabalhos, para representá-la sempre que for necessário.
11.1.5. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme
disposto neste Termo e nos demais anexos do Edital.

12. CONDIÇÕES GERAIS PARA A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS
12.1.

A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto do Guia de Fiscalização
dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº. 02 (ou a outra que venha a
substituí-la), de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem
prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a
especificidade do objeto e do local.
12.2. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim
especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n°
8.666/1993 e na Lei 12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos, na
planilha orçamentária detalhada e no cronograma físico-financeiro aprovados.
12.2.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e
da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº. 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº.
2.271, de 1997.
12.2.2. O acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação de que trata este subitem
não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE
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12.3.
12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
Os representantes da FISCALIZAÇÃO reportar-se-ão diretamente ao Responsável Técnico
ou Preposto da CONTRATADA.
Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre
acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o
objeto da presente licitação, ainda que nas dependências da CONTRATADA ou de
terceiros.
A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços sempre
que:
12.5.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório ou no
Contrato;
12.5.2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
Instrumento Convocatório e de acordo com as especificações em anexo, parte
integrante deste Edital.
12.5.3. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da
FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes,
quando então autorizará a citada suspensão;
12.5.4. A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar formalmente.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no neste Termo e nos Anexos do Edital, em especial aqueles relativos
aos índices de produtividade.
12.7.1. O fiscal do contrato, ao verificar a redução no ritmo de execução dos serviços,
notificará a contratada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
restabeleça ritmo de trabalho compatível com o cronograma de execução físicofinanceiro.
12.7.2. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência,
nos Anexos do Edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº. 8.666, de
1993.
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12.9.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº. 8.666, de 1993.
12.10. Procedimentos operacionais de fiscalização e acompanhamento das medições das obras:
12.10.1.
As medições serão mensais e fechadas no último dia útil do mês, englobando
todos os serviços executados e aprovados pela fiscalização durante o mês;
12.10.2.
As planilhas de medição devem ser elaboradas pela fiscalização, ou seja, de
autoria do fiscal designado, contendo em anexo toda a memória de cálculo dos
quantitativos dos materiais e dos serviços realizados, não sendo aceitas medições
em percentuais;
12.10.3.
As medições deverão ainda ser instruídas com os seguintes documentos:
12.10.3.1. Relatório do fiscal dos serviços feitos na obra durante o mês;
12.10.3.2. Relatórios fotográficos semanais do fiscal contendo os serviços feitos
durante o mês;
12.10.3.3. Cópias das notas fiscais de materiais carimbadas e assinadas pelo
Fiscal, se for o caso;
12.10.3.4. Cópias dos contratos de aluguéis de máquinas e equipamentos, bem
como de serviços especializados com o endereço da obra em vigor, se for
o caso;
12.10.3.5. Controle Tecnológico dos serviços licitados e contratados,
demonstrando o atendimento ao projeto executivo elaborado e à boa
técnica;
12.10.3.6. Diário de Obras do Mês da medição;
12.10.3.7. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra,
Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de Segurança e quaisquer
outros profissionais da administração local da obra, com as respectivas
frequências do mês;
12.10.3.8. Cronograma físico-financeiro dos serviços executados no período;
12.10.3.9. Planejamento da obra para o mês corrente da medição;
12.10.3.10. Controle de Transporte de Resíduos – CTR, devidamente preenchida
identificando a obra geradora do resíduo e seu endereço;
12.10.3.11. Comprovante de procedência legal de produtos ou subprodutos
florestais quando da sua utilização;
12.10.3.12. Relatório mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos
de materiais, máquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR18;
12.10.3.13. Relatório de Medidas de Segurança e de utilização de EPI´s;
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13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
13.1. Obrigações da Contratada:
13.1.1. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
13.1.2. Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste Termo e na minuta do
contrato;
13.1.3. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
13.1.3.1. Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus
empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à
integridade do patrimônio público.
13.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
13.1.5. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que já haviam sido aprovados pela
UNIFAP;
13.1.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado,
para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo,
nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
13.1.7. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção,
desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da
obra;
13.1.8. Assegurar à Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:
13.1.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas,
logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitações ou prévia autorização;
13.1.8.2. Os direitos autorais das soluções apresentadas nos projetos elaborados,
suas especificações técnicas, toda documentação produzida e congêneres
e todos os demais produtos gerados na execução do contrato, são de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilização pela Contratada,
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sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa,
sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
13.1.9. Executar os serviços conforme Especificações constantes do Termo de Refer|ência,
do Edital e seus anexos e a sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
13.1.10.
Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;
13.1.11.
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, no Edital e
seus Anexos ou na minuta de contrato;
13.1.12.
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram o Contrato, no prazo determinado;
13.1.13.
Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar,
junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços
públicos, vistorias com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e
obras concluídos (Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);
13.1.14.
Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas
as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas;
13.1.15.
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra;
13.1.16.
Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros;
13.1.17.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Administração;
13.1.17.1. Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observância às normas da
legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos,
mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.
13.1.18.
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa
técnica, normas e legislação;
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13.1.19.
Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
nº. 6.496, de 1977;
13.1.20.
Providenciar junto ao CAU/BR os Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT’s) referentes ao objeto do contrato;
13.1.21.
Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção
e, se necessário, o alvará de demolição e demais documentos e autorizações
exigíveis, na forma da legislação aplicável;
13.1.22.
Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA; supressão da
vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;
13.1.23.
Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da
respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos,
conforme o caso:
a. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou
subprodutos florestais;
b. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos,
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;
c. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA
n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão
de tal licença obrigatória.
13.1.23.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao
DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do território estadual.
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13.1.24.
O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
13.1.25.
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos
resíduos da construção civil originários da contratação, para tanto obriga-se, sob
pena de multa previstas neste termo/edital, a apresentar o seu plano de
gerenciamento de resíduos da construção civil assinado pelo responsável técnico,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
13.1.25.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
13.1.25.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;
13.1.25.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
13.1.25.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
13.1.26.
Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, sob pena de multa, poderá dispor os
resíduos originários da contratação nas áreas da UNIFAP, em aterros de resíduos
domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
13.1.27.
Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob
pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle
de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBRn°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004;
13.1.28.
Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
13.1.28.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva,
Elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação – Portaria Nº 0989/2020 – UNIFAP.
Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718
Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br

29

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Processo: 23125.013631/2020-23
utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de
emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;
13.1.28.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 –
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído para conforto acústico, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
13.1.29.
Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1 (ou
outra que venha a substituí-la), de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;
13.1.30.
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
13.1.31.
Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos,
seguindo as disposições sobre Equipe Técnica Mínima do Edital e seus anexos;
13.1.32.
Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregados que sejam
familiares de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de
confiança no órgão contratante nos termos do artigo 7º do Decreto nº. 7.203 de
2010, que dispõe sobre a vedação no nepotismo no âmbito da administração
pública federal;
13.1.33.
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem
estar devidamente identificados por meio de crachá;
13.1.33.1. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachás,
com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção
Individual - EPI’s.
13.1.34.
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for
o caso;
13.1.35.
Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Administração;
13.1.36.
Permitir acesso dos funcionários da CONTRATANTE às dependências da
CONTRATADA para prestar inspeções periódicas nas instalações físicas para
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verificar o cumprimento das medidas de segurança adotada nos trabalhos e outras
medidas necessárias à execução dos serviços e demais condições estabelecidas
pela norma de segurança e saúde do trabalho, principalmente quanto aos
equipamentos de segurança coletiva;
13.1.37.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
serviços, bem como aos documentos relativos à execução das obras;
13.1.38.
Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável,
as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários,
de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto;
13.1.38.1. O Diário de obra deverá ter capa resistente, todas as suas páginas
numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três)
vias, e rubricadas pela fiscalização da UNIFAP;
13.1.38.2. Ao final da obra, o referido Diário será de propriedade da CONTRATANTE.
13.1.39.
Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos
serviços realizados fora das especificações;
13.1.40.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993;
13.1.41.
Reparar, refazer, substituir, às suas expensas, os trabalhos realizados com
materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;
13.1.42.
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;
13.1.43.
Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e
assumindo o ônus daí decorrente;
13.1.44.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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13.1.45.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condição de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
13.1.46.
Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação,
defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra;
13.1.47.
Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato;
13.1.48.
Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados;
13.1.49.
Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios
dos empregados utilizados na execução dos serviços;
13.1.50.
Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.
13.2. Obrigações da Contratante:
13.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Anteprojeto e Termo de Referência;
13.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
13.2.3. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;
13.2.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
13.2.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
13.2.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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13.2.7. A execução dos serviços será conduzida por um profissional especializado;
13.2.7.1. A presença do responsável pela manutenção deverá ser contínua, devendo
o mesmo estar em condições de prestar quaisquer esclarecimentos a
respeito dos serviços.
13.2.8. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que
acarrete em interrupção na execução do contrato;
13.2.9. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância
das normas ambientais vigentes;
13.2.10.
Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do
Edital e seus anexos, especialmente as do Termo de Referência e Anteprojeto,
incluindo o fornecimento de informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato por escrito quando for necessário;
13.2.11.
Efetuar os pagamentos à Contratada, mediante comprovação de execução dos
serviços, dentro das condições, prazos e vencimentos estabelecidos;
13.2.12.
Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo
descumprimento parcial ou total dos termos do Contrato;
13.2.13.
A UNIFAP não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada sem que tenha sido previamente autorizada;
13.2.14.
A UNIFAP reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalização
sobre a entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o
Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas no
mesmo;
13.2.15.
Realizar reuniões, às quintas-feiras pela manhã com início às 09:30h, com toda
a sua equipe técnica presente, na AEEA, na Universidade Federal do Amapá ou
outro lugar estabelecido pela Contratante.
13.2.15.1.
Essas reuniões serão previamente agendadas e seu objetivo é
apresentar e discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.
14. SUBCONTRATAÇÃO
14.1.
14.2.

14.3.

É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
No caso de subcontratação parcial, essa depende de autorização prévia por parte da
Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como verificar os
demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade
fiscal.
Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
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coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratação.
15. CONDIÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
15.1.

Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
15.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do
valor do orçamento previamente estimado pela Contratante;
15.1.2. Valor do Orçamento previamente estimado pela Contratante.
15.2. A ausência de orçamento anexo a este Edital ocorre sem prejuízo da divulgação das
informações necessárias – Anteprojeto – para que os interessados elaborem suas
propostas;
15.3. O orçamento efetuado pela Administração para a estipulação do limite a ser aceito
somente será divulgado apenas e imediatamente após o encerramento desta licitação,
exaurida a negociação conforme dispõe o art. 26, da Lei nº 12.462/2011.
15.4. Para cálculo da composição do BDI, fica determinado o uso da fórmula contida no
Acórdão nº. 2622/2013 do TCU, descrita abaixo:

15.5.

15.6.

A licitante deverá calcular seu BDI com base na fórmula apresentada acima, obedecendo
ao disposto no Acórdão nº. 2622/2013 do TCU, podendo até mesmo ultrapassar o limite
do cálculo considerado pela UNIFAP de 28,82% para serviços e de 16,32% para
equipamentos, desde que o valor global proposto seja igual ou inferior ao orçado pela
UNIFAP.
A licitante deverá apresentar planilha conforme o modelo abaixo ou equivalente,
devidamente preenchida, não estando vinculado aos percentuais mínimos e máximos,
salvo quanto aos tributos.
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

15.7.
15.8.
15.9.

A não apresentação da planilha acima e/ou a não utilização da fórmula apresentada
para o
referido cálculo do BDI implicará na desclassificação automática da
licitante.
As taxas a serem utilizadas para o cálculo do BDI deverão ser discriminadas nos campos
específicos, conforme a do modelo da planilha apresentada.
A licitante deverá apresentar em papel e mídia, juntamente com a proposta de preço,
Envelope 2, a planilha de Composição de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente
preenchida ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI ou
modelo equivalente que possa retratar fielmente seus encargos.
MODELO COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS
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GRUPO A
Previdência Social
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Salário Educação
SESI / SESC
SENAI / SENAC
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE)
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT)
INFORMAR CÓDIGO FPAS:

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

%
%
%
%
%
%
%
%

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

%
%
%
%
%
%
%
%

C1

%

D1

%

GRUPO B – sofre incidência de A
Repouso semanal remunerado
Feriados
Auxilio-enfermidade
Licença paternidade
13º Salário
Férias
1/3 Férias
Aviso Prévio
GRUPO C - não sofre incidência de A
Depósito por rescisão contratual sem justa causa
50% [ A2 + (A2xB) X 100 ]
INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS – D
GRUPO A X GRUPO B
TOTAL D

%

TOTAL ENCARGOS (A+ B+ C+ D)

%

15.10. A não apresentação das planilhas de Composição Analítica de Encargos Sociais implicará
na desclassificação automática da licitante.
15.11. A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preço, Envelope 2, planilha
de todas as composições de preços analíticas de cada serviço listado na planilha de
orçamento que efetivou o preço final do objeto licitado, em papel e mídia, de acordo
com o modelo abaixo ou planilha equivalente.
MODELO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS POR SERVIÇO LISTADO NA PLANILHA DE
ORÇAMENTO
SERVIÇO:
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A. Mão-de-obra
DESCRIÇÃO

Unidade

Quantidade Preço Unitário

Valor Total

Valor da mão-de-obra
Encargos Sociais__________%
Total de A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DESCRIÇÃO
Unidade

Quantidade Preço Unitário

Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO
DESCRIÇÃO

Unidade

Quantidade

Preço Unitário

Valor
Total

Total de B =
C. INSUMOS E EPI
DESCRIÇÃO

Unidade

Quantidade Preço Unitário

Valor Total

Total de C =
D.Custo Direto
TOTAL D =
(Total de A + Total de B + Total de C)
E. BDI ______________ %
E.1 – Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
E.2 – Benefícios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 – Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)
Total de E =
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =
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___________, ____ de ______________ de ______.

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
15.11.1.
A não apresentação das planilhas de composição de preços implicará na
desclassificação automática da licitante.
15.12. Também deverá ser considerada, na composição de preços de cada licitante, a
necessidade de que a obra não interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é
fundamental que as licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns
serviços à noite e/ou em finais de semana – devendo ser evitada a utilização de
marteletes que geram ruído excessivo, por exemplo.

16. DOS PAGAMENTOS
16.1. Forma de pagamento pela elaboração dos projetos básico e executivo de arquitetura
e engenharia:
16.1.1. O pagamento pela elaboração do projeto se dará com a entrega dos produtos
revisados e aprovados pela UNIFAP das seguintes etapas:
16.1.1.1.
50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboração de
Projetos na entrega do Projeto Básico aprovado;
16.1.1.2.
50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboração de
Projetos na entrega do Projeto Executivo aprovado.
16.1.2. A revisão e aprovação dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia
seguirão o que determina o Anexo II – Escopo para elaboração dos projetos básicos
e executivos de arquitetura e complementares de engenharia e este Termo.
16.2. Forma de pagamento pela execução das obras:
16.2.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação à Contratante dos
documentos hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas no item
CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, deste Termo.
16.2.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mediante etapas
executadas, que corresponderão aos percentuais de desembolso estabelecidos no
cronograma físico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto
executivo, e aprovado pela Contratante. A aprovação deste documento, assim
como todo o projeto executivo, é condição fundamental para o início das obras.
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16.2.3. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.
16.2.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:
16.2.4.1.
Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo
detalhada.
16.2.4.2.
Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os
serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.
16.2.4.2.1.
Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em
relação à previsão original constante no Cronograma FísicoFinanceiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente,
ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitação antecipada do
valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução
dos serviços entendidos como críticos.
16.2.4.2.2.
Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada
deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à
Previdência Social, as ART dos engenheiros e da obra.
16.2.4.2.3.
A Contratada também apresentará, a cada medição, os
documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.
16.2.4.2.4.
A Contratada devera, ainda, a cada medição, apresentar o
Boletim de Medição dos Serviços executados em 01(uma) via,
assinada com o atesto do fiscal. Os boletins de medição deverão vir
acompanhados de “RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO” em 01
(uma) via, em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os serviços em cada
uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens
medidos.
16.2.4.3.
A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de
utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência
legal.
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16.2.4.3.1.
No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na
etapa subsequente.
16.2.4.3.2.
A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada
não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitação definitiva dos serviços executados.
16.2.4.4.
Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da
medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de
serviços e de memória de cálculo detalhada.
16.2.5. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.
16.2.5.1.
O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os
serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações,
que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
16.2.5.1.1.
Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social),
correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida,
quanto aos empregados diretamente vinculados à execução
contratual, nominalmente identificados;
16.2.5.1.2.
Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “online” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e
16.2.5.1.3.
Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes
à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administração.
16.2.6. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente 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.
16.2.7. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online ao SICAF e, se
necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de
habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.
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16.2.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, nos termos da Instrução 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.
16.2.8.1.
Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar nº. 116, de 2003, e legislação
municipal aplicável.
16.2.8.2.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído
pelo artigo 12 da Lei Complementar nº. 123, de 2006, não sofrerá a retenção
quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em
relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de
11 de janeiro de 2012.
16.2.9. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
16.2.10.
Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.
16.2.11.
A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
16.2.12.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data
limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6%
(seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Sendo:
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I=

(6 / 100)
365

Sendo:

Elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação – Portaria Nº 0989/2020 – UNIFAP.
Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718
Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br

41

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Processo: 23125.013631/2020-23
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
17. DAS GARANTIAS
17.1.
Devem ser prestadas pela empresa, à época da contratação, duas espécies de
garantias: uma garantia ao contrato (caução, seguro-garantia ou fiança bancária) e uma
garantia à obra (seguro de risco de engenharia).
17.2.
A garantia ao contrato será prestada conforme as disposições a seguir.
17.2.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da
notificação formalizada pela Administração, tratando-se de condição indispensável
para assinatura do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
17.2.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
a)
Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b)
Seguro-garantia; ou
c)
Fiança bancária.
17.2.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou
prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a
responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.
17.2.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo
48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação
de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado
dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
17.2.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal, mediante depósito identificado, em agência definida pela administração, de
forma escrita.
17.2.4. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apólice,
inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente
autorizada, sendo a Universidade Federal do Amapá como único beneficiário do
seguro.
17.2.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter
validade durante a vigência do contrato.
17.2.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
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17.2.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
17.2.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
17.2.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos à Contratante.
17.2.10. Ocorrendo a rescisão unilateral ou injustificada do Contrato, a UNIVERSIDADE
FEDERAL DO AMAPÁ poderá executar a garantia prestada pela CONTRATADA.
17.3.
Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte:
17.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar à UNIFAP, em até 05 (cinco) dias úteis após a
assinatura do Contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço, a apólice de Seguro
de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo
a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ como BENEFICIÁRIO, com valor (importância
segurada) e prazo de vigência não inferior ao do Contrato, sob pena de aplicação das
sanções previstas no instrumento de contrato.
17.3.2. Estarão abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:
17.3.2.1. Coberturas Mínimas:
17.3.2.1.1. Cobertura Básica;
17.3.2.1.2. Seguros para obras civis em construção (OCC);
17.3.2.1.3. Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e
sabotagens;
17.3.2.1.4. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo,
queda de raio e alagamento, entre outros).
17.3.2.2. Coberturas especiais:
17.3.2.2.1. Despesas extraordinárias, que compreende despesas de mão de obra para
serviços noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para
consertos ou fretamento de meios de transporte;
17.3.2.2.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto,
greve ou greve patronal (lockout);
17.3.2.2.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho
do local;
17.3.2.2.4. Obras concluídas, que compreende danos materiais causados a partes da
obra quando finalizadas;
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17.3.2.2.5. Obras temporárias, que compreende danos materiais causados
exclusivamente a barracões e andaimes existentes no local da construção.
17.3.2.2.6. Despesas de salvamento e contenção de sinistros, quecompreende
despesas com providências de emergência para conter as consequências
de prejuízo decorrente de acidentes;
17.3.2.2.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende
danos morais causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos
trabalhos pertinentes à obra.
17.3.2.3. Coberturas adicionais:
17.3.2.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados à
obra decorrentes de erro de projeto mais prejuízos ocorridos durante
reposição, reparo ou retificação;
17.3.2.3.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenização para danos a
terceiros, cobre gastos com honorários de advogados,
17.3.2.3.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e
corporais causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da
execução da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestação de serviços durante o
prazo de vigência da apólice.
17.3.2.3.4. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros
bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda,
custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes;
17.3.2.3.5. Manutenção simples, que garante danos causados aos bens decorrentes
da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados
durante o período de manutenção;
17.3.2.3.6. Manutenção ampla, que além da cobertura para manutenção simples, ou
seja, para os empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por
eles, no período de manutenção, garante danos verificados nesse mesmo
período, porém ocorridos na fase de construção ou instalação;
17.3.2.3.7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as
quantias pelas quais o segurado é responsável, referentes a perdas
financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorrência dos trabalhos pertinentes à obra;
17.3.2.3.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas
quais o segurado vier a ser responsável civilmente, devido aos danos
corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu serviço no
canteiro de obras.
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17.3.3. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: número
completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato;
objeto a ser contratado; localidade do risco, especificando o local onde será executado
o objeto licitado; nome e número do CNPJ do emitente (seguradora); nome e número
do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice).
17.3.4. A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do comprovante de
pagamento do prêmio tarifário total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de
pagamento de cada parcela, tão logo seja efetuado, deverá ser remetido a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
instrumento.
17.4.
Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA
apresentará as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da
assinatura do correspondente Termo.
17.5.
A liberação das garantias estará condicionada à emissão do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO dos Serviços, mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas
todas as obrigações contratuais.
18. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462, de 2013, e da Lei nº
8.666, de 1993,a Contratada que, no decorrer da contratação: (mesclada com infrações
do RDC – art. 47)
18.1.1. Apresentar documentação falsa;
18.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.3. Fizer declaração falsa;
18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
18.1.5. Cometer fraude fiscal;
18.1.6. Ensejar o retardamento da execução do certame;
18.1.7. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
18.1.8. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;
18.1.9. Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorrência
de fato superveniente, devidamente justificado;
18.1.10.
Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o
contrato, inclusive nas hipóteses de convocação de licitante remanescente ou de
revogação da licitação em virtude da não celebração do contrato;
18.1.11.
Atrasar injustificadamente a execução do contrato ou a entrega do objeto
contratado;
18.1.12.
Inexecutar total ou parcialmente o contrato.
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18.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
18.2.2. Multa:
18.2.2.1.
De 0,1% (um décimo por cento) do valor do serviço por dia que
ultrapasse o prazo determinado para o seu início.
18.2.2.2.
De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do serviço por dia que
exceda o seu prazo de execução;
18.2.2.3.
De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do serviço em atraso,
por dia de excesso que venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas no
Cronograma Físico-Financeiro, contratual, com exclusão da última, calculada
mediante o emprego da fórmula: M = V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa;
V = valor da etapa; N = número de dias de atraso na conclusão da etapa.
18.2.2.4.
Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida,
podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado
das penalidades não supere o valor total do contrato.
18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UNIFAP, pelo prazo de até
dois anos;
18.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;
18.2.4.1.
Nas hipóteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei nº
12.462/2013, a penalidade se estenderá, além da União, aos Estados, Distrito
Federal e Municípios.
18.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
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 Administração pelos
prejuízos causados.
18.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
18.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
18.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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18.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de
1999.
18.5. 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 Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
18.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
18.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.8.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

19. RESPONSÁVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA
Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura da Universidade Federal do Amapá (AEEA UNIFAP).
20. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE TERMO
Comissão de Planejamento da Contratação, nomeada através da Portaria Nº 0989/2020 –
UNIFAP.

Macapá, 14 de agosto de 2020.

Elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação – Portaria Nº 0989/2020 – UNIFAP.
Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718
Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br

47

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO II-A – ESCOPO PARA ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS

Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA
Email: aeea@unifap.br
Contato: 3312-1718 - 3312-1719

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá
Rod.Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero
CEP 68903-419 www.unifap.br

1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

1 ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
1.1.1

Este documento tem como objetivo o fornecimento de instruções para a elaboração de projetos.

DIRETRIZES GERAIS
1.1.2

Toda a documentação entregue será submetida à análise dos técnicos da AEEA/UNIFAP.

1.1.3

Para a aprovação por parte da UNIFAP, serão verificadas na documentação entregue, os seguintes:

1.1.3.1 Conformidade com as diretrizes presentes neste documento;
1.1.3.2 Conformidade dos projetos entregues com o Anteprojeto;
1.1.3.3 Compatibilização entre toda a documentação entregue;
1.1.3.4 Adequação das soluções adotadas;
1.1.3.5 Apresentação gráfica da documentação.
1.1.3.6 Atendimento a resolução da Lei de etiquetagem de edificações sobre eficiência energética para posterior
certificação pelo Inmetro.
1.1.3.7 Códigos, Leis, Decretos, Portaria e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionárias de serviços públicos.
1.1.3.8 Conformidade a Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – OT- IBR
001/2006; NBR13531 e NBR 13532.
RECEBIMENTO DOS PROJETOS
1.1.4

Plantas de localização e identificação dos sistemas de impermeabilização;

1.1.4.1 Detalhes genéricos e específicos que descrevam graficamente todas as soluções de impermeabilização
projetadas e que sejam necessárias para a inequívoca execução destas;
1.1.4.2 Legenda contendo toda a simbologia utilizada na planta para a identificação dos sistemas de
impermeabilização;
1.1.4.3 Notas explicativas;
1.1.4.4 Quadro com o quantitativo das áreas dos sistemas de impermeabilização utilizados.
1.1.4.5 Memorial de Cálculo.
1.1.4.6 Termo de entrega listando todos os documentos.
1.1.4.7 Pranchas de todos os Projetos, Memoriais descritivos, Especificações Técnicas, Orçamento e
Cronograma Físico Financeiro impresso e assinados;
1.1.4.8 CD/DVD com cópia de todos os documentos (pranchas de projetos, Memoriais Descritivos,
especificações técnicas, orçamento e cronograma físico-financeiro) em versão original (.dwg, .doc,
.xls e .pdf).
1.1.4.9 ART/RRT dos responsáveis técnicos por todos os projetos, assinadas e pagas.
1.1.4.10

Licenciamentos Ambientais, quitados.

1.1.4.11

Taxas geradas e pagas

1.1.4.12

As peças gráficas devem, preferencialmente, ser apresentadas em formato A1. Prezando sempre
pela boa organização e não desperdício de papel, contendo assinaturas e carimbos dos autores,
dobradas em formato A4.

Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA
Email: aeea@unifap.br
Contato: 3312-1718 - 3312-1719

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá
Rod.Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero
CEP 68903-419 www.unifap.br

2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT)
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1.1.5

Todos os projetos entregues deverão vir acompanhados com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

1.1.6

Fica a cargo da CONTRATADA o pagamento das taxas de ART / RRT.

PROJETO BÁSICO

DESCRIÇÃO
2.1.1

Consolidar a solução global para os materiais, sistemas, métodos construtivos e acabamentos mais
adequados ao empreendimento proposto, validando as atividades e fases anteriores.

2.1.2

Verificar e consolidar a solução de implantação quanto aos condicionantes técnicos, identificadas na
fase anterior, para a validação do programa do empreendimento;

2.1.3

Verificar e consolidar a solução de todos os ambientes, inclusive das áreas técnicas (internas e
externas), em todos os pavimentos / unidades, dos conceitos arquitetônicos e das condicionantes
técnicas identificadas na fase anterior, bem como a adequação dos sistemas e métodos construtivos
propostos;

2.1.4

Coordenação e montagem de processos para as aprovações em Órgãos Técnicos Públicos
específicos.

DADOS NECESSÁRIOS
2.1.5

Apresentação para aprovação pela AEEA/ UNIFAP do Anteprojeto Arquitetônico;

2.1.6

Definição e layout de Salas Técnicas, shafts, subestação, etc;

2.1.7

Projetos de terraplanagem, mecânica de solos, sistema viário, drenagem e iluminação pública;

2.1.8

Sistemas de estruturas

2.1.9

Sistemas de fundações

2.1.10 Sistemas de vedações gerais
2.1.11 Sistemas prediais elétricos e hidráulicos
2.1.12 Sistemas de climatização (Ar-Condicionado, Exaustão, Pressurização e Ventilação)
2.1.13 Definição de aberturas técnicas horizontais e verticais (shafts)
2.1.14 Dimensionamento de equipamentos em função dos ambientes definidos e do melhor desempenho
2.1.15 Projeto de arquitetura paisagística
2.1.16 Sistemas de revestimentos de pisos, forros e cobertura
2.1.17 Sistema de esquadrias e brises
2.1.18 Outros sistemas pertinentes.
PRODUTOS A SEREM ELABORADOS
2.1.19 Serviço de Levantamento Topográfico (Sigla: PB-TO);
2.1.20 Projeto Básico de Arquitetura (Sigla: PB-AR);
2.1.21 Projeto Básico de Estrutura (Sigla: PB-ES);
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2.1.22 Projeto Básico de Hidrossanitário (Sigla: PB-HI);
2.1.23 Projeto Básico de Elétrica (Sigla: PB-EL);
2.1.24 Projeto Básico de Climatização (Sigla: PB-CL);
2.1.25 Projeto Básico de Telefonia e Lógica (Sigla: PB-TE);
2.1.26 Projeto Básico de Acústica (Sigla: PB-AC);
2.1.27 Projeto Básico de Terraplenagem (Sigla: PB-TP);
2.1.28 Projeto Básico de Sistema Viário (Sigla: PB-SV);
CONSIDERAÇÕES
2.1.29 O Projeto Básico deverá harmonizar os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais instalações,
contemplando os conceitos de economia e racionalização, bem como as facilidades de acesso para
inspeção e manutenção dos diversos sistemas que compõem a edificação.
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
2.1.30 DIRETRIZES:
2.1.30.1

O Serviço de Levantamento Topográfico deverá utilizar a sigla: TO.

2.1.30.2

Os serviços serão executados por profissionais habilitados em equipes designadas pela
CONTRATADA e aprovada pela UNIFAP, tendo como responsável técnico um engenheiro
agrimensor ou engenheiro cartógrafo.

2.1.30.3

Os serviços serão convalidados mediante fiscalização e verificação dos padrões de qualidade
exigidos Sempre que solicitado, o responsável pela execução dos estudos deverá fornecer à
UNIFAP dados e informações relativas aos levantamentos, que possam subsidiar a elaboração de
outros projetos.

2.1.31 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:
2.1.31.1

Resolução do Presidente do IBGE Nº 01/2005 que “Altera a caracterização do Sistema Geodésica
Brasileiro”, aprovada pela Resolução N.º 01 de 25 de fevereiro de 2005 do Presidente do IBGE, que
institui o SIRGAS2000 e define os parâmetros de transformação entre este sistema e o sistema
SAD69, cujos modelos matemáticos constam na Resolução Nº23 de 21 de fevereiro de 1989 da
Presidência do IBGE “Parâmetros para Transformação de Sistemas Geodésicos”.

2.1.31.2

“Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos”, aprovadas pela Resolução PR
n.o 22, de 21.07.83, do Presidente do IBGE, e homologadas pela Resolução COCAR 02/83, de
14.07.83, publicada no D.O. de 27.07.83.

2.1.31.3

“Especificações e Normas Gerais para Levantamentos GPS: Versão Preliminar”, aprovadas pela
Resolução N.º 05 de 31 de março de 1993 da Presidência do IBGE, e que passaram a
complementar o capítulo II das

2.1.31.4

Norma ABNT NBR 13.133 – “Execução de levantamento topográfico”, de Junho/94 (ou versão
atualizada, se for o caso).

2.1.31.5

Especificações e Normas para Levantamentos Geodésicos da R. PR-22 de 21/83.Norma ABNT NBR
14.166 - “Rede de Referência Cadastral Municipal - Procedimento”, de Agosto/98.

2.1.32 CONDIÇÕES:
2.1.32.1

Todos os pontos levantados terão suas posições planimétricas determinadas por coordenadas e as
posições altimétricas determinadas por altitudes ortométricas, georeferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro. Ou seja, as posições planimétricas devem ser referidas ao Sistema de
Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS), em sua realização do ano de 2000
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(SIRGAS2000), e também ao SAD-69 com a definição adotada pelo SICAR/CONDER/INFORMS e
SICAD/PMS. As posições altimétricas devem ser referidas ao datum Imbituba-SC.
2.1.32.2

Para a representação gráfica, bem como para os cálculos de distâncias, áreas e azimutes, o plano
de projeção cartográfico a ser usado é o UTM (Universal Transversa de Mercator).

2.1.32.3

As plantas digitais serão apresentadas em formatos dwg, dxf e shape, organizados em níveis de
informações com especificações de traços, símbolos, cores, formatos, etc, conforme o modelo
adotado pelo SICAR/CONDER/INFORMS.

2.1.32.4

Arquivos de pontos do tipo txt com formato PNEZDN separados por espaço, onde: P= numero do
ponto; N= coordenadas UTM norte; E= coordenadas UTM este; Z= elevação; D= descrição e N=
observação quando necessário.

2.1.32.5

Todos os pontos levantados terão suas posições planimétricas e altimétricas, atendendo aos
padrões de precisão com seguem, caracterizados por suas tolerâncias posicionais.

2.1.32.5.1

Tolerância posicional planimétrica:

2.1.32.5.1.1

Pontos de apoio básico: +/- 15mm ou melhor

2.1.32.5.1.2

Pontos de apoio auxiliar: +/- 30mm ou melhor

2.1.32.5.1.3

Pontos de limites materializados com marco geodésico: +/- 50mm ou melhor

2.1.32.5.1.4

Pontos de detalhes: +/- 100mm ou melhor

2.1.32.5.2

Tolerância posicional altimétrica:

2.1.32.5.2.1

Pontos de apoio básico: +/- 20mm ou melhor

2.1.32.5.2.2

Pontos de apoio auxiliar: +/- 20mm ou melhor

2.1.32.5.2.3

Pontos de limites materializados com marco geodésico: +/- 20mm ou melhor

2.1.32.5.2.4

Pontos de detalhes: +/- 100mm ou melhor

2.1.32.5.2.5

Pontos interpolados entre curvas de nível: +/- 25cm ou melhor

2.1.32.6

Entende-se por tolerância posicional planimétrica a resultante em termos das componentes
horizontais (σE e σN) e vertical (σH) ao nível de confiança de 95%.

2.1.32.7

Os valores de tolerância posicional planimétrica apresentados anteriormente se referem a resultante
horizontal determinada por:

Tp  (E ) 2  (N ) 2
Tp: tolerância posicional

σN : desvio padrão da componente N, em metros
σE : desvio padrão da componente E, em metros.
2.1.32.7.1

Para atender o padrão de tolerância posicional ao nível de confiança de 95%, as precisões posicionais
obtidas das medições devem atingir uma qualidade de pelo menos 3 vezes melhor que as tolerâncias
indicadas nos itens 1.5.3.3.1 e 1.5.3.3.2.

2.1.32.8

A CONTRATADA deve usar equipamentos e métodos de levantamento adequados para atingir a
precisão necessária, considerando as variáveis eficiência e economia.

2.1.32.9

Os pontos de apoio, básico e auxiliar, bem como os pontos de limites deverão ser levantados com
medições de controle, ou seja, com observações independentes, e serem ajustadas pelo método
dos mínimos quadrados.

2.1.32.10 Quando for usado receptores GPS/GNSS, o único método aceito é o posicionamento relativo
(estático, estático rápido, stop-and-go, RTK). Os receptores e programas computacionais de
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processamento de dados GPS/GNSS devem ter capacidade de armazenar e pós-processar fases de
batimento () das portadoras L1 e/ou L1/L2, respectivamente.
2.1.32.11 Quando for usado equipamento do tipo Estação Total Topográfica, somente serão admitidos os de,
segundo a ABNT NBR 13.333 (1994), “precisão alta”, ou seja, medição angular com incerteza
nominal de ± 02” e medição linear com incerteza nominal de ± (3 mm + 3 ppm * D); ou de “precisão
média”, ou seja, medição angular com incerteza nominal de ± 07” e medição linear com incerteza
nominal de ± (5 mm + 5 ppm * D)
2.1.32.12 Não serão admitidas medições pelo método taqueométrico.
2.1.32.13 Serão admitidas medições a trena desde que feitas com medições de controle, com observações
independentes.
2.1.32.14 Independentemente do método utilizado, é obrigação da CONTRATADA registrar e apresentar todos
os dados observados, ou seja, os originais dos levantamentos, incluindo cadernetas de campo
originais, croquis com indicações claras dos pontos levantados, arquivos primários dos
levantamentos com equipamentos eletrônicos (GPS, estação total, etc), devendo incluir também
todas as observações adicionais necessárias ao reprocessamento, tais como: altura de
instrumentos, especificações de antena, eliminação de satélites, dentre outros.
2.1.32.15 Quanto ao apoio básico e auxiliar:
2.1.32.15.1 A localização dos pilares com centragem forçada e dos marcos geodésicos para o apoio básico serão
definidos após validação pela equipe de fiscalização / UNIFAP, e deverão ser colocados em locais
convenientes de forma a permitir a sua proteção, além de impedir ou dificultar a sua destruição ou
remoção.
2.1.32.15.2 Os pontos do apoio básico serão materializadas através de pilares ou marcos de concreto, com as
seguintes especificações:
a) Pilares de centragem forçada – implantação de três pilares de concreto com
dispositivo de centragem forçada incrustado no seu topo. A implantação dos
mesmos deverá seguir o padrão conforme item 2.5.5. Cada pilar deverá
obedecer ao seguinte formato e dimensão: - Formato cilíndrico, - Diâmetro de
30 cm, - Altura de 1,20 m, - Base quadrada com 1,00 m x 1,00 m, - Base
superior de alumínio ou similar com dispositivo de centragem forçada (disco) e
com pino ou parafuso de centragem forçada, conforme modelo II do item 2.5.6.
b) Marco de concreto – em forma de tronco piramidal com dimensões 8 x 12 x
60 cm, traço 1:3:4, alma de ferro com diâmetro de 4,2 mm, conforme modelo I
do item 2.5.5; e deverão ser enterrados de maneira que sua base menor fique
nivelada com o piso existente, e em seu topo deve ser cravejada uma chapa
metálica, conforme modelo I do item 2.5.5, sendo marcado a identificação do
marco de forma clara, bem como a inscrição “Universidade Federal do Amapá
– UNIFAP”, )”
2.1.32.15.3 Todos os pontos do apoio básico devem ser materializados antes do processo de medição.
2.1.32.15.4 Os pontos de apoio básico devem ter suas posições planimétricas georeferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro a partir de medições independentes, com receptores GPS/GNSS no modo relativo,
com referência a pelo menos duas estações da RBMC/IBGE.
2.1.32.15.5 Os pontos de apoio básico devem ter suas posições altimétricas georeferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro a partir de medições independentes, usando o método de nivelamento geométrico, com
estabelecimentos de circuitos fechados, com referência a pelo menos duas RN’s homologadas pelo IBGE.
2.1.32.15.6 Para todos os pontos de apoio básico devem ser apresentados uma monografia com foto, itinerário, planta
de localização, coordenadas geodésicas e planas UTM, e altitudes ortométricas, com as devidas
precisões, conforme modelo dos itens 2.5.5 e 2.5.6.
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2.1.32.15.7 Os pontos do apoio auxiliar devem ter suas posições planimétricas e altimétricas amarradas a pelo menos
dois pontos do apoio básico.
2.1.32.16 Quanto aos pontos de limites:
2.1.32.16.1 A identificação e o reconhecimento dos limites do imóvel é uma tarefa que precede necessariamente a
etapa de medição. Destina-se a assegurar que o profissional não cometerá erros ou equívocos no
caminhamento a ser percorrido.
2.1.32.16.2 Os pontos de limite serão materializadas através de marcos de concreto, traço 1:3:4, alma de ferro com
diâmetro de 4,2 mm, forma tronco piramidal com dimensões 8 x 12 x 60 cm, conforme modelo I do item
2.5.5; e deverão ser enterrados de maneira que sua base menor fique nivelada com o piso existente, e em
seu topo deve ser cravejada uma chapa metálica, conforme modelo I do item 2.5.5, sendo marcado a
identificação do marco de forma clara, bem como a inscrição “Universidade Federal do Amapá – UNIFAP”.
Em casos específicos o marco de concreto pode ser dispensado, no entanto a chapa metálica deve ser
cravejada diretamente na superfície.
2.1.32.16.3 Todos os pontos de limites devem ser materializados antes do processo de medição.
2.1.32.16.4 Os pontos de limite devem ter suas posições planimétricas georeferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro a partir de medições independentes, com receptores GPS/GNSS no modo relativo, ou com
Estação Total Topográfica, com referência a pelo menos duas estações da RBMC/IBGE, ou duas
estações do apoio básico ou auxiliar.
2.1.32.16.5 Os pontos de limite devem ter suas posições altimétricas georeferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro a partir de medições independentes, usando o método de nivelamento geométrico, com
estabelecimentos de circuitos fechados, com referência aos pontos do apoio básico.
2.1.32.16.6 Cada perímetro do imóvel deverá estar descrito em forma de tabela contendo a sequência dos pontos de
limite, suas coordenadas elipsóidicas (latitude e longitude) referidas aos sistemas geodésicos
SIRGAS2000 e SAD-69, as correspondentes coordenadas planas UTM, as respectivas incertezas
posicionais, as altitudes ortométricas, bem como as distâncias e azimutes de cada linha de limite,
calculados no plano de projeção UTM, e as identificações das respectivas confrontações.
2.1.32.16.7 Para todos os pontos de limite devem ser apresentados uma monografia com foto, itinerário, planta de
localização, coordenadas geodésicas e planas UTM, e altitudes ortométricas, com as respectivas
precisões, conforme modelos dos itens 2.5.5 e 2.5.6.
2.1.32.17 Quanto aos pontos de detalhes:
2.1.32.17.1 Todos os detalhes relevantes existentes no campus serão levantados, incluindo edificações, muros,
cercas, sistema viário (logradouros), redes de serviços, árvores com diâmetro igual ou superior a 15 cm
(quinze centímetros) e identificação da espécie, caminhos, jardins, acessos estacionamentos, talvegues,
valetas, postes, caixas de recepção e poços de visita bueiros, vegetação, áreas circunvizinhas, etc.
2.1.32.17.2 O detalhamento de logradouros deve abranger também os pontos definidores das pistas existentes (eixos,
bordos, meios-fios, calçadas, valetas, etc.) sempre numa mesma seção transversal e a intervalos
longitudinais nunca superiores a 10 (dez) metros, caracterizando todas as variações transversais
existentes ao longo da seção. Os meios-fios existentes serão definidos altimetricamente pela altitude
ortométrica do pavimento e não sobre a calçada, informando-se as suas alturas (das calçadas) por via ou
trecho de via.
2.1.32.17.3 As edificações serão definidas geometricamente por um polígono fechado, com determinação das
altitudes ortométricas das soleiras das entradas.
2.1.32.17.4 Deve-se indicar o nome de todas as edificações e sempre que possível apresentar o número da porta de
todas elas.
2.1.32.17.5 No levantamento dos pontos de detalhes das redes de serviços públicos deverão ser determinados: a)
todas as medidas das caixas de inspeção e coletoras, b) as altitudes ortométricas de montante e de
jusante na geratriz inferior das tubulações, informando, também, o diâmetro das mesmas, c) a
profundidade da geratriz superior externa da obra em relação ao terreno natural, d) a menor altura da rede
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aérea de energia, em relação ao terreno natural, f) os detalhes e especificações técnicas das obras,
levantadas junto às concessionárias.
2.1.32.17.6 Devem ser determinados pontos de detalhes auxiliares para possibilitar a representação do relevo, nas
áreas indicadas, por meio de curvas de nível com eqüidistância vertical de 1 (um) metro.
2.1.33 TERMINOLOGIAS:
2.1.33.1

Apoio básico – consiste na implantação de uma rede geodésica de pontos no Campus da UNIFAP
(Ondina/Federação), materializados conforme especificações em anexo, com levantamento planialtimétrico georeferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro e amarrados ao
SICAR/CONDER/INFORMS e ao SICAD/PMS, que servirão de apoio ao levantamento dos pontos
de apoio auxiliar, dos pontos de limites e dos pontos de detalhes, e atendendo as condições
exigidas descritas no item 2.5.3. Três desses pontos serão construídos em forma de pilares de
concreto com dispositivo de centragem forçada incrustado no seu topo.

2.1.33.2

Pontos de limites – consiste no levantamento cadastral planialtimétrico georeferenciado ao Sistema
Geodésico Brasileiro e amarrados ao SICAR/CONDER/INFORMS e ao SICAD/PMS, de todos os
vértices que caracterizam geometricamente os polígonos definidos pelos limites do Campus da
UNIFAP e identificadas na planta de localização dos terrenos, modelos I e II, e atendendo as
condições exigidas descritas no item 2.5.3.

2.1.33.3

Pontos de detalhes – consiste no levantamentos plani-altimetricos de todos os detalhes relevantes,
naturais e artificiais, georeferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro e amarrados ao
SICAR/CONDER/INFORMS e ao SICAD/PMS, em áreas descritas e indicadas em planta de áreas
para topografia, modelo I, e atendendo as condições exigidas descritas neste anexo no item 2.5.3.

2.1.34 MODELO I DE MARCOS GEODÉSICOS:

Modelo de Marco Geodésico de concreto
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UNIFAP

Modelo de plaqueta de identificação dos marcos geodésicos em chapa de metal
(material: aço inoxidável)

Visualização do Pilar acima do solo
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Base Quadrada de 1,50X1,50m com
profundidade de 0,60m

04 estacas com
profundidade de
3,00m cada

Esquema Geral do Pilar Geodésico
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2.1.35 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
2.1.35.1

Plantas em escala 1:250 contendo as curvas de nível, com intervalos de 50 em 50 cm, com
indicação das referências de nível RN. Poderá ser utilizada outra escala desde que por motivo de
melhoria na qualidade da informação;

2.1.35.2

Planta planimétrica em escala 1:250 indicando a poligonal do terreno, com a sequência de vértices
de coordenadas, implantados através de medidas de distâncias e ângulos, realizadas com métodos
e critérios que garantam uma precisão compatível com a natureza dos trabalhos. Caracterização do
tipo de passagem (cancela, portão, etc.). Caracterização do tipo da demarcação do contorno (cerca,
muro, etc.). Quando a área for contornada por uma via, inclusive caminhos reais de pedestre, traçase também uma poligonal pelo oposto desta via, acrescendo a largura das pistas e suas faixas de
domínio, se as tiverem. Poderá ser utilizada outra escala desde que por motivo de melhoria na
qualidade da informação;

2.1.35.3

Levantamento topográfico, contendo todos os elementos físicos presentes e devidamente locados
na área, inclusive as características das redes de utilidades, de esgotos (caso exista), dos
dispositivos de drenagem, árvores e outros dados levantados e cadastrados com a finalidade de
propiciar perfeita caracterização física e geométrica das redes e dispositivos existentes;

2.1.35.4

O Relatório Técnico deverá conter, de forma clara e detalhada, todo o procedimento utilizado para a
realização dos trabalhos, a descrição detalhada de como foram executados os serviços de campo e
de escritório, os resultados obtidos, os produtos gerados, a relação de equipamentos e softwares
usados, a relação da equipe técnica identificando o responsável técnico com o respectivo nº da ART.

2.1.35.5

Todo material produzido, as plantas, a caderneta de campo, os originais das medições, o memorial
descritivo, com todos os registros dos levantamentos, deverão fazer parte da documentação dos
serviços, entregues em mídia eletrônica gravada em dois CDs ou DVDs.

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
2.1.36 DIRETRIZES:
2.1.36.1

O Projeto Básico de Arquitetura deverá utilizar a sigla: PB-AR.

2.1.37 Para elaboração, por parte da CONTRATADA, e aprovação, por parte da UNIFAP, do Projeto Básico
Arquitetônico, serão verificadas, além do atendimento a estas diretrizes, as seguintes
conformidades:
2.1.37.1

Conformidade do Projeto Básico Arquitetônico com o Anteprojeto;

2.1.37.2

Interferência com infraestrutura de instalações;

2.1.37.3

Compatibilidade entre todos os Projetos;

2.1.37.4

Adequação das soluções de instalações adotadas às tecnologias disponíveis;

2.1.37.5

Adequação dos espaços previstos no Anteprojeto de arquitetura às soluções de instalações
adotadas;

2.1.37.6

Adequação das soluções de fundação e estrutura adotadas às condições do terreno;

2.1.37.7

Apresentação gráfica dos desenhos

2.1.38 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:
2.1.38.1

NBR 13531 – Elaboração de projetos de edificações – Atividades Técnicas;

2.1.38.2

NBR 13532 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura;

2.1.38.3

NBR 6492/NB 43 – Representação de projetos de arquitetura;

2.1.38.4

NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

2.1.39 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
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2.1.39.1

Planta de Localização do Campus, em escala 1:250 ou a mais adequada, contendo no mínimo:

2.1.39.1.1

Indicação Norte / Sul;

2.1.39.1.2

Denominação de ruas e/ou praças limítrofes;

2.1.39.1.3

Sentido do fluxo de veículos das vias de acesso;

2.1.39.2

Planta de Implantação em escala 1:100 consolidada da(s) edificação(s) e todas as áreas
necessárias, contendo no mínimo:

2.1.39.2.1

Conceituação, articulação, dimensionamento e caracterização da(s) edificação(ões) no terreno,
localização da subestação (caso necessário), casa de gases e casas para resíduos diversos (quando
pertinente), incluindo todas as áreas necessárias, definidas pelos projetos complementares;

2.1.39.2.2

Definição das vias de acesso de veículos e de pedestres, estacionamentos e áreas cobertas, áreas
ajardinadas, áreas de lazer e recreação, com dimensões, cotas de implantação, desníveis (se for o caso)
e materiais de revestimento;

2.1.39.2.3

Localização do(s) reservatório(s) inferior(es) de água, caixas de esgotos, drenagem, eletricidade e gases
(quando pertinente);

2.1.39.2.4

Indicação de iluminação pública (quando pertinente);

2.1.39.2.5

Cotas gerais de implantação e cotas de nível do piso acabado de todas as áreas;

2.1.39.2.6

Indicação Norte / Sul;

2.1.39.2.7

Designação e locação dos diversos edifícios, com indicação das etapas de construção previstas, se forem
o caso;

2.1.39.3

Planta baixa em escala 1: 50 ou outra devidamente acordada com a UNIFAP, de todos os
pavimentos / unidades, com indicação das áreas e suas dimensões, para todos os ambientes,
contendo no mínimo:

2.1.39.3.1

Indicação Norte / Sul;

2.1.39.3.2

Indicação dos elementos do sistema estrutural;

2.1.39.3.3

Sistema de eixos organizacionais e modulação geral;

2.1.39.3.4

Indicação de paredes a construir e a demolir (se necessário); de enchimentos, dutos, passagens
horizontais e verticais;

2.1.39.3.5

Indicação das linhas de cortes e indicação das fachadas por números ou letras;

2.1.39.3.6

Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes, em todos os pavimentos da(s)
edificação(s);

2.1.39.3.7

Indicação de cotas parciais e totais;

2.1.39.3.8

Indicação de níveis;

2.1.39.3.9

Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes e espaços técnicos, em todos os
pavimentos das edificações;

2.1.39.3.10 Indicação dos pontos de distribuição de água e esgoto, inclusive para jardins, filtros, bebedouros e caixas
de incêndio;
2.1.39.3.11 Indicação do sentido de abertura das portas e esquadrias;
2.1.39.3.12 Indicação do sentido das escadas (sobe/desce) e inclinação das rampas;
2.1.39.3.13 Locação de louças e equipamentos sanitários;
2.1.39.3.14 Locação de bancadas, balcões de atendimento, bancos e mobiliários fixos;
2.1.39.3.15 Indicação de sancas, (se existirem) rebaixos e projeções;
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2.1.39.3.16 Indicação de soleiras e peitoris com especificação de materiais;
2.1.39.3.17 Tabelas com indicação de acabamentos, revestimentos e pisos;
2.1.39.3.18 Tabelas com indicação e quantidade do mobiliário e dos equipamentos necessários por ambiente;
2.1.39.3.19 Quadro de dimensionamento das esquadrias, com dimensões e quantidades de cada tipo (quando
pertinente);
2.1.39.3.20 Detalhamento de esquadrias e demais detalhamentos relacionados a compreensão do projeto proposto
nesta etapa;
2.1.39.4

Planta de Layout de cada pavimento em escala 1:50 ou outra devidamente acordada com a
UNIFAP, contendo locação de todo o mobiliário e equipamentos (computadores, impressoras,
fotocopiadoras entre outros).

2.1.39.5

Planta de Cobertura em escala 1: 50 ou outra devidamente acordada com a UNIFAP, contendo no
mínimo:

2.1.39.5.1

Indicação Norte / Sul;

2.1.39.5.2

Definição de tipologias (lajes, telhados, pergolados, etc) e seus respectivos materiais;

2.1.39.5.3

Definição de caimentos, calhas e coletores de águas pluviais; definição de vãos (portas e aberturas),
aberturas técnicas horizontais e verticais (shafts) para acesso ao telhado; definição das dimensões, cotas
de nível e caimento das bases de condensadores; definição dos elementos de ventilação e iluminação das
salas técnicas embutidas sob as coberturas (quando pertinente);

2.1.39.5.4

Indicação e locação dos reservatórios de água (inferior e superior)

2.1.39.5.5

Indicação e locação das placas solares.

2.1.39.6

Cortes e / ou secções longitudinais e / ou transversais em escala 1: 50 ou outra devidamente
acordada com a UNIFAP, preliminares de todos os pavimentos, indicando todos os níveis e alturas
(internas e externas) em relação à referência adotada, contendo, no mínimo:

2.1.39.6.1

Cotas totais e parciais;

2.1.39.6.2

Pré-dimensionamento de lajes e outros elementos estruturais;

2.1.39.6.3

Apresentação no corte, as esquadrias e demais instalações que tiverem sob a visão deste.

2.1.39.6.4

Níveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos ambientes, pavimentos e edificações;

2.1.39.6.5

Indicações dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, bem como dos novos perfis
longitudinais e transversais;

2.1.39.6.6

Definição de espaços livres entre forros, e entre pisos; definição e articulação dos espaços técnicos
necessários; definição de vãos (esquadrias e portas) e de aberturas técnicas horizontais e verticais
(shafts).

2.1.39.7

Fachadas em escala 1: 50, de todas as edificações, indicando os elementos que a(s) compõe(m),
tais como:

2.1.39.7.1

Sistema de eixos organizacionais;

2.1.39.7.2

Representação gráfica dos materiais de revestimento;

2.1.39.7.3

Indicação das divisas do terreno; dos elementos de coberturas e platibandas; indicação dos acessos e
marquises; indicação gráfica dos materiais de revestimento, cor e textura;

2.1.39.7.4

Desenhos das fôrmas (quando utilizado concreto aparente) ou painéis (para sistemas industrializados),
juntas, frisos e paginação de revestimentos;

2.1.39.7.5

Indicação, modulação, dimensionamento e sentido de abertura das esquadrias e gradis nas fachadas;
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2.1.39.7.6

Indicação da localização de equipamentos, tubulações ou outros elementos de sistemas prediais e de
climatização que sejam aparentes nas fachadas;

2.1.39.7.7

Tabelas com indicação de acabamentos;

2.1.39.8

Especificações de materiais de todos os pavimentos inclusive da cobertura, com informações
técnicas relativas à edificação (ambientes interiores e exteriores), a todos os elementos da
edificação e aos seus componentes construtivos considerados relevantes.

2.1.39.9

Memorial Descritivo Legal do empreendimento, composto por todas as definições anteriores, além
de formulários e informações técnicas necessárias e requeridas pelos os Órgãos Técnicos Públicos
específicos.

2.1.39.10 Memorial de Cálculo.
PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA
2.1.40 DIRETRIZES:
2.1.40.1

O Projeto Básico de Estrutura deverá utilizar a sigla: PB-ES.

2.1.40.2

O Projeto Básico de Estrutura deverá ser divido em 2 (dois) grupos: Infraestrutura (fundações,
contenções, etc.) e Superestrutura (pilares, vigas, etc. de concreto armado, metálico);

2.1.40.3

A escolha do tipo de fundação deverá ser fundamentada na análise geotécnica (sondagens), nas
cargas nas fundações fornecidas pelo projeto estrutural e levando em consideração as tecnologias
executivas regionais, preferencialmente;

2.1.40.4

Deverá ser apresentado o projeto compatibilizado com os demais projetos: arquitetônico,
hidrossanitárias e águas pluviais, elétrico e outros que sejam necessários;

2.1.40.5

Estabelecer diretrizes gerais para a elaboração e apresentação de projetos de estruturas em
concreto e/ou metálica que também contempla o quantitativo dos materiais a serem utilizados para a
execução do projeto de estruturas por elemento estrutural;

2.1.40.6

O Prédio deverá ser estruturado com elementos (lajes, vigas e pilares) em concreto armado,
admitindo-se, em casos plenamente justificados, a utilização de elementos protendidos;

2.1.40.7

As lajes deverão ser dimensionadas levando-se em consideração, além da carga de peso próprio e
das sobrecargas permanentes (camadas de regularização, contrapiso e pavimento), sobrecarga
vertical de utilização de pelo menos 500 kgf/m², para os locais destinados a salas de aula. Nas áreas
de depósitos/arquivos ou outras áreas especiais, deverão ser levantadas as cargas reais,
considerando-se no mínimo uma sobre carga vertical de utilização de pelo menos 700 kgf/m². Estas
áreas de depósitos/arquivos deverão ser muito bem identificadas na planta de formas dos
pavimentos;

2.1.40.8

Todas as lajes do pavimento térreo serão armadas, com estrutura independente de apoio no solo.
Não serão aceitas vigas baldrames para sustentação das mesmas;

2.1.40.9

A resistência característica do concreto à compressão, fck, deverá ser no mínimo de 30 MPa,
adotando-se para o recobrimento das armaduras os valores exigidos pela NBR 6118 (versão
atualizada);

2.1.40.10 Indicação da resistência característica do concreto (fck), do recobrimento das armaduras e do tipo
de aço a ser utilizado (CA-50A e CA-60) em todos os desenhos.
2.1.41 ESCALAS DE REPRESENTAÇÃO DOS DESENHOS:
2.1.41.1

Desenho de locação dos pilares: 1:50 ou 1:75 ou 1:100

2.1.41.2

Desenho da geometria das fundações e estaqueamento: 1:50 ou 1:75 ou 1:100

2.1.41.3

Desenho de geometria dos pavimentos: 1:50 ou 1:75 ou 1:100
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2.1.41.4

Desenho de cortes gerais na estrutura: 1:50 ou 1:75 ou 1:100

2.1.41.5

Desenho de detalhes especiais: 1:20 ou 1:10

2.1.41.6

Desenho de detalhamento da armadura de sapatas ou de blocos de fundação: 1:20

2.1.41.7

Desenho de detalhamento da armadura dos pilares: 1:20

2.1.41.8

Desenho de detalhamento da armadura de vigas: 1:50 e 1:20

2.1.41.9

Desenho de detalhamento da armadura de lajes: a mesma adotada para detalhar a geometria do
pavimento.

2.1.41.10 Desenho de detalhamento da armadura de escadas: 1:20
2.1.41.11 Desenho de detalhes especiais de armadura: 1:20
2.1.41.12 Para estruturas pré-fabricadas:
2.1.41.12.1 Detalhamento de formas e armaduras de pilares, vigas, lajes e escadas: 1:20
2.1.41.13 Estruturas metálicas:
2.1.41.13.1 Escala de acordo com o nível apropriado para a representação pretendida.
2.1.42 COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE DESENHOS DO PROJETO:
2.1.42.1

Desenho de locação e cargas nos pilares

2.1.42.2

Desenho de locação e definição do estaqueamento ou

2.1.42.3

Desenho de locação e geometria das sapatas

2.1.42.4

Desenhos de formas dos blocos de fundação ou das sapatas

2.1.42.5

Desenhos da geometria dos diversos pavimentos

2.1.42.6

Desenho com corte longitudinal global da estrutura

2.1.42.7

Desenho com corte transversal global da estrutura

2.1.42.8

Desenhos de armaduras dos blocos de fundação ou das sapatas

2.1.42.9

Desenhos de armaduras dos pilares

2.1.42.10 Desenhos de armaduras das vigas e lajes de cada pavimento
2.1.42.11 Desenhos de armaduras das escadas
2.1.42.12 Desenhos com detalhes sempre que houver necessidade.
2.1.42.13 Estruturas pré-fabricadas: desenhos individuais dos elementos estruturais
2.1.42.14 Estruturas metálicas
2.1.43 O QUE DEVE CONSTAR NOS DESENHOS:
2.1.43.1

Na elaboração do projeto cuidados especiais deverão ser adotados para que as informações
disponíveis, durante sua execução, fiquem todas documentadas.

2.1.43.2

As solicitações listadas abaixo são as mínimas exigidas em cada desenho. À critério do projetista
elas poderão ser ampliadas.

2.1.43.3

No primeiro desenho do projeto (planta nº 1), preferencialmente no desenho de locação e cargas
nos pilares, deverão ser definidos os critérios de projeto:

2.1.43.4

Classe de Agressividade Ambiental:

2.1.43.4.1

Classe II – moderada

2.1.43.4.2

Relação água/cimento em massa:
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2.1.43.4.3

Concreto armado: < 0,6

2.1.43.4.4

Concreto protendido: < 0,55

2.1.43.5

Classe do concreto:

2.1.43.5.1

Concreto armado CA: 30 MPa

2.1.43.5.2

Concreto protendido CP: 35 MPa

2.1.43.6

Cobrimento da armadura:

2.1.43.6.1

Tolerância de execução de 5 mm

2.1.43.6.2

CA Cobrimento nas fundações: 40 mm

2.1.43.6.3

CA Cobrimento de pilares: 30 mm

2.1.43.6.4

CA Cobrimento de vigas: 30 mm

2.1.43.6.5

CA Cobrimento de lajes: 30 mm

2.1.43.6.6

CP Especificar

2.1.43.7

Limites da fissuração e Proteção das Armaduras:

2.1.43.7.1

CA – ELS–W – Wk < 0,3 mm

2.1.43.7.2

CP – ELS–W – Wk < 0,2 mm (protensão parcial)

2.1.43.8

Vento:

2.1.43.8.1

Velocidade básica: Vo = 30 m/s

2.1.43.8.2

S1 = ___(fator topográfico)

2.1.43.8.3

S2 = ___(fator de rugosidade e dimensões da edificação)

2.1.43.8.4

S3 = ___(fator estatístico)

2.1.43.8.5

Coeficiente de arrasto = ____

2.1.43.9

Armaduras Utilizadas:

2.1.43.9.1

Aço CA-50A

2.1.43.9.2

Aço CA-60B

2.1.43.9.3

Aço CP-190 RB

2.1.43.10 Peso específico dos materiais utilizados:
2.1.43.10.1 Concreto armado ou protendido: 2,50 tf/m3
2.1.43.10.2 Alvenaria de tijolos maciços: ___
2.1.43.10.3 Alvenaria de tijolos furados:___
2.1.43.10.4 Alvenaria de blocos de concreto:___
2.1.43.10.5 Pedras de alicerce:____
2.1.43.10.6 Outros:___
2.1.44 Para cada TIPO DE FUNDAÇÃO deverão ser apresentadas as seguintes informações:
2.1.44.1

Fundações diretas: local; tipo; método de escavação; método de rebaixamento do lençol freático;
tensões admissíveis nas cotas de assentamento; características de compactação de eventuais
aterros e reaterro.

2.1.44.2

Fundações profundas ou estacas: local; tipo; método executivo; tipo de escavação para execução
dos blocos de coroamento; método de rebaixamento do lençol freático; dimensões das estacas;
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carga de trabalho; materiais utilizados; sistemas auxiliares necessários para a cravação das estacas;
sequência de operações de execução do estaqueamento; características físico-químicas dos
elementos auxiliares para perfuração (estacas escavadas); período de execução e intervalos de
tempo máximos entre operações sucessivas (escavação, limpeza e concretagem); tolerância quanto
à locação, verticalidade e outras durante a execução ou escavação da estaca; frequência de
amostragem dos materiais componentes das estacas e tipos de ensaios; condições de execução e
quantidade das provas de carga em função do volume de serviço; negas e critérios para sua
determinação.
2.1.44.3

Estacas pré-moldadas de concreto e estacas de aço: tipo de transporte; medidas de proteção;
metodologia de carga e descarga; condições de armazenamento; identificação de lotes; relação de
documentos necessários para o recebimento das estacas.

2.1.44.4

Fundações por Tubulões: local; tipo; método executivo; tipo de escavação para execução dos blocos
de coroamento; método de rebaixamento do lençol freático; dimensões do tubulão; carga de
trabalho; materiais utilizados; resistência do concreto (fck); “slump”; metodologia de escavação dos
tubulões (céu aberto ou ar comprimido); características do revestimento ou camisa e respectivos
cuidados executivos; sequência de execução dos tubulões; tolerâncias quanto à locação,
verticalidade e outras, durante a execução; taxas admissíveis na base dos tubulões e na cota de
assentamento; frequência da amostragem dos materiais componentes do tubulão e tipos de ensaios;
condições de execução e quantidade de provas de carga, em função do volume de serviço.

2.1.45 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:
2.1.45.1

NBR 5629 – Estruturas Ancoradas no Terreno – Ancoragens Injetadas no Terreno – Procedimento;

2.1.45.2

NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado;

2.1.45.3

NBR 6119 – Cálculo e Execução de Lajes Mistas;

2.1.45.4

NBR 6120 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações;

2.1.45.5

NBR 6121 – Prova de Carga a Compressão em Estacas Verticais – Procedimento;

2.1.45.6

NBR 6122 – Projeto e execução de Fundações – Procedimento;

2.1.45.7

NBR 6123 – Forças devido ao vento em Edificações;

2.1.45.8

NBR 6489 – Prova de Carga Direta sobre o Terreno de Fundações – Procedimento;

2.1.45.9

NBR 6502 – Rochas e Solos – Terminologia;

2.1.45.10 NBR 7191 – Execução de Desenhos para Obras de Concreto Simples ou Armado;
2.1.45.11

NBR 7197 – Projeto de Estruturas em Concreto Protendido;

2.1.45.12

NBR 7808 – Símbolos Gráficos para Projetos de Estruturas;

2.1.45.13

NBR 8036 – Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundações
de Edifícios;

2.1.45.14

NBR 8196 – Desenho Técnico – Emprego de Escalas;

2.1.45.15

NBR 8403 – Aplicação de Linhas em Desenhos – Tipo de Linhas – Largura das Linhas;

2.1.45.16

NBR 8404 – Indicação do Estado de Superfícies em Desenhos Técnicos;

2.1.45.17

NBR 8681 – Ações e Seguranças nas Estruturas;

2.1.45.18

NBR 9062 – Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado;

2.1.45.19

NBR 10067 – Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico;

2.1.45.20

NBR 10126 – Cotagem em Desenho Técnico;

2.1.45.21

NBR 10647 – Desenho Técnico;
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2.1.45.22

NBR 10837 – Cálculo de Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto;

2.1.45.23

NBR 12230 – SI – Prescrições para sua Aplicação;

2.1.45.24

NBR 12655 – Concreto – Preparo Controle e Recebimento.

2.1.45.25 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionárias de serviços públicos;
2.1.45.26 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA;
2.1.45.27 Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.
2.1.46 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
2.1.46.1

A Planta de Locação de Fundações:

2.1.46.1.1

Deve ser referida ao sistema de coordenadas e/ou a construção existente;

2.1.46.1.2

Locação do centro geométrico dos pilares através de eixos ortogonais orientados nas direções principais X
e Y.

2.1.46.1.3

A partir do ponto de coordenadas (x=0, y=0) deverão ser definidas cotas acumuladas para o centro
geométrico de todos os pilares e pontos de carga definidos.

2.1.46.1.4

Amarração do ponto de coordenadas (x-0, y=0) com ponto fixo, que será utilizado como referência, nas
proximidades da obra. O ponto fixo escolhido será utilizado também como RN (referência de nível). Todos
os níveis estabelecidos no projeto serão relacionados ao RN escolhido. É fundamental que, na escolha do
RN, este guarde correspondência com os níveis adotados no projeto arquitetônico.

2.1.46.1.5

Informar, através de tabela, os esforços máximos e mínimos atuantes no centro geométrico de cada pilar
ou ponto de carga conforme abaixo:

2.1.46.1.5.1

N = esforço normal em tf

2.1.46.1.5.2

Hx = esforço horizontal na direção X em tf

2.1.46.1.5.3

Hy = esforço horizontal na direção Y em tf

2.1.46.1.5.4

Mx = momento fletor em torno do eixo X em tfm

2.1.46.1.5.5

My = momento fletor em torno do eixo Y em tfm

2.1.46.1.6

Se o prédio a ser executado prever ampliação, deverá ser indicado, através de croqui, a região ou regiões
dos futuros acréscimos. O croqui deverá conter informações em planta baixa e em elevação contendo os
futuros níveis de ampliação. Deverá ser descrito o critério de avaliação no estabelecimento das cargas
que atuarão na futura ampliação.

2.1.46.1.7

Numerar sequencialmente e informar as dimensões dos pilares no seu arranque.

2.1.46.1.8

Desenhar croqui com a convenção dos esforços atuantes.

2.1.46.1.9

Incluir croqui esquemático em elevação do edifício, indicado níveis dos pavimentos e sua denominação.

2.1.46.1.10 Deve conter os seguintes elementos: tipo; seção transversal; armaduras das estacas ou tubulões em
concreto; cotas de arrasamento; capacidade de carga; cargas atuantes nas estacas ou tubulões, inclusive
cargas horizontais e de tração; numeração dos blocos e numeração das estacas ou tubulões por bloco.
2.1.46.2

Desenho de Geometria do Estaqueamento:

2.1.46.2.1

Indicar os eixos globais X e Y do projeto.

2.1.46.2.2

Indicar a tabela com as cargas que estão sendo absorvidas pelo estaqueamento.

2.1.46.2.3

Definir geometricamente as estacas em relação ao centro das cargas informadas.

2.1.46.2.4

Indicar legenda com os diversos tipos e tamanhos de estacas utilizadas.

2.1.46.2.5

Identificar individualmente as estacas para cada ponto de carga.

Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA
Email: aeea@unifap.br
Contato: 3312-1718 - 3312-1719

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá
Rod.Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero
CEP 68903-419 www.unifap.br

18

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

2.1.46.2.6

Informar comprimentos mínimos e a nega para as estacas.

2.1.46.2.7

Incluir detalhe de emenda das estacas se necessário.

2.1.46.2.8

Incluir detalhe, se necessário, de fretagem da cabeça das estacas.

2.1.46.2.9

Incluir detalhe da ligação da armadura das estacas com os blocos de fundação.

2.1.46.2.10 Prever planilha, no próprio desenho e para cada estaca, onde deverá constar a data da cravação da
estaca, a profundidade atingida e a nega obtida.
2.1.46.2.11 Informar a empresa ou profissional e o número do documento da Sondagem de Reconhecimento do Solo
realizada no local que serviu de orientação na elaboração do projeto de estaqueamento.
2.1.46.2.12 Quantificação das estacas utilizadas.
2.1.46.3

Desenho de formas dos blocos de fundação ou sapatas:

2.1.46.3.1

Definir em planta baixa e corte as dimensões dos blocos de fundação ou das sapatas.

2.1.46.3.2

Locar o bloco e respectivas estacas em relação ao centro geométrico do ponto de carga

2.1.46.3.3

Indicar qual o tipo de estaca utilizada no bloco que está sendo detalhado.

2.1.46.3.4

Locar a sapata em relação ao centro geométrico do ponto de carga

2.1.46.3.5

Indicar níveis do topo e fundo do bloco de fundação e nível de arrasamento das estacas

2.1.46.3.6

Indicar níveis do topo e da cota de assentamento das sapatas

2.1.46.3.7

Incluir detalhe, no caso de sapata, de camada de regularização em concreto armado na região de
assentamento.

2.1.46.3.8

Indicar fck de concreto a ser utilizado

2.1.46.3.9

Indicar cobrimento da armadura a ser adotado

2.1.46.3.10 Incluir volumes de concreto a ser consumido
2.1.46.4

Desenho de geometria dos pavimentos:

2.1.46.4.1

A denominação do pavimento deverá guardar correspondência com a utilizada no projeto arquitetônico.

2.1.46.4.2

Indicação de pilares, vigas, lajes, escadas e demais elementos componentes da estrutura do pavimento.

2.1.46.4.3

Indicação das dimensões de cada elemento estrutural

2.1.46.4.4

Numerar sequencialmente os elementos da estrutura

2.1.46.4.5

Indicar o nível da face superior dos elementos

2.1.46.4.6

Fazer a cotagem entre os elementos estruturais do pavimento

2.1.46.4.7

Fazer detalhes que esclareçam pontos críticos da estrutura

2.1.46.4.8

Fazer corte parcial nas escadas, definindo toda a geometria da mesma.

2.1.46.4.9

Incluir posição e detalhes dos pontos de fixação de andaimes, bandejas, etc, necessários durante a fase
de execução.

2.1.46.4.10 Incluir croqui esquemático em elevação do edifício, indicado níveis dos pavimentos e sua denominação.
2.1.46.4.11 Indicar o fck do concreto para os diversos elementos estruturais do pavimento
2.1.46.4.12 Indicar o cobrimento da armadura para os diversos elementos estruturais
2.1.46.4.13 Indicar o tempo e os critérios para a retirada do escoramento.
2.1.46.4.14 Informar, se necessário, as contra flechas a serem previstas na execução.
2.1.46.4.15 Indicar a sobrecarga considerada nas lajes do pavimento (permanente e acidental).
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2.1.46.4.16 Indicar cargas excepcionais se houverem (equipamentos, pontes rolantes, etc)
2.1.46.4.17 Indicar os volumes de concreto utilizados:
2.1.46.4.18 Pilares (da face superior do pavimento anterior até o atual)
2.1.46.4.19 Vigas
2.1.46.4.20 Lajes
2.1.46.4.21 Escadas
2.1.46.4.22 Reservatórios
2.1.46.4.23 Outros
2.1.46.5

Cortes globais da estrutura:

2.1.46.5.1

Fazer desenhos com cortes globais na estrutura, transversal e longitudinal, nos locais que mais
esclareçam a geometria da estrutura.

2.1.46.5.2

Indicar os níveis e denominação de todos os pavimentos e elementos de fundação

2.1.46.5.3

Incluir na representação as sapatas ou blocos de fundação

2.1.46.5.4

Ampliar detalhes, se necessário.

2.1.46.5.5

Cotar verticalmente a estrutura

2.1.46.6

Desenhos de armadura:

2.1.46.6.1

Detalhar, em escala adequada, todos os elementos estruturais. Todas as armaduras deverão ficar
perfeitamente definidas em sua configuração, diâmetro, comprimento e posição onde se encontram dentro
do elemento estrutural.

2.1.46.6.2

Incluir detalhes, se necessário

2.1.46.6.3

Indicar o cobrimento da armadura em função da classe de agressividade ambiental considerada.

2.1.46.6.4

Indicar as quantidades de aço utilizadas no desenho em referência.

2.1.46.6.5

Nos desenhos de detalhamento da armadura dos pilares deverão ser indicados todos os níveis dos
pavimentos e a posição da armadura vertical em relação aos níveis. As seções transversais, por
pavimento, deverão ser desenhadas na escala 1:20 e o perfil vertical em escala a ser escolhida em função
do número de lances e da altura do padrão A1. O ponto de partida para o início do detalhamento dos
pilares é a face superior do bloco de fundação ou da sapata.

2.1.46.7

Elementos estruturais pré-fabricados:

2.1.46.7.1

Além das considerações já citadas, pertinentes ao detalhamento e informações que fazem parte integrante
dos desenhos, deverão ser indicadas as condições de suspensão, estocagem, transporte e montagem de
cada elemento individualmente. Também deverá ser informada a sequência de montagem dos elementos
na obra.

2.1.46.7.2

Deverão ser especificados os aparelhos de apoio, detalhados os “grouteamentos” em informadas e
detalhadas as folgas de montagem previstas.

2.1.46.7.3

Deverão ser informados os consumos de aço e concreto para cada elemento pré-fabricado.

2.1.46.7.4

Para as peças protendidas deverão ser informadas a força de protensão, a tensão inicial e o alongamento
das cordoalhas.

2.1.46.7.5

Deverão ser especificadas as resistências necessárias do concreto por ocasião da protensão.

2.1.46.8

Estruturas metálicas:

2.1.46.8.1

Toda a geometria da estrutura deverá ficar completamente definida.

2.1.46.8.2

Individualizar os elementos componentes da estrutura para melhor detalhamento.
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2.1.46.8.3

Detalhar a geometria dos nós da estrutura.

2.1.46.8.4

Detalhar as condições de fixação da estrutura aos elementos de apoio.

2.1.46.8.5

Detalhar e especificar todos os tipos de solda indicando o eletrodo a ser utilizado.

2.1.46.8.6

Especificar o tratamento superficial a ser adotado.

2.1.46.8.7

Especificar terças e telhas da cobertura e detalhes de apoio

2.1.46.8.8

Detalhar as calhas de esgotamento das águas pluviais (caso sejam metálicas).

2.1.46.8.9

Quantificar os materiais utilizados e especificar suas características.

2.1.46.9

O Memorial Descritivo deverá constar os critérios para a escolha do tipo de fundação, lajes, pilares
vigas e outros elementos estruturais descrição detalhada da solução, justificativas técnicas dos
dimensionamentos, tensões e cargas admissíveis, cálculo estimativo dos recalques totais,
diferenciais e distorções angulares e comparação com os valores admissíveis. O Memorial
Descritivo deve complementar as informações técnicas contidas nos desenhos e conter os seguintes
elementos: sumário; descrição do projeto; especificação dos materiais a serem empregados;
recomendações para execução dos elementos estruturais e respectivo controle; programação das
provas de carga; recomendações para tratamento de proteção das fundações em meio agressivo;
outras informações necessárias para o perfeito entendimento do projeto.

2.1.46.10 As Especificações devem apresentar o local, finalidade, resistência características (fck) requerida,
cor e textura (quando aparentes), tipo de tratamento de juntas de concretagem, tolerância executiva
admissível, informações para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços
previstos no projeto estrutural e deverão discriminar as características necessárias e suficientes ao
desempenho requerido. Para as formas deve-se indicar o tipo, características do material,
dimensões, possibilidade de reaproveitamento, modulação dos painéis e das peças de montagem
(tirantes, parafusos, pregos e outras); proteções e cuidados executivos.
2.1.46.11 O Memorial de Cálculo deverá conter, no mínimo:
2.1.46.11.1 Volume de concreto e área das formas;
2.1.46.11.2 Quantidade de armadura, por bitola e por tipo.
PROJETO BÁSICO DE CLIMATIZAÇÃO
2.1.47 DIRETRIZES:
2.1.47.1

O Projeto Básico de Climatização deverá utilizar a sigla: PB-CL.

2.1.47.2

O uso de equipamentos de climatização mecânica deverá ser previsto apenas nos ambientes aonde
for indispensável;

2.1.47.3

Evitar a utilização de sistemas com condensação a água, tendo em vista a maior complexidade
operacional e de manutenção, bem como a necessidade de utilização de tratamento químico da
água de condensação;

2.1.47.4

Prever condicionadores independentes para zonas com características de utilização em horários
diferenciados, tais como: salas de reunião, laboratórios, consultórios, etc., de forma a permitir o
desligamento dos condicionadores nos recintos não ocupados;

2.1.47.5

Prever sistemas autônomos para zonas com condicionamento 24 horas destinadas a salas de
equipamentos (informática, no-breaks, etc.);

2.1.47.6

Localizar as unidades condicionadoras de sistemas centrais em salas de máquinas (se for o caso);

2.1.47.7

Utilizar sistemas de controle que permitam a obtenção das temperaturas previstas em norma nas
diversas zonas, atentando para as variações de temperatura resultantes da diferente insolação nos
ambientes ao longo do dia;

Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA
Email: aeea@unifap.br
Contato: 3312-1718 - 3312-1719

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá
Rod.Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero
CEP 68903-419 www.unifap.br

21

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

2.1.47.8

Prever o adequado isolamento térmico de dutos e tubulações, a fim de reduzirem-se as perdas de
energia;

2.1.47.9

Prever a vazão de ar exterior mínima permitida pelas normas e legislação vigente; atentar para que
o local de captação não esteja sob influência de contaminantes (odores, fumaça, poluição, etc.);

2.1.47.10

As venezianas de retorno para as casas de máquinas (caso tenha) deverão ser instaladas em
posição que evite a propagação de ruído para o ambiente condicionado, e se necessário, especificar
atenuadores acústicos;

2.1.47.11

Localizar os equipamentos de modo a permitir o acesso aos diversos componentes das máquinas
para efeito de manutenção;

2.1.47.12 Os difusores e grelhas de insuflamento, se houver, deverão ser dotados de registro para ajuste de
vazão;
2.1.47.13 As redes de dutos, se houver, deverão possuir registro de vazão (dampers) nas derivações, para
permitir o balanceamento do sistema, e deverão, ainda, prever acesso para futura limpeza.
2.1.48 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:
2.1.48.1

NBR 6401 – Instalações centrais de ar-condicionado para conforto – Parâmetros básicos de projeto;

2.1.48.2

NBR 10080 – Instalações de ar condicionado para salas de computadores;

2.1.48.3

NBR 14880 – Saídas de emergência em edifícios – Escadas de segurança – Controle de fumaça
por pressurização

2.1.48.4

Recomendações Normativas da ABRAVA –RN 02 e 03;

2.1.48.5

Normas Internacionais, como a ASHRAE e ARI 550/590 Portaria do Ministério da Saúde e
Resolução ANVISA, RDC 50 e demais normativas o projeto deverá a partir do dimensionamento das
cargas térmicas e da elaboração do diagrama psicométrico prever uma solução que reduza a
possibilidade de contaminação e proporcione equipamentos de refrigeração com compressores de
maior eficiência energética, complementado no que couber com orientações de Sustentabilidade
Ambiental (eficiência energética) e instruções adicionais fornecidas pela UNIFAP.

2.1.49 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
2.1.49.1

Plantas de cada nível da edificação e cortes, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicação
dos dutos de insuflamento e retorno de ar, canalizações de água gelada e condensação, tubulações
frigorígenas, quanto a materiais, comprimentos e dimensões, com elevações; bocas de insuflamento
e retorno; localização precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saídas de ar, pontos de
consumo; interligações elétricas, comando e sinalização e outros elementos;

2.1.49.2

Desenhos do sistema de instalação de ar condicionado em representação isométrica, com a
indicação de dimensões, diâmetros e comprimentos dos dutos e canalizações, vazões, pressões nos
pontos principais ou críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros elementos;

2.1.49.3

Cortes transversais e longitudinais em número suficiente para o perfeito entendimento do projeto;

2.1.49.4

Quadro resumo, desenhado em uma das plantas, contendo o dimensionamento e principais
características dos equipamentos especificados;

2.1.49.5

Especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.

2.1.49.6

O Memorial Descritivo deverá constar as práticas de projeto, descrevendo inclusive os sistemas de
fixação, isolamento térmico e acústico, amortecimento de vibração, bem como dimensionamento da
exaustão do ambiente, indicando a necessidade de equipamentos exaustores ou grelhas para
exaustão.

2.1.49.7

O Memorial de Cálculo deverá ser apresentado utilizando croquis indicativos da sequência de
cálculo. O documento deverá ser bem identificado contendo o nome do empreendimento, assunto,
numeração de páginas, data e nome do autor.
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PROJETO BÁSICO DE HIDROSSANITÁRIO
2.1.50 DIRETRIZES:
2.1.50.1

O Projeto Básico de Hidrossanitário deverá utilizar a sigla: PB-HI.

2.1.50.2

Estabelecer diretrizes sobre as formas que serão apresentados os projetos hidráulicos sanitários.
Estes deverão apresentar soluções de abastecimento, reserva e distribuição de água fria e para os
sistemas de coleta, condução e destinação de esgotos sanitários e aproveitamento das águas
pluviais para fins não potáveis (banheiros, jardins, etc.).

2.1.50.3

As instalações deverão ser dimensionadas e projetadas com folga suficiente para garantir o
funcionamento dos sistemas com conforto, facilidade de manutenção e segurança, prevendo
inclusive um pequeno aumento da população de usuários, entretanto sem provocar grandes
distorções de custos operacionais ou de limpeza e manutenção.

2.1.50.4

Para o reservatório elevado, deverá estar prevista a reserva técnica compatível com a demanda (se
necessário) prevista no Projeto de Combate e prevenção de incêndios.

2.1.50.5

O projeto deverá ser aprovado na CAESA – Companhia de Água e Esgoto do Amapá, se for o caso.

2.1.50.6

O sistema de esgoto deverá obrigatoriamente seguir a filosofia do sistema separado absoluto, ou
seja, não será admitida a interligação com o sistema de águas pluviais.

2.1.50.7

O Projeto Básico Hidrossanitário deverá conter:

2.1.50.7.1

Instalações prediais de água;

2.1.50.7.2

Instalações prediais de esgoto;

2.1.50.7.3

Instalações prediais de águas pluviais;

2.1.50.7.4

Sistema de Distribuição de água (Reservatório Elevado Principal);

2.1.50.7.5

Sistemas de reserva de segurança contra incêndio;

2.1.50.7.6

Sistema de tratamento de esgoto;

2.1.50.7.7

Sistema de aproveitamento de águas pluviais.

2.1.50.8
2.1.51

O projeto de instalações hidrossanitárias e águas pluviais deverão estar compatibilizados com os
demais projetos: arquitetônico, fundações, estrutural, elétrico e outros necessários.

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:

2.1.51.1

NBR 5626/98 – Instalações Prediais de Água Fria;

2.1.51.2

NBR 12212/92 - Projeto de poço para captação de água subterrânea;

2.1.51.3

NBR 12218/94 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público;

2.1.51.4

NBR 8160/99 – Instalação Predial de Esgoto Sanitário;

2.1.51.5

NBR 14486/00 – Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário;

2.1.51.6

NBR 12208/92 - Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário;

2.1.51.7

NBR 7229/97 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;

2.1.51.8

NBR 9649/86 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;

2.1.51.9

NBR 13969/97 - Tanques Sépticos. Unidades de tratamento complementar e disposição final dos
efluentes líquidos;

2.1.51.10

NBR 10844/89 – Instalações Prediais de Águas Pluviais.

2.1.51.11 NBR 15527/07 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não
potáveis.
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2.1.51.12 NBR 15569/08 - Sistema de aquecimento solar de água em circuito direto – Projeto e instalação.
2.1.51.13 NBR 7198/93 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente.
2.1.51.14

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionárias de serviços públicos;

2.1.51.15

Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA;

2.1.52 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
2.1.52.1

Implantação da edificação, com indicação das aduções (ramal de alimentação de rede pública ou
poço profundo). Escala: 1:200.

2.1.52.1.1

Indicação de todos os itens pertinentes à hidráulica e constantes no levantamento topográfico, inclusive do
sistema viário e vizinhos, complementando a base de arquitetura, incluindo nomes das ruas, níveis,
identificação de redes públicas de água, esgoto e águas pluviais (p.ex.: poços de visita, bocas de lobo);

2.1.52.1.2

Indicação de edificações, passarelas, acessos, identificações dos ambientes;

2.1.52.1.3

Cotas de nível de platôs, pisos internos, áreas externas, cristas e pés de taludes;

2.1.52.1.4

Acessos, rampas e muros de arrimo;

2.1.52.1.5

Plantas dos pavimentos esc 1:200;

2.1.52.1.6

Planta da cobertura esc 1:200;

2.1.52.1.7

Simbologia para instalações hidráulicas;

2.1.52.1.8

Notas gerais;

2.1.52.1.9

Croquis de localização do terreno.

2.1.52.1.10 Localização e dimensionamento do abrigo do cavalete;
2.1.52.1.11 Localização e capacidade dos reservatórios inferior e superior;
2.1.52.1.12 Cota de implantação do reservatório;
2.1.52.1.13 Localização do poço;
2.1.52.1.14 Colunas de água fria;
2.1.52.1.15 Rede externa de água fria.
2.1.52.1.16 Rede externa de esgoto: caixas de inspeção, caixa de gordura, caixa sifonada;
2.1.52.1.17 Ligação à rede pública: fossas e sumidouros ou filtros anaeróbios, localização e dimensionamento.
2.1.52.1.18 Localização e identificação dos condutores verticais;
2.1.52.1.19 Rede externa de águas pluviais: das tubulações, caixas de areia;
2.1.52.1.20 Canaletas: localização, tipo e caimento;
2.1.52.1.21 Captação e lançamento;
2.1.52.1.22 Localização e dimensionamento do reservatório de retenção de águas pluviais;
2.1.52.1.23 Localização e dimensionamento do sistema de aproveitamento de águas pluviais.
2.1.52.2

Plantas de todos os pavimentos, com representação dos reservatórios (cisterna e caixa d´água),
barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com especificações dos
materiais e diâmetro das tubulações. Preferencialmente na escala 1:50.

2.1.52.2.1

Cotas dos pisos das edificações;

2.1.52.2.2

Localização dos pontos e colunas da rede de água;

2.1.52.2.3

Rede interna de esgotos e ventilação;
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2.1.52.2.4

Localização dos condutores da rede de águas pluviais;

2.1.52.2.5

Localização dos pontos da rede de gás;

2.1.52.2.6

Localização e tipo dos extintores;

2.1.52.2.7

Localização dos pontos e colunas da rede para hidrantes, se houver, localização dos abrigos;

2.1.52.2.8

Localização das luminárias para iluminação de emergência, sirene e botões para acionamento;

2.1.52.2.9

Localização de ralos na circulação dos pavimentos superiores para o escoamento da lavagem dos pisos.

2.1.52.3

Plantas dos ambientes sanitários, com a indicação do encaminhamento das tubulações, prumadas,
cotas horizontais e características das conexões. Preferencialmente na escala 1:50.

2.1.52.4

Esquemas verticais das instalações (cortes) de Água Fria, Água Quente, Esgoto Sanitário
separadamente, indicando os componentes do sistema e suas interligações.

2.1.52.5

Esquema isométrico geral e/ou vistas de cada área molhada, com indicação das cotas verticais
horizontais e as características das conexões, metais e válvulas (material, tipo e diâmetros
nominais). Escala 1:20 ou 1:25;

2.1.52.6

Especificações:

2.1.52.6.1

Para Suportes (material, tipo, dimensões e características da fixação);

2.1.52.6.2

Das Bombas Hidráulicas (tipo, vazão, altura manométrica de sucção, recalque e total), conexões (união,
registros, etc.) e acionadores;

2.1.52.6.3

Para aquecedor de água (tipo: elétrico, gás ou solar; capacidade de acumulação, temperatura desejada,
acessórios necessários);

2.1.52.6.4

Dos isolamentos térmicos (materiais, espessura, proteção contra infiltração).

2.1.52.6.5

Dos aparelhos e acessórios sanitários (tipo e classificação).

2.1.52.7

O Memorial Descritivo deverá constar as práticas de projeto, justificando as soluções e materiais
adotados.

2.1.52.8

O Memorial de Cálculo.

PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA
2.1.53 DIRETRIZES:
2.1.54 O Projeto Básico de Elétrica deverá utilizar a sigla: PB-EL.
2.1.55 O Projeto Básico de Elétrica consiste na definição e representação do sistema elétrico, incluindo a entrada
de energia elétrica, localização precisa dos componentes, características técnicas dos equipamentos do
sistema, demanda de energia, bem como as indicações necessárias à execução das instalações. É
composto pelo conjunto de elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa
definir e disciplinar a instalação de sistemas de recebimento, distribuição e utilização de sistemas elétricos
de edificações.
2.1.55.1

Adotar na concepção do projeto soluções, materiais e equipamentos que propiciem maior eficiência
energética com vistas à economia no consumo de energia elétrica, em observância ao disposto no
Decreto no 4.131, de 14 de fevereiro de 2002 ou outro que venha a substituí-lo. Considerar ainda o
projeto e instalação (a suas expensas) de um sistema de geração de energia fotovoltaica (solar) que
proporcione o mínimo de 3% (três por cento) de economia no consumo de energia das edificações;

2.1.55.2

Obter junto à concessionária local CEA – Companhia de Eletricidade do Amapá, informações
quanto à disponibilidade e características da energia elétrica no local da edificação, bem como todos
os regulamentos, requisitos e padrões exigidos para as instalações elétricas.
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2.1.55.3

Definir claramente os níveis de tensão a serem adotados, visando a intercambiabilidade dos
componentes, padronização de materiais e, segurança e confiabilidade na operação e manutenção
das instalações elétricas.

2.1.55.4

Considerar no desenvolvimento do projeto a determinação dos seguintes sistemas e conceitos
geralmente presentes na edificação:

2.1.55.4.1

Entrada e medição de energia;

2.1.55.4.2

Distribuição em média e baixa tensão;

2.1.55.4.3

Distribuição em tensão estabilizada;

2.1.55.4.4

Iluminação e tomadas;

2.1.55.4.5

Aterramento;

2.1.55.4.6

Proteção contra choques elétricos;

2.1.55.4.7

Proteção contra descargas elétricas atmosféricas;

2.1.55.4.8

Proteção contra sobretensões;

2.1.55.4.9

Fontes de emergência;

2.1.55.4.10 Fator de potência da carga instalada;
2.1.55.4.11 Fator de demanda e fator de carga.
2.1.56 TERMINOLOGIAS: Para os estritos efeitos deste Projeto.
2.1.56.1

Entrada: parte da instalação compreendida entre o ponto de entrega da energia elétrica e o
equipamento de medição, incluindo o disjuntor geral de proteção.

2.1.56.2

Ponto de Entrega: Ponto de junção entre as linhas da concessionária de energia elétrica e a
instalação da edificação.

2.1.56.3

Aparelho Elétrico: Equipamento ou componente que, para a realização de sua função, utiliza a
energia elétrica que lhe é fornecida.

2.1.56.4

Dispositivo Elétrico: Equipamento ou componente que dá passagem à corrente elétrica, sem
praticamente consumir a energia elétrica.

2.1.56.5

Carga: Conjunto dos valores que caracterizam as solicitações impostas por um sistema ou
equipamento elétrico a ele ligado a outro sistema ou equipamento elétrico. A carga pode ser
expressa em termos de impedância, de corrente ou de potência ativa, reativa ou aparente.

2.1.56.6

Carga de um Sistema Elétrico: Potência absorvida ou fornecida em um dado instante pelo sistema.

2.1.56.7

Subestação: Conjunto de equipamentos elétricos, incluindo local e edificação que os abriga,
destinado a medir e controlar a energia elétrica ou transformar as suas características.

2.1.56.8

Instalação de Terra: Conjunto de elementos condutivos de aterramento como hastes, fitas, placas e
outros, ligados entre si.

2.1.56.9

Terra de Proteção: Ligação que tem por finalidade limitar tensões para a terra, de equipamentos
normalmente sem tensões, como carcaças metálicas, tanques de transformadores, comando de
disjuntores e outros, que poderiam ficar sob tensão em decorrência de um defeito elétrico.

2.1.56.10 Terra de Funcionamento: Ligação para a terra de um ponto determinado de circuito elétrico, como
de transformadores, motores, pára-raios e outros, que têm por finalidade permitir o desempenho
normal e seguro do circuito elétrico.
2.1.56.11 Eletrodo de Terra: Corpo metálico ou conjunto de corpos metálicos colocados em contato elétrico
com o solo e utilizados para dispersar para a terra as correntes elétricas. Pode ser constituído por
um só elemento, denominado haste de terra ou por mais elementos ligados condutivamente entre si,
denominados malha de terra.
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2.1.56.12 Elemento de Captação: Parte metálica destinada a receber diretamente as descargas atmosféricas.
2.1.56.13 Condutor de Descida: Condutor que liga o elemento de captação ao eletrodo de terra.
2.1.56.14 Condutor Equipotencial: Condutor que liga à barra de terra todas as partes metálicas dos
equipamentos não-elétricos.
2.1.56.15 Barra de Terra: Ponto de junção e seccionamento entre o condutor de descida ou de proteção e o
condutor de terra, no qual podem ser executadas as eventuais medições e verificações.
2.1.56.16 Terminal de Terra: Terminal previsto no equipamento elétrico para ligação do condutor de proteção
ou do condutor equipotencial.
2.1.56.17 Resistência de Aterramento (Rt): Quociente entre a diferença do potencial do eletrodo de terra e de
um ponto de referência no solo, suficientemente afastado, pela intensidade de corrente dispersada
por esse eletrodo.
2.1.56.18 Tensão de Aterramento (Vt): Elevação do potencial de terra, igual ao produto da resistência da terra
(Rt) da instalação elétrica considerada, pela corrente de defeito (It) que a instalação de terra deve
dispersar.
2.1.56.19 Tensão de Contato (Vc): Diferença de potencial, que pode aparecer entre um elemento metálico não
energizado tocado pela mão de um indivíduo, e seus pés, distando 1 metro desse elemento, durante
a ocorrência de um curto-circuito, provocando a circulação de uma corrente pelo seu corpo, da mão
aos pés.
2.1.56.20 Tensão de Passo (Vp): Parte da tensão de aterramento, que pode aparecer entre os pés de um
indivíduo, afastados de 1 m, durante a ocorrência de um curto-circuito, provocando a circulação de
uma corrente pelo seu corpo, de um pé ao outro.
2.1.56.21 Resistividade do Solo (ρ): Expressa a resistência de um corpo de solo de um metro de comprimento
e de seção 1m².
2.1.56.22 Corrente de Defeito para Terra: A máxima corrente que a instalação de terra pode dispersar, sendo
calculada pelos sistemas ordinários de cálculo, considerando a contribuição das máquinas elétricas.
2.1.56.23 Tempo de Eliminação do Defeito para Terra: Tempo máximo entre os prováveis tempos de
intervenção dos dispositivos de proteção, em relação às suas características de intervenção.
2.1.56.24 Alimentador: Condutor que conduz energia elétrica do equipamento de entrada aos quadros de
distribuição dos circuitos terminais que alimentam as diversas cargas.
2.1.57 CRITÉRIOS DE PROJETO:
2.1.57.1

Utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação
do sistema e que visem à segurança contra incêndio e proteção de pessoas e da instalação;

2.1.57.2

Previsão de reserva de capacidade para futuro aumento de utilização da eletricidade;

2.1.57.3

Flexibilidade da instalação, admitindo mudança de características e localização de aparelhos
elétricos;

2.1.57.4

Simplicidade da instalação e facilidade de montagem sem prejuízo da qualidade;

2.1.57.5

Facilidade de acesso para manutenção e previsão de espaço para expansões dos sistemas;

2.1.57.6

Padronização da instalação, materiais e equipamentos visando facilidades na montagem,
manutenção e estoque de peças de reposição;

2.1.57.7

Especificação de materiais, serviços e equipamentos que possibilitem a competição de mercado.

2.1.58

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

2.1.58.1

Entrada e Medição de Energia:
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2.1.58.1.1

Considerar que o projeto de entrada, medição e proteção deve atender ao nível de tensão de
fornecimento de energia, bem como aos requisitos e padrões exigidos pela empresa concessionária de
energia elétrica local.

2.1.58.1.2

Os conjuntos moto-bombas de incêndio para as redes de hidrantes e “sprinklers” (caso necessário)
deverão receber alimentação elétrica através de circuito independente, derivado antes da Proteção Geral
e após a medição de energia. Se necessário, deverá ser prevista entrada independente para alimentação
do conjunto moto-bomba de incêndio.

2.1.58.1.3

Dimensionar os condutores de entrada, observando as exigências da concessionária de energia elétrica e
levando em consideração a carga atual e futura na determinação da capacidade de corrente, devendo ser
também consideradas a queda de tensão e a capacidade de suportar os efeitos térmicos e dinâmicos da
corrente de curto-circuito, até sua eliminação pela intervenção dos dispositivos de proteção.

2.1.58.1.4

Prover os condutores de entrada de dispositivos que permitam seu desligamento da fonte de energia
elétrica em local acessível. Sua capacidade deverá ser adequada à corrente de plena carga e será
compatível com a corrente de curto-circuito.

2.1.58.1.5

Se a entrada for derivada de um sistema com neutro aterrado, considerar que o condutor neutro aterrado
deverá ser instalado até o equipamento de entrada, mesmo que não seja necessário para a alimentação
das cargas.

2.1.58.1.6

Considerar que a rede de entrada em média tensão deverá ser, obrigatoriamente, subterrânea quando o
posto de entrada for cubículo blindado. Caso a construção seja em alvenaria, a rede de entrada poderá
ser tanto subterrânea como aérea, de acordo com as normas da concessionária local.

2.1.58.1.7

Se projetados cabos unipolares nos ramais de entrada, recomenda-se prever um cabo adicional para
reserva.

2.1.58.2
2.1.58.2.1

Instalações Elétricas em Média Tensão:

Considerar que o projeto de instalação em média tensão (de 0,6 a 15 kV) deverá ser elaborado em
observância às exigências de Norma NBR 14039. As prescrições referidas na Norma NBR 14039
constituem-se em recomendações mínimas a serem obedecidas.

2.1.58.3

Subestações:

2.1.58.3.1

Situar as subestações de transformação, tanto quanto possível, próximas aos centros de carga.

2.1.58.3.2

Localizar as subestações de modo a proporcionar facilidade de acesso para pessoas autorizadas e para
entrada ou remoção de equipamentos elétricos.

2.1.58.3.3

Considerar que as subestações situadas no interior da edificação devem ficar encerradas em
compartimentos exclusivos, com proteção contra contatos acidentais, condições próprias de ventilação e
proteção contra penetração de animais no compartimento.

2.1.58.3.4

Prever proteção à volta das subestações externas, tanto de instalação aberta como em cubículo
blindados, instalados ao nível do solo. Se a proteção for uma cerca metálica, deverá ser ligada à terra.

2.1.58.3.5

Prever sistemas de drenagem e proteção contra infiltração de água nas subestações instaladas abaixo do
nível do solo.

2.1.58.3.6

Impedir a passagem de outras tubulações não relacionadas com o sistema elétrico no compartimento da
subestação.

2.1.58.3.7

O acesso aos recintos às subestações será feito através de porta, abrindo para fora, com dimensões
mínimas de 1,60 m x 2,10 m, provida de fechadura com abertura por chave do lado externo e permitindo
livre abertura do lado interno. Junto à porta, em lugar visível, deverá ser prevista uma placa de advertência
de perigo de morte e proibição de entrada a pessoas não autorizadas, conforme a Norma NBR 14039.
Caso a subestação esteja dentro da edificação, a porta deverá ser do tipo corta-fogo, com as mesmas
dimensões supracitadas.

2.1.58.4

Transformadores:
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2.1.58.4.1

Obedecer às potências e níveis de isolamento padronizados pela Norma NBR 5356.

2.1.58.4.2

Todos os transformadores projetados deverão ser a óleo isolante, classe 15 KV material isolante classe F,
tensão nominal 13,8; 13.2; 12.6; 12.0; 11.4; 10.8 e 10.2 KV e secundária 220/127V, ligação primária em
triangulo e secundária em estrela com neutro acessível e aterrado Z(%) menor do que 5%, 60 Hz nível de
isolamento (NBI) de 110 KV. Todos os transformadores devem atender a padronização estabelecida pela
Norma 5440/2014

2.1.58.4.3

Evitar excessivos níveis de curto-circuito no lado de baixa tensão no caso de ligação de vários
transformadores em paralelo.

2.1.58.4.4

O nível de ruído dos transformadores em zona residencial deverá ser compatível com o especificado na
Norma NBR5356.

2.1.58.5

Linhas de Distribuição:

2.1.58.5.1

Considerar que as instalações de linhas de média tensão deverão ser executadas com cabos isolados,
tipo seco, com isolamento de PVC, de borracha etileno-propileno (EPR) ou de polietileno reticulado. O
nível de isolamento dos condutores deverá ser adequado à tensão de serviço e à condição de ligação do
neutro (aterrado ou isolado).

2.1.58.5.2

Escolher a seção do condutor conforme a capacidade de condução da corrente, queda de tensão
admissível e a capacidade de suportar corrente de curtocircuito indicada pelo fabricante. Na determinação
da capacidade de corrente do condutor instalado devem ser considerados os fatores de correção de
temperatura, de agrupamento de cabos, de profundidade, no caso de instalação subterrânea, e de
agrupamento de dutos; no caso de mais de um duto por linha, considerar as recomendações da Norma
NBR 14039 e de fornecedores.

2.1.58.5.3

No dimensionamento da seção dos condutores, adotar como limites de queda de tensão entre a origem
da instalação e o ponto de utilização, os valores normalizados no item 6.2.6 da Norma NBR 5410.

2.1.58.5.4

Recomenda-se, para as áreas externas e instalações de cabos subterrâneos, que a instalação seja
através de linhas de dutos.

2.1.58.5.5

Dispor os dutos com declividade para escoamento de água e com poços de inspeção, distanciados entre
si não mais que 60 m, conforme recomendação da Norma NBR 14039.

2.1.58.5.6

Evitar curvaturas dos cabos com raio menor que o indicado pelo fabricante, ou na ausência dessa
informação, menor que 20 vezes o diâmetro do cabo.

2.1.58.6

Proteção:

2.1.58.6.1

Considerar no projeto das proteções a seletividade e a confiabilidade.

2.1.58.6.2

Todas as subestações deverão ter seus barramento e equipamentos de proteção e manobra imersos em
cubículos a gás SF6.

2.1.58.6.3

Atender às recomendações da Norma NBR 14039 para proteção dos sistemas de média tensão,
prevendo, no mínimo, os seguintes dispositivos:

2.1.58.6.3.1

Chaves fusível, para linhas com carga não superior a 225 kVA;

2.1.58.6.3.2

Disjuntor automático com relê de sobrecorrente, para linhas com carga superior a 225 kVA;

2.1.58.6.3.3

Chave fusível no lado primário e disjuntor com relê de sobrecorrente no lado secundário, para transformador
trifásico ou banco de transformadores com potência nominal não superior a 225 kVA, ou para transformador
monofásico ou conjunto de transformadores com potência nominal não superior a 112,5 kVA;

2.1.58.6.3.4

Disjuntor com relê de sobrecorrente no lado primário e no lado secundário, para transformador trifásico ou
banco com potência nominal superior a 225 kVA, ou para transformador monofásico com potência nominal
superior a 112,5 kVA.

2.1.58.6.4

No caso de instalação de mais de um transformador, poderá ser admitida a proteção por chaves fusíveis
desde que seja usado disjuntor geral com relês de sobrecorrente na linha de alimentação primária.
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2.1.58.6.5

No caso de existir transformadores ligados em paralelo, as chaves e os disjuntores deverão ser
intertravados de modo a assegurar a operação de abertura do disjuntor de baixa tensão em primeiro lugar
e, em último, da chave. Na operação de fechamento, a sequência deverá ser inversa, conforme
recomendação da Norma NBR 14039.

2.1.58.6.6

As chaves que não sejam adequadas para manobra com carga deverão possuir placa de advertência
colocada em lugar visível com os dizeres: “não manobrar esta chave com carga”, de conformidade com a
Norma NBR 14039.

2.1.58.6.7

Escolher os pára-raios de acordo com a tensão do sistema e a condição de ligação do neutro, conforme
Norma NBR 14039.

2.1.58.6.8

Manter independentes das demais ligações à terra os condutores de terra dos pára-raios.

2.1.58.7

Aterramento:

2.1.58.7.1

Todas as partes metálicas existentes nas subestações, não destinadas a conduzirem corrente elétrica,
deverão ser conectadas à malha de aterramento.

2.1.58.7.2

No interior da subestação deverá ser prevista uma barra de terra, em cobre, fixada à parede a 0,30 m do
piso, que estará conectada à malha de aterramento, e a partir da qual serão derivados os condutores de
aterramento da subestação.

2.1.58.7.3

Efetuar por meio de terminais conectores de aperto ou a compressão as conexões entre a parte aterrada
dos equipamentos, estruturas e ferragens e o condutor de ligação à terra, e a barra de terra.

2.1.58.7.4

Fixar com solda exotérmica as conexões dos condutores de ligação à terra com os condutores de
aterramento principal ou com os eletrodos, de instalação enterrada, com exceção das conexões
localizadas em caixas de inspeção, que deverão ser realizadas com conectores de aperto ou a
compressão.

2.1.58.8

Instalações Elétricas em Baixa Tensão:

2.1.58.8.1

Considerar que o projeto de instalações em baixa tensão (igual ou inferior a 1 kV), deve ser elaborado
observando-se as exigências da Norma NBR 5410.

2.1.58.8.2

A concepção do sistema elétrico em baixa tensão sempre que possível deverá atender a requisitos de
padronização, intercambiabilidade, redução de itens para manutenção e, otimização de custos de
implantação e de reposição de componentes.

2.1.58.8.3

Os níveis de tensão adotados deverão sempre ser compatíveis com a importância e características
técnicas das cargas.

2.1.58.9

Quadros de Distribuição:

2.1.58.9.1

Na configuração do sistema elétrico estabelecer níveis de proteção e seccionamento dos circuitos,
principiando-se sempre de quadros principais de distribuição geral e derivando-se para quadros de
distribuição secundários e, sempre que possível, próximos aos respectivos centros de carga, ou seja, uma
posição cujos circuitos de saída não excedam 40 m.

2.1.58.9.2

Centralizar os dispositivos de proteção dos circuitos alimentadores de iluminação e força em quadros de
distribuição.

2.1.58.9.3

Todos os condutores vivos de alimentação de um circuito, devem ser seccionados, podendo ser utilizado
disjuntores ou seccionadores sob carga com ou sem fusíveis.

2.1.58.9.4

Demais recomendações sobre seccionamento observar item 5.6 da Norma NBR 5410. Seccionadores
sob carga, sem fusíveis, podem ser usados desde que exista proteção a montante.

2.1.58.9.5

Projetar os quadros para uso em recintos de acesso geral, com grau de proteção IP 54. Deverá constar
nos quadros a indicação das seguintes características principais, marcadas de forma indelével:

2.1.58.9.5.1

Tensão de alimentação;

2.1.58.9.5.2

Corrente nominal;
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2.1.58.9.5.3

Corrente de curto-circuito;

2.1.58.9.5.4

Número de fases;

2.1.58.9.5.5

Identificação do quadro.

2.1.58.9.6

Os quadros devem ser instalados em local de fácil acesso para operação e manutenção.

2.1.58.9.7

Prever, pelo menos, um quadro de distribuição para iluminação e aparelhos em cada pavimento da
edificação.

2.1.58.9.8

Os quadros serão de material incombustível e resistente à umidade. O grau de proteção do invólucro será
o IP 54, segundo a norma IEC 529.

2.1.58.9.9

Prever espaço suficiente no interior do quadro para permitir a curvatura dos condutores de maior seção,
de entrada ou de saída do quadro, com raio de curvatura não inferior ao valor mínimo recomendado pelo
fabricante.

2.1.58.9.10 Prever tampas com rasgos para os compartimentos dos disjuntores, deixando aparentes somente as
alavancas de operação.
2.1.58.9.11 Prever disjuntores de reserva, e espaços vazios para futura colocação de disjuntores na proporção de um
para cada cinco disjuntores ativos.
2.1.58.9.12 Identificar todos os circuitos de forma indelével, por meio de plaquetas ou por outro processo.
2.1.58.9.13 Os barramentos serão cobre com banho de nitrato, rigidamente fixados e identificados. Os espaçamentos
mínimos dos barramentos de fases diferentes, e entre barramentos e massa, não devem ser menores que
os valores da tabela apresentada a seguir:
2.1.58.9.14 Entre qualquer parte viva e a porta ou tampa, prever espaçamento mínimo não inferior a 25 mm, exceto se
a espessura da chapa for igual ou maior que 2,6 mm ou se for revestida com material isolante; neste caso
o espaçamento não deve ser inferior a 13 mm.
2.1.58.9.15 Prever, em todos os quadros, barra de aterramento, independente da barra do neutro.
2.1.58.9.16 A corrente nominal do barramento do quadro de distribuição não será inferior à capacidade mínima do
alimentador necessário à alimentação das cargas, considerando-se as cargas inicialmente instaladas e as
estimadas para instalação futura.
2.1.58.9.17 Dimensionar os barramentos para suportar os efeitos dinâmicos e térmicos da corrente de curto-circuito.

Tensão Nominal
Até 125V
Até 250V
Até 600V

Entre Barramento de Fases Distintas
Montagem sobre
Montagem sobre
mesma superfície
isoladores
20mm
13mm
32mm
20mm
50mm
25mm
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2.1.58.9.18 Dimensionar todos os dispositivos de proteção de acordo com as condições de carga e coordená-los com
a seção dos condutores.
2.1.58.9.19 Os disjuntores terão capacidade de ruptura não inferior ao valor da corrente de curto-circuito trifásico
simétrico eficaz, no quadro.
2.1.58.10 Quadro de Distribuição para Iluminação:
2.1.58.10.1 O número total de disjuntores de proteção dos circuitos, derivados do quadro de distribuição para
iluminação, não deve ultrapassar 42, contando-se cada disjuntor bipolar como dois unipolares e cada
disjuntor tripolar como três unipolares.
2.1.58.10.2 Distribuir as cargas dos circuitos entre as barras de fase de modo a proporcionar balanceamento entre as
fases.
2.1.58.10.3 A chave geral poderá ser disjuntor ou seccionador sob carga.
2.1.58.10.4 Disjuntores que não possuam características de compensação de temperatura deverão, quando
instalados em Quadros Elétricos com vários disjuntores, terem sua capacidade contínua de corrente
reduzida a 80% da nominal ou a uma porcentagem determinada em curvas de variação de capacidade de
corrente em função da temperatura ambiente, do respectivo disjuntor.
2.1.58.10.5 Prever, pelo menos, um quadro de distribuição para iluminação e aparelhos em cada pavimento da
edificação.
2.1.58.10.6 Em edificações residenciais e de escritórios, prever, no mínimo, um quadro de distribuição em cada
unidade autônoma.
2.1.58.11 Linhas Elétricas:
2.1.58.11.1 Na definição dos componentes e formas de instalação das linhas elétricas, deverão ser obedecidas as
prescrições fundamentais contidas no item 6.2 da Norma NBR 5410, sendo necessária observância
quanto às proteções contra:
2.1.58.11.1.1 Contatos diretos e indiretos;
2.1.58.11.1.2 Efeitos térmicos;
2.1.58.11.1.3 sobrecorrentes;
2.1.58.11.1.4 sobretensões.
2.1.58.11.2 As linhas elétricas deverão evitar riscos nos pontos não eletrificados da edificação e serão de fácil acesso.
A especificação técnica deve apresentar características adequadas ao local onde estão instaladas.
2.1.58.11.3 Dimensionar os alimentadores, de modo a transmitir potência suficiente aos circuitos alimentados, bem
como para atender a futuros aumentos de carga.
2.1.58.11.4 Considerar os fatores de demanda adequados, aplicados à potência total instalada, para estimativa da
potência demandada no alimentador.
2.1.58.11.5 Condutores em paralelo podem ser usados, desde que sejam atendidas as condições da Norma NBR
5410.
2.1.58.11.6 Só poderão ser utilizados condutores de cobre.
2.1.58.11.7 Os condutores a serem empregados deverão possuir tensão nominal não superior a 0,6/1,0 kV.
2.1.58.11.8 Dimensionar o condutor neutro, considerando a maior carga ligada entre neutro e fase, de conformidade
com a Norma NBR 5410.
2.1.58.11.9 Dimensionar o condutor neutro dos alimentadores que alimentam circuitos de lâmpadas de carga, para
corrente igual à da fase.
2.1.58.11.10 Quando da utilização de condutores em paralelo em vários eletrodutos, cada eletroduto deverá conter 1
condutor de cada fase distinta mais o condutor neutro.
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2.1.58.11.11 No dimensionamento das linhas elétricas deverão ser calculadas as seções pelos critérios de ampacidade,
queda de tensão e curto-circuito, aplicando-se os fatores de agrupamento e temperatura apresentados na
Norma NBR 5410, e limitando-se a queda de tensão aos valores estipulados na mesma Norma. Das
seções encontradas, adotar aquela cujo valor for a maior. Após definida a seção do condutor, através dos
critérios determinados no item anterior desta prática, deverão ser efetuados os cálculos de coordenação
entre condutor e dispositivo de proteção.
2.1.58.11.12 As condições a serem satisfeitas estão prescritas na Norma NBR 5410, ou sejam, proteções contra
sobrecargas, curto-circuitos, sobre-tensões e quedas e falta de tensão.
2.1.58.12 Condições Gerais de Instalação:
2.1.58.12.1 Deverão ser atendidas as prescrições estabelecidas na Norma NBR 5410.
2.1.58.12.2 Não será aceita a utilização de eletrodutos de seção transversal menor do que 25 mm².
2.1.58.12.3 As linhas elétricas poderão ser instaladas em eletrodutos, bandejas, escadas para cabos, calhas, espaços
de construção e poços, canaletas, e demais prescrições da Norma NBR 5410.
2.1.58.12.4 Adotando-se a maneira de instalar mais adequada, os procedimentos para projeto devem respeitar o
especificado na Norma NBR 5410.
2.1.58.12.5 Poderão ser instalados, a título de previsão de reserva, eletrodutos com bitolas superiores às necessárias
para as bitolas iniciais dos condutores, ou eletrodutos vazios.
2.1.58.13 Sistemas de Iluminação e Tomadas:
2.1.58.13.1 O projeto de iluminação deverá abranger, onde cabível, os seguintes sistemas:
2.1.58.13.1.1 Iluminação geral de interiores;
2.1.58.13.1.2 Iluminação geral externa;
2.1.58.13.1.3 Iluminação específica;
2.1.58.13.1.4 Iluminação de emergência;
2.1.58.13.1.5 Iluminação de vigia;
2.1.58.13.1.6 Sinalização e luz de obstáculo.
2.1.58.13.2 O sistema de iluminação geral proporcionará nível de iluminância razoavelmente uniforme e adequado ao
tipo de ocupação do local e à severidade das tarefas visuais previstas.
2.1.58.13.3 Prever, onde necessária, iluminação específica, entendendo-se, como tal, iluminação suplementar de
pequenas áreas atendidas pela iluminação geral, ou iluminação própria de áreas não servidas pela
iluminação geral. Como exemplo de iluminação específica podem ser mencionados locais especiais de
trabalho, iluminação de fachadas e iluminação decorativa.
2.1.58.13.4 Nos edifícios de uso coletivo para indicação de saídas, escadas e corredores, prever sistemas de
iluminação de emergência para manter um nível mínimo de iluminância, nos casos de falta de suprimento
de energia elétrica no sistema geral.
2.1.58.13.5 O sistema de iluminação de vigia fornecerá um nível de iluminância suficiente para a circulação de pessoal
de vigilância, podendo ou não ser separado do sistema de iluminação geral. Deverá ser dada preferência,
tanto quanto possível, ao emprego de luz fluorescente.
2.1.58.13.6 O projeto de iluminação atenderá ao nível de iluminância necessário, e determinará o tipo de iluminação,
número de lâmpadas por luminária, número e tipos de luminárias, detalhes de montagem, localização das
luminárias, caixas de passagem e interruptores, caminhamento dos condutores e tipo para sua instalação.
2.1.58.13.7 Na seleção dos tipos de lâmpadas, reatores e luminárias, adotar aquelas cujas características
proporcionem um maior rendimento, implicando em economia no uso da energia elétrica.
2.1.58.13.8 A tomadas deverão se instalados de acordo com o modelo do novo padrão brasileiro de tomadas definido
pela norma NBR 14136. Todas as tomadas deverão possui condutor fase, neutro e de proteção. As
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tomadas deverão ser instaladas a 30 cm do piso e a 1,30 m do piso. Para as tomadas em 220 V, deverá
ser instalado tomadas na cor vermelha. Para as tomadas de Computadores (Nobreak), em 127 V, deverá
ser instalado tomadas na cor preta. Para as tomadas de uso geral, em 127 V, deverá ser instalado
tomadas na cor branca, conforme desenho abaixo.
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2.1.58.14

Iluminação Geral de Interiores:

2.1.58.14.1 Para a determinação dos níveis de iluminância, deverão ser adotadas as recomendações previstas na
Norma NBR 5413.
2.1.58.14.2 A disposição e tipos de luminárias deverão ser definidos em conjunto com a AEEA/ UNIFAP, visando
harmonização com o projeto arquitetônico.
2.1.58.15

Iluminação Geral Externa:

2.1.58.15.1 A iluminação geral externa atenderá às áreas tais como pátios, vias de acesso, jardins, e outros.
2.1.58.15.2 O tipo de iluminação deverá ser harmonizado com o projeto urbanístico, de paisagismo e de comunicação
visual.
2.1.58.15.3 Deverão ser atendidos os requisitos da Norma NBR 5101 no projeto de iluminação de vias de acesso.
2.1.58.16 Tomadas:
2.1.58.16.1 As tomadas de uso geral deverão possuir circuitos independentes dos de iluminação, a fim de possibilitar
uma alternativa de uso da energia elétrica, em caso de manutenção nas luminárias ou tomadas.
2.1.58.16.2 Tomadas de uso específico tais como para torneiras elétricas, chuveiros, aparelhos de ar condicionado,
bem como para aparelhos automáticos tais como aquecedores de água, máquinas de lavar residenciais e
similares, com potência acima de 1000 watts, serão alimentadas através de circuitos individuais.
2.1.58.16.3 Na determinação da potência, deverão ser previstos os valores mínimos recomendados na Norma NBR
5410, em que são estipulados valores mínimos para potência de iluminação, tomadas de uso geral e
tomadas de uso específico.
2.1.58.16.4 Dispor, da forma mais uniforme possível, as tomadas de uso geral nas paredes, nos rodapés ou no piso,
observadas as eventuais particularidades decorrentes das condições construtivas no local e da ocupação
a que se destinam.
2.1.58.17 Condições Gerais de Instalação:
2.1.58.17.1 Os circuitos de iluminação serão derivados dos quadros de distribuição ou de subdistribuição de luz.
2.1.58.17.2 Prever, sempre que possível, uma capacidade de reserva de 20% de corrente nominal do circuito.
2.1.58.17.3 Os condutores dos circuitos terminais serão de cobre, com isolamento em PVC, classe de tensão mínima
750 V, com características antichama.
2.1.58.17.4 A instalação em interiores deverá utilizar eletrodutos rígidos aparentes, inclusive nas áreas de serviço.
Salvo determinação em contrario no edital.
2.1.58.17.5 Em áreas externas, quando a instalação for subterrânea, prever eletrodutos de material resistente à
corrosão, e a esforços mecânicos, conforme Norma NBR 5410.
2.1.58.17.6 Todas as luminárias e tomadas deverão ser aterradas.
2.1.58.17.7 Nas salas o comando das luminárias será através de interruptores, o qual deverá interromper todas as
fases.
2.1.58.17.8 Em áreas gerais, as luminárias poderão ser comandadas diretamente dos disjuntores.
2.1.58.18 Sistema de Força:
2.1.58.18.1 O sistema de força abrange a alimentação, comando e supervisão de cargas motrizes, tais como,
motobombas, elevadores, ar condicionado, ventilação, e outros semelhantes.
2.1.58.18.2 A instalação de motores deve seguir as prescrições do item 6.5.3 da Norma NBR 5410, e as
recomendações desta prática, onde aplicáveis.
2.1.58.18.3 A alimentação elétrica de motores deverá originar-se no quadro principal de distribuição geral e, próximo
ao centro de cargas deverão ser previstos quadros de força independentes dos quadros de iluminação.
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2.1.58.18.4 No dimensionamento da instalação de motores, evitar perturbações nas linhas elétricas, motivadas por
queda de tensão elevada. Consultar limitações impostas pelas concessionárias locais, quanto aos limites
de queda de tensão e, limitações para a partida direta de motores.
2.1.58.18.5 Os limites de queda de tensão devem respeitar os valores do item 6.2.6.1 da Norma NBR 5410.
2.1.58.18.6 Quando necessário, utilizar dispositivos de partida que limitem a corrente absorvida durante a partida.
2.1.58.18.7 Deverão ser previstas proteções contra sobrecargas, curto-circuitos, subtensões e falta de fase.
2.1.58.18.8 As carcaças dos motores devem ser aterradas, através de conexão com a barra de terra do respectivo
Quadro de Força.
2.1.58.19 Sistema de Aterramento:
2.1.58.19.1 O sistema de aterramento deverá ser concebido, observando-se os esquemas de aterramento prescritos
nos itens 4.2.2.2 e 6.4 da Norma NBR 5410.
2.1.58.19.2 A eficácia dos aterramentos deve satisfazer às necessidades de segurança e funcionais da instalação
elétrica e dos equipamentos associados.
2.1.58.19.3 O projeto de aterramento deverá considerar o possível aumento da resistência dos eletrodos de
aterramento devido à corrosão.
2.1.58.19.4 Propiciar segurança ao ser humano, através do controle dos potenciais e da ligação à malha de
aterramento de todas as partes metálicas não energizadas.
2.1.58.19.5 Possibilitar o escoamento para a terra das correntes resultantes do rompimento de isolação, devido a
curto-circuito ou quanto a descargas atmosféricas e sobretensões de manobras.
2.1.58.19.6 Adotar o sistema TN conforme recomendação da Norma NBR 5410 para o seccionamento automático da
alimentação de um aparelho ou equipamento, após a ocorrência de uma falta de energia, visando impedir
a permanência da tensão de contato por um período de tempo que resulte perigoso para as pessoas.
2.1.58.19.7 Considerar que, qualquer que seja o sistema da instalação fixa TN-C ou TN-S, os cabos flexíveis usados
como ligações móveis devem possuir um condutor de proteção distinto do condutor neutro, ligado ao
terminal de terra da tomada de corrente. A ligação deste condutor PE ao neutro deve ser efetuada dentro
da instalação fixa.
2.1.58.19.8 Em locais onde exista risco de incêndio, as determinações do item 5.8.2 da Norma NBR 5410 devem ser
obedecidas.
2.1.58.19.9 Para quaisquer obras civis de grande porte que disponham de subestações unitárias alimentando tanto
equipamentos trifásicos pesados como ar condicionado central e elevadores, considerar que, para atender
à exigência do item anterior, o condutor de proteção deverá ser derivado dos subquadros de distribuição,
caracterizando assim um sistema TN.C.S.
2.1.58.19.10 Prever para a instalação de terra, em coordenação com os dispositivos de proteção, o limite das “tensões
de contato” e de “passo” a valores não perigosos à segurança de seres humanos. Para isso será
necessário atender às tensões máximas admissíveis a seguir indicadas:
2.1.58.19.11 Instalações de BT (≤1000 V.C.A.):
2.1.58.19.11.1 Nas instalações onde todas as terras estiverem interligadas entre si, as tensões de contato e de passo
máximas admissíveis em função dos tempos de intervenção das proteções serão as estabelecidas pela
Norma NBR 5410.
2.1.58.19.11.2 Nas tabelas 19 e 20 do item 5.1.3 da Norma NBR 5410 define-se o tempo de duração máxima, para cada
valor de tensão de contato, em que o dispositivo de proteção deve interromper a alimentação do circuito.
2.1.58.19.12 Instalações de M T (1.000 V.C.A ≤ 34,5 kV.C.A.), as tensões admitidas são:
2.1.58.19.12.1 50 V - se não for prevista a eliminação rápida do defeito para terra;
2.1.58.19.12.2 75V - se não for prevista a eliminação do defeito para a terra dentro de 1 (um) segundo.
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2.1.58.19.13 Instalações de A T (≥34,5 kV.C.A.), as tensões admitidas são:
2.1.58.19.13.1 100V - quando não for prevista a eliminação rápida do defeito para a terra;
2.1.58.19.13.2 125V - quando for prevista a eliminação do defeito para a terra dentro de 1 (um) segundo;
2.1.58.19.13.3 250V - quando for prevista a eliminação do defeito para a terra dentro de 0,5 segundo.
2.1.58.19.14 Desenvolver o estudo da resistividade dos solos em relação aos sistemas de aterramento, adotando-se o
método dos “quatro pontos” ou “método do Prof. F. Wenner” para obtenção dos valores.
2.1.58.19.15 Desenvolver o estudo da resistividade do subsolo (ρ2) para que, em conjunto com a resistividade do solo
(ρ1) seja avaliado qual o melhor sistema de terra a ser utilizado
2.1.58.19.16 Recomenda-se que na escolha do sistema de aterramento sejam levados em consideração os problemas
de corrosão que possa sofrer. A escolha entre uma malha ou sistema de hastes é função direta da relação
existente entre ρ1 e ρ2 .
2.1.58.19.17 Para ρ1/ρ2 ligeiramente superior a 1 (um) recomenda-se o sistema de hastes interligadas entre si; para
ρ1/ρ2 ≤1 é recomendado utilizar um sistema de cabos mais horizontais conectados à malha, podendo ser
complementada por hastes situadas na periferia para limitar o valor de tensão de passo.
2.1.58.19.18 Prever, de um modo geral, que a subestações (se for necessária) serão interligadas ao sistema geral de
terra somente quando não for difícil limitar a tensão de contato e a tensão de passo, para evitar a
transferência de valores elevados destas ao restante do sistema.
2.1.58.19.19 Como bitola mínima dos cabos de cobre que constituem um sistema de aterramento para resistir a
esforços mecânicos, recomenda-se o cabo de 70 mm².
2.1.58.19.20 A malha principal de aterramento e as interligações serão de cabo de cobre bitola mínima de 70 mm²,
enterrrado a uma profundidade mínima de 600 mm abaixo do nível do solo.
2.1.58.19.21 As derivações da malha podem ser de bitola menor, mas não inferior a 10 mm².
2.1.58.19.22 Considerar que a Norma NBR 5410 recomenda que, sempre que possível, os diversos elementos de
eletrodo de aterramento sejam cravados a uma profundidade tal que atinjam terrenos permanentemente
úmidos.
2.1.58.19.23 Proteger apropriadamente todos os edifícios e estruturas sujeitos a descargas atmosféricas. Considera-se
que a proteção é eficaz quando o valor final da resistência de aterramento não exceder os seguintes
valores:
2.1.58.19.23.1 10 ohms para pequenas construções;
2.1.58.19.23.2

5 ohms para médias e grandes construções.

2.1.58.19.24 Para a proteção contra os contatos acidentais das instalações elétricas internas, prever que todas as
estruturas metálicas do prédio sejam interligadas com ligações equipotenciais.
2.1.58.19.25 O valor da resistência da instalação de terra deverá estar sempre contido na faixa de 5 a 10 ohms e nunca
superior a 10 ohms.
2.1.58.19.26 Os elementos condutivos do sistema de dispersão (PE) serão de cobre, aço zincado ou alumínio e terão
uma bitola mínima de acordo com a Norma NBR 5410.
2.1.58.19.27 Os equipamentos de M.T. serão sempre conectados ao sistema de terra através de dois elementos
condutivos, dimensionados de acordo com o item 4..3.7 desta Prática.
2.1.58.19.28 Os equipamentos de BT serão conectados aos sistemas de terra com um elemento condutivo,
dimensionado de acordo com o item 4.3.7.22.
2.1.58.19.29 Os quadros serão sempre providos de terminal de terra.
2.1.58.19.30 Os aparelhos de iluminação serão aterrados, utilizando para esta finalidade o condutor terra com seção
idêntica à do condutor de fase.
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2.1.58.19.31 Todas as estruturas metálicas fora do solo serão interligadas de maneira a garantir a equipotencialidade
entre si. Assim, todas as partes metálicas serão interligadas através das tubulações ou de elementos
condutivos equipotenciais ligados ao sistema geral de terra.
2.1.58.19.32 Todas as estruturas metálicas serão interligadas entre si e aterradas.
2.1.58.19.33 As estruturas metálicas enterradas, que não forem aterradas ao sistema geral, ficarão distanciadas do
aterramento geral de pelo menos 6 m.
2.1.58.19.34 As instalações de terra poderão ser constituídas por hastes enterradas nos vértices dos prédios
interligadas e distanciadas entre si cinco vezes o comprimento da haste, com um máximo de 2 5 m por um
condutor em anel a 1 m de distância da face externa das fundações da estrutura.
2.1.58.19.35 Os ferros das fundações poderão ser considerados elementos de dispersão, mas não suficientemente
garantidos; portanto, deverão ser interligados à malha ou anel de terra.
2.1.58.19.36 Em locais de grande densidade populacional, as cercas metálicas deverão ser instaladas nas
proximidades da área do sistema de terra, e interligadas com o mesmo pelo menos a cada 20 m, bem
como garantida a sua continuidade metálica.
2.1.58.19.37 As cercas metálicas afastadas não ficarão interligadas ao sistema geral de terra, para evitar tensões de
contato elevadas, mas terão uma instalação própria de terra, executada com um condutor horizontal
enterrado diretamente abaixo da cerca.
2.1.58.19.38 Todas as junções enterradas serão protegidas para evitar o contato com o solo (eletrólito), exceto quando
as junções forem executadas com solda exotérmica.
2.1.58.19.39 Nas interligações de metais diferentes, tomar as precauções adequadas para evitar corrosão eletrolítica.
2.1.58.20 Obs: No projeto básico de elétrica deverá conter o Projeto de Elevadores, contendo:
I. Relatórios técnicos, conforme praticas de projeto, contemplando acessibilidade a pessoa com deficiência (PcD) ou
mobilidade reduzida (PMR) ;
II. Desenhos do(s) elevador(es), em escala adequada, com a indicação das dimensões principais, espaços mínimos para a
instalação dos equipamentos (caixa, cabina, contrapeso, casa de maquinas, poços e outros), e outras características
determinantes da instalação;
III. Desenho da casa de maquinas e poço, em escala adequada;
IV. Cortes elucidativos, em escala mínima de 1:50;
V. Esquemas de ligação elétrica;
VI. Desenhos específicos em forma de apresentação livre, quando for o caso, para melhor compreensão do sistema;
VII. Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos;
VIII. Memorial descritivo contendo especificações técnicas de materiais, serviços que contemplem tecnologia inteligente de
atendimento e trafego, vizando economicidade ;
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2.1.58.21 Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas:
2.1.58.21.1 A execução de projeto para proteção de estruturas contra as descargas atmosféricas deverá atender às
prescrições da Norma NBR 5419, não sendo admitidos recursos artificiais destinados a aumentarem o raio
de proteção.
2.1.58.21.2 No projeto das instalações de pára-raios constarão todos os elementos necessários ao seu completo
atendimento, como os captores, descidas, localização dos eletrodos de terra, todas as ligações efetuadas,
características dos materiais a empregar, bem como áreas de proteção estabelecidas, em plano vertical e
horizontal.
2.1.58.21.3 O nível de proteção de um SPDA ou a exigência de implantá-lo, deve ser determinado conforme “Método
de Seleção do Nível de Proteção” - Anexo B da Norma NBR 5419.
2.1.58.21.4 Na definição do projeto consultar arquitetos e construtores, viabilizando o SPDA com o projeto
arquitetônico.
2.1.58.21.5 O SPDA poderá ser projetado conforme os seguintes métodos, desde que o mesmo enquadre-se nas
características construtivas da edificação e nos critérios da Norma NBR 5410:
2.1.58.21.5.1 Franklin;
2.1.58.21.5.2 Eletrogeométrico;
2.1.58.21.5.3 Gaiola de Faraday.
2.1.58.21.6 Captores naturais podem ser utilizados desde que atendam as exigências da Norma NBR 5419.
2.1.58.21.7 Condutores de descida devem ser dispostos de maneira a possibilitar vários trajetos paralelos e com o
menor comprimento possível.
2.1.58.21.8 A quantidade de descidas deve ser determinada em função do posicionamento dos captores e conforme
item 5.1.2 da Norma NBR 5419.
2.1.58.21.9 Calhas ou tubos de água pluviais não devem servir como meio de instalação de condutores de descida.
2.1.58.21.10 Não executar emendas em cabos de descida externos, exceto se utilizar solda exotérmica, ou em
conexões para medição conforme item 5.1.2.6 da Norma NBR5419.
2.1.58.21.11 Condutores de descida naturais utilizando elementos estruturais serão admitidos, desde que atendam às
prescrições do item 5.1.2.5 da Norma NBR 5419.
2.1.58.21.12 O sistema de aterramento deverá ser executado, podendo ser utilizado como eletrodos de aterramento:
2.1.58.21.12.1 condutores em anel;
2.1.58.21.12.2 hastes verticais ou inclinadas;
2.1.58.21.12.3 condutores horizontais radiais;
2.1.58.21.12.4 armações de aço das fundações.
2.1.58.21.13 A resistência de aterramento deverá ser da ordem de 10
2.1.58.21.14 No projeto do SPDA deverá ser efetuada a equalização de potencial, interligando o SPDA, a armação
metálica da estrutura, instalações metálicas, as massas e o sistema elétrico, eletrônico e de
telecomunicações, dentro do espaço a proteger.
2.1.58.21.15 Demais recomendações para equalização do potencial deverá estar conforme item 5.2.1 da Norma NBR
5419.
2.1.58.21.16 Estruturas especiais, como chaminés, estruturas contendo líquidos ou gases inflamáveis, antenas
externas de televisão, deverão estar protegidas conforme requisitos complementares do Anexo A da
Norma NBR 5419.
2.1.58.21.17 Considerar que nenhum ponto das edificações poderá ficar fora do campo de proteção dos pára-raios.
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2.1.58.21.18 Será projetada, com hastes metálicas verticais ou pára-raios, a proteção contra as descargas atmosféricas
nas edificações com cobertura não condutora (se for o caso), como cimento amianto, concreto armado,
telha cerâmica, sendo vedado o uso, para este fim, da armação do concreto.
2.1.58.21.19 Quando o prédio for isolado da área protegida, e instalado sobre solo de alta resistividade, a instalação de
terra poderá ser realizada em malha com dois anéis concêntricos interligados entre si ou com acréscimo
de hastes verticais inclinadas para o extremo a 60º em relação à vertical.
2.1.58.21.20 Nos prédios de concreto armado poderão ser usados como condutores de descida os ferros de armação,
desde que seja garantida a continuidade elétrica nas emendas, e que tenham pelo menos 8 mm de
diâmetro.
2.1.58.21.21 Nas subestações secundárias de transformação e distribuição internas não existirão proteções especiais
contra as descargas atmosféricas. Porém, todas as estruturas metálicas e as ferragens de concreto
armado do prédio e das bases dos transformadores serão aterradas na malha de terra da subestação.
2.1.58.21.22 As subestações elétricas externas serão protegidas contra as descargas atmosféricas por pára-raios.
2.1.58.22 Redes para Sistema de Informática
2.1.58.22.1 Na instalação de rede de microcomputadores, deverão ser previstas as utilidades definidas a seguir:
2.1.58.22.2 Interligação para cabos de lógica a partir do Rack de distribuição, ou servidor, até os microcomputadores,
através de infraestrutura independente, podendo ser dutos ou eletrodutos metálicos.
2.1.58.22.3 Alimentação elétrica exclusiva em tensão estabilizada, derivada de Quadro Elétrico Específico, e circuitos
parciais dimensionados para atenderem grupos de até 5 microcomputadores.
2.1.58.22.4 A alimentação elétrica em tensão estabilizada, poderá ser obtida através das alternativas:
2.1.58.22.4.1 sistema ininterrupto de energia: equipamento que possibilita uma alimentação elétrica, com tensão e
frequência dentro de faixas de tolerância especificadas, em regime permanente e transitório, com distorção
e interrupção de alimentação dentro dos limites especificados, para a carga, Norma IEC-146-4, geralmente
denominada por “No-Break”;
2.1.58.22.4.2 estabilizador de tensão: possibilita alimentação elétrica com tensão e frequência dentro de faixas de
tolerância especificadas, porém não ininterrupta.
2.1.58.22.5 As configurações básicas da alimentação elétrica em tensão estabilizada, deverão ser definidas em
função do nível de confiabilidade e continuidade das informações, definindo-se:
2.1.58.22.5.1 configuração 1: “no break” ou estabilizadores para a rede de microcomputadores;
2.1.58.22.5.2 configuração 2: “no break” para Armários de Telecomunicações (AT);;
2.1.58.22.6 Para aterramento do sistema de computadores deverá ser implantada malha de terra exclusiva, com
equalização do potencial conforme previsto nesta prática e na Norma NBR 5410, a partir da qual serão
conectados à terra, pisos elevados em CPD’s, “No break”, estabilizador, quadros elétricos, computadores
e demais componentes do sistema.
2.1.58.23 Geração de Emergência
2.1.58.23.1 Prever um sistema de emergência alimentado por grupo gerador e “No break”, caso haja necessidade de
suprimento próprio de energia.
2.1.58.23.2 Na escolha do tipo e características das fontes de suprimento em emergência, considerar o tipo de
serviços a serem atendidos, o tempo de interrupção admissível, e o período mínimo durante o qual devem
funcionar as fontes, em caso de falha da alimentação normal.
2.1.58.23.3 As cargas serão classificadas de conformidade com sua importância e tempo de interrupção admissível,
em cargas não essenciais, cargas essenciais e cargas críticas. Estas últimas são as que não admitem
interrupção alguma (“no break”) ou que admitem interrupção por período muito breve (“short-break”). Esta
classificação deve estár em conformidade com a NBR 13534/2008.
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2.1.58.23.4 A seleção das cargas será criteriosa, considerando somente as cargas essenciais e críticas, para não
onerar excessivamente o custo da instalação.
2.1.58.23.5 A instalação dos condutores dos circuitos de emergência será independente de todas as outras
instalações. Esses condutores não deverão ser colocados nos mesmos eletrodutos, calhas, bandejas ou
caixas com outros condutores, exceto:
2.1.58.23.5.1

Em aparelhos de iluminação de emergência ou sinalizadores de saída providos de 2 lâmpadas, sendo
cada uma alimentada por uma fonte diferente - normal e de emergência.

2.1.58.24 Recomendações para Economia de Energia Elétrica
2.1.58.24.1 A concepção de projetos de instalações elétricas deverá atender a conceitos técnicos de forma a
proporcionar um melhor aproveitamento, racionalização e economia no uso da energia elétrica.
2.1.58.24.2 Antes de iniciar qualquer projeto de instalações elétricas o autor do projeto deverá considerar a forma de
faturamento de energia elétrica, função da tensão de fornecimento.
2.1.58.24.3 Para consumidores em média e alta tensão (maiores que 600 V) a concessionária estabelecerá o valor da
demanda máxima a ser contratada.
2.1.58.24.4 Para gerenciamento da demanda e do consumo de energia deverão ser previstos equipamentos digitais
controladores, de modo a desligar cargas para que a demanda máxima contratada não seja ultrapassada.
2.1.58.24.5 Em áreas onde se exige um alto nível de iluminância para atender tarefas especiais, poder-se-á optar por
uma iluminação seletiva que proporcione um alta iluminância no plano de trabalho e um sistema de
iluminação complementar com luminárias instaladas no teto.
2.1.58.24.6 As iluminâncias adequadas para cada área de trabalho em função da tarefa visual e do tipo de atividades
desenvolvidas, deverão ser determinadas pela Norma NBR 5413, que recomenda os valores mais
convenientes.
2.1.58.24.7 Escolher um tipo de luminária de boa eficiência, que proporcione uma distribuição de luz adequada ao tipo
de lâmpada utilizada e a tarefa a que se destina o local de trabalho a ser iluminado.
2.1.58.24.8 Selecionar equipamentos auxiliares como reatores, soquetes, condutores e outros de boa qualidade e
compatíveis com o tipo de lâmpada e da luminária escolhidas.
2.1.58.24.9 Procurar selecionar reatores com alto fator de potência e eletrônicos, pois são os mais adequados em
termos de conservação de energia.
2.1.58.24.10 Projetar sempre luminárias de alta eficiência e que sejam adequadas para aquele tipo de iluminação.
2.1.58.24.11 Procurar dotar os recintos de interruptores que possibilitam desligar a iluminação quando não for
necessária, proporcionando economia de energia.
2.1.58.24.12 Em ambientes com pé direito muito alto verificar a possibilidade de rebaixar as luminárias, tomando
cuidado com o ofuscamento.
2.1.58.24.13 Sempre que possível reduzir o número de lâmpadas a serem instaladas, de forma a diminuir a carga
térmica e, consequentemente, o consumo de energia devido aos condicionadores de ar.
2.1.58.24.14 Evitar paredes, tetos e mobílias em cores escuras que exigem lâmpadas de maior potência para
iluminação dos ambientes.
2.1.58.24.15 Sempre que possível, usar luminárias abertas a fim de melhorar o nível de iluminância.
2.1.58.24.16 Verificar a possibilidade de instalar interruptores temporizados para controle de iluminação em áreas
externas, garagens, vitrines, letreiros e luminosos.
2.1.58.24.17 Para motores de indução trifásicos de até 100 kW, não normalmente disponíveis no mercado, poderá ser
considerado que:
2.1.58.24.17.1 Se um motor opera com mais de 50% de sua potência nominal, o rendimento é muito próximo do máximo;
2.1.58.24.17.2 Se um motor opera com menos de 50% de sua potência nominal, o rendimento é bastante baixo;
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2.1.58.24.17.3 O rendimento máximo ocorre normalmente quando a sua carga é igual a 75% de sua potência nominal.
2.1.58.24.18 Sob o ponto de vista de conservação de energia, recomenda-se escolher um motor de indução de modo
que seu carregamento seja igual ou maior a 75%.
2.1.58.24.19 Antes da seleção de determinado motor ou transformador, deverão ser considerados o custo inicial e o
custo das perdas de energia ao longo do tempo.
2.1.58.24.20 Para se reduzir as perdas nos transformadores de alimentação, além da redução da corrente através da
redução da carga, pode-se também alcançar a redução através do aumento do fator de potência da
instalação.
2.1.58.24.21 Em condutores elétricos procurar sempre utilizar aqueles de mais baixa resistividade.
2.1.58.24.22 Recomenda-se reduzir ao máximo o comprimento dos condutores, principalmente em baixa tensão, de
forma a reduzir as perdas ôhmicas através de sua resistência elétrica.
2.1.58.24.23 Uma carga indutiva não deverá operar subcarregada, ou seja, a sua potência de operação deverá estar
próxima da potência nominal de plena carga. Deverá ser evitada a operação de uma carga indutiva em
vazio (sem carga), mantendo sempre desligada da rede.
2.1.58.24.24 Instalar capacitores junto às cargas indutivas para compensar a corrente indutiva e assim elevar o fator de
potência.
2.1.58.24.25 Distribuir as cargas entre os diversos circuitos, de modo que os carregamentos sejam homogêneos.
2.1.58.24.26 Os transformadores deverão ser instalados o mais próximo possível dos centros de carga.
2.1.58.24.27 Sempre que forem previstos capacitores procurar instalá-los junto às cargas indutivas, reduzindo as
perdas no circuito de alimentação.
2.1.58.24.28 Normalmente uma instalação deverá operar com um fator de carga o mais próximo possível da unidade,
para melhor rendimento elétrico e menor preço médio de kWh.
2.1.59 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:
2.1.59.1

NBR 5101 - Iluminação Pública – Procedimento;

2.1.59.2

NBR 5356 - Transformadores para Transmissão e Distribuição de Energia-Elétrica – Especificação;

2.1.59.3

NBR 5364 - Transformadores para Instrumento;

2.1.59.4

NBR 5380 - Transformadores para Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica - Método de
ensaio;

2.1.59.5

NBR 5402 - Transformadores para instrumentos – Método de ensaio;

2.1.59.6

NBR 5410 - Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimento;

2.1.59.7

NBR 5413 - Iluminamentos de Interiores – Procedimento;

2.1.59.8

NBR 14039 - Execução de Instalações Elétricas de Alta-Tensão - Procedimento (em processo de
revisão);

2.1.59.9

NBR 5419 - Proteção de Estruturas contra Descargas Elétricas atmosféricas – Procedimento

2.1.59.10 NBR 5473 - Instalação Elétrica Predial – Terminologia;
2.1.59.11 NBR 5984 - Norma Geral de Desenho Técnico – Procedimento;
2.1.59.12 NBR 6808 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão – Especificação;
2.1.59.13 NBR 6812 - Fios e Cabos Elétricos - Método de Ensaio;
2.1.59.14 NBR 6935 - Chave Seccionadora de Média Tensão;
2.1.59.15 NBR 7118 - Disjuntores de alta-tensão;
Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA
Email: aeea@unifap.br
Contato: 3312-1718 - 3312-1719

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá
Rod.Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero
CEP 68903-419 www.unifap.br

42

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

2.1.59.16 NBR 7285 - Cabos de Potência com Isolação Sólida Estruturada de Polietileno Termofixo para
Tensões até 0,6 kV sem Cobertura – Especificação;
2.1.59.17 NBR 9513 - Emendas para Cabos de Potência Isolados para Tensões até 750 V;
2.1.59.18 NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico;
2.1.59.19 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
2.1.59.20 Normas da ABNT e do INMETRO:
2.1.59.21 Normas e Códigos Estrangeiros: NEC - National Electrical Code, ANSI - American National Standart
Institute, IEEE - Institute of Eletrical and Electronics Engineers, NFPA - National Fire Protection
Association, NEMA - National Electrical Manufacture’s Association, IEC - International eletrotecnical
Comission, ISO - International Standard Organization;
2.1.59.22 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionárias de serviços públicos;
2.1.59.23 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.
2.1.59.24 Normas técnicas da concessionária local – CEA.
2.1.60 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
2.1.60.1

Planta de Implantação de edificação, em escala preferencialmente 1:100, indicando elementos
externos ou de entrada de energia, como:

2.1.60.1.1

Localização do ponto de entrega de energia elétrica, do posto de medição e, se necessária, a subestação
com suas características principais;

2.1.60.1.2

Localização da cabine e medidores.

2.1.60.2

Planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especificada pela concessionária local,
indicando localização do transformador, dos painéis, elementos de proteção, medição e manobra;

2.1.60.3

Planta, corte e elevação da subestação transformadora, compreendendo a parte civil e a parte
elétrica, na escala de 1:25;

2.1.60.4

Planta, corte e elevação da instalação do grupo gerador de emergência, compreendendo o sistema
de tomada e exaustão de ar da sala, sistema de exaustão de gases do escapamento, das
interligações elétricas de força e comando sistema de armazenagem de combustível;

2.1.60.5

Projeto de luminotécnica de todos os ambientes, inclusive externos à edificação (incluindo
iluminação de emergência e balizamento de rotas de fuga conforme exigências do Corpo de
Bombeiros);

2.1.60.6

Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50 indicando:

2.1.60.6.1

Localização dos pontos de consumo com respectiva carga, seus comandos e indicações dos circuitos
pelos quais são alimentados;

2.1.60.6.2

Localização e detalhes dos quadros de distribuição e dos quadros gerais de entrada, com suas
respectivas cargas;

2.1.60.6.3

Traçado dos condutores, localização de caixas e suas dimensões;

2.1.60.6.4

Traçado, dimensionamento e previsão de cargas dos circuitos de distribuição, dos circuitos terminais e
dispositivos de manobra e proteção;

2.1.60.6.5

Tipos de aparelhos de iluminação e outros equipamentos, com todas suas características como carga,
capacidade e outras;

2.1.60.6.6

Circuitos de força para alimentação de equipamentos específicos (ar condicionado, elevadores etc.);

2.1.60.6.7

Diagrama unifilar geral de toda a instalação e diagramas trifilares de cada quadro;
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2.1.60.6.8

Esquema e prumadas;

2.1.60.6.9

Código de identificação de enfiação e tubulação que não permita dúvidas na fase de execução, adotando
critérios uniformes e sequência lógica;

2.1.60.6.10 Alimentação de instalações especiais e sistema de iluminação de emergência.
2.1.60.6.11 Legenda das convenções usadas.
2.1.60.6.12 Localização e tipos de pára-raios;
2.1.60.6.13 Localização dos aterramentos;
2.1.60.6.14 Legenda das convenções usadas.
2.1.60.7

As Especificações Técnicas deverão satisfazer às Normas Brasileiras aplicáveis e, na falta destas,
às normas internacionais IEC e ISO. Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e
serviços previstos no projeto, as especificações deverão discriminar as características necessárias e
suficientes ao desempenho requerido. As especificações deverão conter, basicamente, as
características abaixo discriminadas, quando procedentes.

2.1.60.7.1

Caixa de Passagem: material (tipo e espessura); formato e dimensões; tipo de instalação; acabamento;
furação (tamanho e localização dos furos); outros dados.

2.1.60.7.2

Conduletes: material do corpo; tipo e modelo; rosca das entradas (bitola, tipo e localização); tipo de tampa.

2.1.60.7.3

Condutores: Fios e Cabos: condutor (material e formação); material isolante; têmpera; blindagem; classe
de tensão; cores; formação do cabo; seção da parte condutora; capa protetora.

2.1.60.7.4

Condutores: “Bus-way”/“Bus-duct”: material das barras condutoras; capacidade condutiva (intensidade
nominal); nível de curto-circuito; classe de tensão; número de condutores; frequência nominal; peças e
acessórios necessários às derivações; material e grau de proteção do invólucro; isolação das barras
condutoras (tipo de isolante); montagem das canalizações; comprimento dos elementos.

2.1.60.7.5

Condutores: Acessórios para Amarração e Marcação: tipo; material; tensão de isolamento.

2.1.60.7.6

Chaves: tensão nominal; corrente nominal; corrente momentânea; número de pólos; bloqueios; material e
grau de proteção; tipo de interrupção (com ou sem carga); frequência nominal; nível de curto-circuito;
acessórios e outros componentes; material e grau de proteção do invólucro; porta-fusíveis.

2.1.60.7.7

Eletrodutos: material (tipo, tratamento, costura); bitola nominal; tipo de rosca; classe; comprimento de
peça.

2.1.60.7.8

Eletrodutos: Acessórios: Conectores para eletrodutos flexíveis: material; rosca e forma;

2.1.60.7.9

Eletrodutos: Acessórios: Luvas: material – tipo e tratamento; bitolas e rosca;

2.1.60.7.10 Eletrodutos: Acessórios: Buchas e Arruelas: material – tipo e tratamento; bitolas e rosca;
2.1.60.7.11 Eletrodutos: Acessórios: Outros: braçadeiras; buchas de redução; grampo “U”; uniões; prensa-cabos;
uniduts (material – tipo e tratamento, bitolas e rosca- onde cabível;
2.1.60.7.12 Leitos para Cabos, Eletrocalhas e Perfilados: material; forma; tipo e dimensões dos elementos
construtivos; comprimento e largura; acessórios;
2.1.60.7.13 Canaletas para piso: material; tipo de canaleta e acessórios e dimensões;
2.1.60.7.14 Eletrodo de Aterramento: material (núcleo e capa); diâmetro; comprimento; espessura do recobrimento de
cobre;
2.1.60.7.15 Interruptores: tipo; número de pólos; acionamento; corrente nominal; tensão nominal e acabemento;
2.1.60.7.16 Espelho ou placas: material; acabamento e dimensão;
2.1.60.7.17 Fita Isolante: tipo; material e cores;
2.1.60.7.18 Isoladores: tipo; material isolante; dimensões e tensão;
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2.1.60.7.19 Lâmpadas: tipo; potência nominal; tensão nominal; bulbo; soquete; cor; fluxo luminoso e posição de
funcionamento;
2.1.60.7.20 Luminárias: tipo; aplicação; material; corpo; soquete; acabamento; fixação; tipo de lâmpada que se
adapta; fiação; refletor; difusor refrator; altura de montagem; juntas vedadoras; lentes; tipo de instalação e
dispositivo de articulação;
2.1.60.7.21 Materiais de Fixação: destinação; material; estabilidade física; estabilidade mecânica; resistência às
intempéries e tipo;
2.1.60.7.22 Materiais para Pintura: tipo; material; aplicação e acabamento;
2.1.60.7.23 Reatores: tipo; potência; fator de potência; tensão e tipo de partida;
2.1.60.7.24 Pára-raios: tipo; material; classe de tensão; tensão nominal; instalação; frequência; capacidade de
descarga nominal; tensão disruptiva de impulso; tensão disruptiva a surto de manobra e acessórios
(conectores, eletrodo, cabo de descida e outros);
2.1.60.7.25 Tomadas: tipo; material; tensão nominal; capacidade nominal; instalação e contatos;
2.1.60.7.26 Fusíveis: tipo; tensão de serviço; capacidade nominal e classe de tensão.
2.1.60.7.27 Conectores e Terminais: tipo; material; aplicação; bitola e acessórios (trilhos, placas de extremidade,
identificações).
2.1.60.7.28 Transformador de Distribuição: Características Técnicas: potência nominal, número de fases; frequência
nominal; tensão nominal primária e derivações; polaridade; elevação de temperatura admissível;
rendimento; perdas; regulação; nível de ruído; corrente de excitação; nível de isolamento do primário; tipo
de ligação dos enrolamentos primários; tensão nominal secundária; nível de isolamento do secundário;
tipo de ligação dos enrolamentos secundários; deslocamento angular; tensão de curto-circuito, a 75ºC, na
derivação mais alta.
2.1.60.7.29 Transformador de Distribuição: Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura ambiente,
máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
2.1.60.7.30 Transformador de Distribuição: Características Construtivas: execução apropriada para instalação em
local abrigado, ou exposto ao tempo; resfriamento natural ou com ventilação forçada; refrigerado a líquido
(tipo do líquido) ou a seco (tipo da impregnação); localização das buchas isolantes do primário, do
secundário e do neutro; tipo de conectores; comutador de derivações para operação sem carga ou com
carga; outras eventuais particularidades.
2.1.60.7.31 Transformador de Distribuição: Acessórios: conforme item 9 da NBR 5356.
2.1.60.7.32 Transformador de Distribuição: deverão ser atendidas as exigências das Normas NBR 5356 e NBR 5380.
2.1.60.7.33 Transformador de Potencial: Características Técnicas: nível de isolamento; nível de impulso; tensão
nominal primária; tensão nominal secundária; frequência nominal; carga nominal; classe de exatidão.
2.1.60.7.34 Transformador de Potencial: Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura ambiente,
máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
2.1.60.7.35 Transformador de Potencial: Características Construtivas: construção a seco, com encapsulamento a
vácuo em massa isolante.
2.1.60.7.36 Transformador de Potencial: Acessórios: caixa de terminais secundários; terminal para aterramento; placa
de identificação.
2.1.60.7.37 Transformador de Potencial: Deverão ser atendidas as exigências das Normas NBR 5364 e NBR 5402.
2.1.60.7.38 Transformador de Corrente: Características Técnicas: corrente nominal primária; relação nominal; nível de
isolamento; nível de impulso; frequência nominal; carga nominal; classe de exatidão; fator de
sobrecorrente nominal; fator térmico nominal; corrente térmica nominal; corrente dinâmica nominal;
quantidade de núcleos.
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2.1.60.7.39 Transformador de Corrente: Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura ambiente,
máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
2.1.60.7.40 Transformador de Corrente: Características Construtivas: construção a seco com encapsulamento em
massa isolante; tipo construtivo; tipo de conectores do primário.
2.1.60.7.41 Transformador de Corrente: Acessórios: caixas de terminais secundários; terminal de aterramento; placa
de identificação.
2.1.60.7.42 Transformador de Corrente: deverão ser atendidas as exigências das Normas NBR 5364 e NBR 5402.
2.1.60.7.43 Disjuntor M T (1 a 25 kV): Características Técnicas: tensão nominal; nível de impulso; frequência nominal;
corrente nominal; capacidade de ruptura simétrica; número de pólos; tensão de comando.
2.1.60.7.44 Disjuntor M T (1 a 25 kV): Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura ambiente,
máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
2.1.60.7.45 Disjuntor M T (1 a 25 kV): Características Construtivas: execução apropriada para instalação em local
abrigado ou exposto ao tempo; montagem fixa ou extraível; meio de extinção; tipo de mecanismo de
operação; tipo de acionamento; tipo de conectores.
2.1.60.7.46 Disjuntor M T (1 a 25 kV): Acessórios: relês de sobrecorrentes; relê de subtensão; contatos auxiliares;
carrinho com rodas e trilho; indicador de posição “aberto” e “fechado”; indicador de estado de
carregamento das molas; chave seletora de comando “local” e “remoto”; chave ou botoeira de comando
local; dispositivo de antibombeamento; placa de identificação e características; terminal para aterramento.
2.1.60.7.47 Disjuntor M T (1 a 25 kV): deverão ser atendidas as exigências da Norma NBR 7118.
2.1.60.7.48 Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): Características Técnicas: tensão nominal; nível de impulso à terra e
entre pólos; nível de impulso através de distância de isolamento; corrente nominal; corrente de curta
duração; corrente dinâmica; número de pólos; tensão auxiliar, no caso de acionamento motorizado.
2.1.60.7.49 Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): Características Construtivas: operação sem ou com carga;
execução apropriada para instalação em local abrigado ou exposto ao tempo; com ou sem faca de terra;
tipo de acionamento; lado de montagem do comando manual.
2.1.60.7.50 Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): Acessórios: contatos auxiliares; terminal de aterramento; placa de
identificação.
2.1.60.7.51 Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): deverão ser atendidas as exigências da Norma NBR 6935.
2.1.60.7.52 Cubículo Blindado de Média Tensão: Características Técnicas: sistema: número de fase e ligação do
neutro; tensão nominal; frequência nominal; corrente nominal; corrente de curto-circuito; nível de
isolamento; nível de impulso; ensaio de tensão aplicada (em 60 Hz durante 1 minuto); tensão dos circuitos
auxiliares para sinalização e controle; tensão de serviços auxiliares para iluminação e aquecimento.
2.1.60.7.53 Cubículo Blindado de Média Tensão: Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura
ambiente, máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
2.1.60.7.54 Cubículo Blindado de Média Tensão: Características Construtivas: construção em perfis e chapas de aço
(espessura mínima a ser especificada); execução para instalação em local abrigado ou exposto ao tempo;
intertravamentos com a porta; tipo de construção; compartimento único ou celas metálicas separadas e
independentes entre si (“metal clad”) ou (“metal enclosed”); localização dos pontos de entrada e saída dos
condutores de energia, de controle e de serviços auxiliares; tipo e localização de acessos; dimensões
aproximadas ou limitações do espaço disponível; detalhes dos barramentos e barra de terra; qualidade e
cor de pintura.
2.1.60.7.55 Cubículo Blindado de Média Tensão: Acessórios: chumbadores e ferragens de fixação; placas de
identificação e de características; placa de advertência.
2.1.60.7.56 Cubículo Blindado de Média Tensão: deverão ser atendidas as exigências da Norma NBR 14039, onde
aplicável, IEC-298 ou ANSI C 37.20.
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2.1.60.7.57 Cubículo Blindado de Média Tensão: Discriminação dos principais equipamentos do cubículo: relação dos
principais componentes do cubículo com as respectivas especificações.
2.1.60.7.58 Cubículo Blindado de Média Tensão: Diagrama: anexar o diagrama unifilar do cubículo.
2.1.60.7.59 Quadro de Distribuição de Luz: Características Técnicas: corrente nominal; tensão nominal; corrente de
curto-circuito; número de fases; corrente nominal do disjuntor geral; quantidade, número de pólos, corrente
nominal e capacidade de ruptura dos disjuntores de saída.
2.1.60.7.60 Quadro de Distribuição de Luz: Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura ambiente,
máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
2.1.60.7.61 Quadro de Distribuição de Luz: Características Construtivas: execução apropriada para instalação em
local abrigado ou exposto ao tempo; tipo de montagem: embutida em alvenaria ou sobreposta; construção
em chapa de aço, indicando espessura mínima; espaço interno suficiente para curvatura do cabo (indicar
o raio mínimo); porta frontal provida de trinco e fechadura; tampa interna, cobrindo os barramentos e
outras partes vivas, deixando aparentes somente as alavancas dos disjuntores; distância mínima de 25
mm entre a tampa e as partes vivas; plaquetas de identificação dos circuitos; barramento de cobre
dimensionado para corrente nominal e de curto-circuito, rigidamente fixado; barra de terra para conexões
de aterramento; pintura das chapas de aço após tratamento de limpeza e preparo de superfícies.
2.1.60.7.62 Quadro de Distribuição de Luz: deverão ser atendidas as exigências do artigo 384 da Norma NEC e IEC
529.
2.1.60.7.63 Quadro de Distribuição de Luz: Diagrama: anexar o diagrama trifilar, com indicação dos valores das
cargas dos circuitos, sua distribuição pelos barramentos, e os valores nominais dos disjuntores, incluindo
os de reserva.
2.1.60.7.64 Sistema Ininterrupto de Energia: Potência nominal; Tensão de entrada C.A.; Frequência de entrada;
Tensão de saída C.A.; Frequência de saída; Forma de onda; Sobrecarga; Tempo de transferência; “Bypass” estático: Sim/Não; Nível de ruído; Indicações de “status” e falhas; interface inteligente.
2.1.60.7.65 Estabilizador de Tensão: Potência nominal; Tensão de entrada C.A.; Frequência de entrada; Tensão de
saída C.A.; frequência de saída; Sobrecarga; Nível de ruído; Indicações de “status” e falhas.
2.1.60.8

O Memorial Descritivo deverá constar as práticas de projeto, justificando as soluções e materiais
adotados.

2.1.60.9

Memorial de Cálculo deverá apresentar:

2.1.60.9.1

Cálculo da demanda (levantamento geral das cargas, potências de todos os equipamentos);

2.1.60.9.2

Cálculo da luminotécnica (índice de iluminação de cada local);

2.1.60.9.3

Malhas de aterramento (medições e instalações de hastes de aterramento de acordo com as normas e
padrões da ABNT);

2.1.60.9.4

Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas;

2.1.60.9.5

Dimensionamento dos circuitos de emergência;

2.1.60.9.6

Avaliação do fator de potência quando possível correção com banco de capacitores.

PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA
2.1.61 DIRETRIZES:
2.1.61.1

O Projeto Básico de Instalações de Telefonia e Lógica deverá utilizar a sigla: PB-TE.

2.1.61.2

O projeto executivo de Telefonia deverá ser elaborado em conformidade com NBR 13301 e NBR
13727 da ABNT, ou as que vierem substituí-las, complementado com normativos da Concessionária
local, bem como orientações de Sustentabilidade Ambiental e instruções adicionais emanadas pela
UNIFAP.
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2.1.61.3

O projeto executivo da Rede de Lógica deverá ser elaborado em conformidade com NBR 14.565 da
ABNT, ou a que vier substituí-la, complementado no que couber pela norma ANSI/EIA/TIA 568-B e
atos normativos da Concessionária local, bem como orientações de Sustentabilidade Ambiental e
instruções adicionais fornecidas pela UNIFAP.

2.1.62 REQUISITOS:
2.1.62.1

As instalações devem ser projetadas em estrito atendimento às normas técnicas, visando garantir o
perfeito funcionamento dos componentes do sistema e a integridade física dos seus usuários.
Deverão obedecer às NORMAS supracitadas. Todo o sistema de comunição será estruturado,
inclusive telefonia.

2.1.62.2

As instalações devem ser projetadas de forma a possibilitarem certa reserva para acréscimo futuro e
alguma flexibilidade para pequenas alterações. Todos os pontos de utilização projetados, deverão
estar em locais perfeitamente acessíveis.

2.1.63 REQUISITOS PARA O PROJETO DE INTERCONEXÃO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES
ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA:
2.1.63.1

Conforme recomendações da norma EIA / TIA 568 e redes padrão ETHERNET.

2.1.63.2

O cabo a ser utilizado deve ser constituído por fibras ópticas do tipo multímodo, com fibra de
diâmetro de 9µm/125µm, com revestimento primário em acrilato e protegidas por tubo de material
termoplástico, não propagante à chama.

2.1.63.3

Cada cabo deve conter no mínimo 4 fibras ( ou quantidade maior, quando especificado no corpo do
objeto técnico no edital), todas elas devidamente conectadas para uso imediato.

2.1.63.4

Para uso externo em canalizações subterrâneas (duto) ou aéreo espinado em cabo, o cabo óptico
deverá ser do tipo geleado (Loose), para evitar a penetração de umidade. Quando for necessário
passar cabo óptico aéreo, deverá ser utilizado tipo auto-sustentável e geleado.

2.1.63.5

Em caso de passagem de cabo por postes da concessionária de energia, deverá ser obtida uma
autorização expressa da empresa, bem como respeitar suas normas.

2.1.63.6

Deverão ser providenciadas autorizações dos órgãos competentes para execução das obras.

2.1.63.7

Os cabos ópticos de uso externo não podem ser utilizados em ambientes internos, podendo penetrar
na edificação somente até 15 metros para atingir o DIO – Dispositivo interno óptico. Todo cabo
óptico instalado em local acessível (rack, DIO, etc) deverá possuir etiquetas com tamanho mínimo
de 2x5cm na cor amarela, identificando-o como cabo óptico.

2.1.63.8

A interligação dos segmentos de rede devera ser feita sempre através do padrão IEEE 802.3
1000BaseLX com conectores tipo LC/PC em equipamentos concentradores, em cada um dos
segmentos a interligar. No caso da inexistência destes tipos de portas poderão ser utilizadas outras.

2.1.63.9

Nas conexões advinda do DIO, deverão ser utilizadas transceivers para conexão ao Switch com
portas SFP. Tal transceiver deve permitir uma taxa de transmissão mínima de 1000Mbps (mil
megabits por segundo).

2.1.63.10 Em cada um dos segmentos de rede a interligar e junto ao equipamento que conterá a conexão com
a fibra, deverá existir um painel de distribuição para fibras ópticas (DIO) para rack de 19’’ ou de
parede, com os seguintes requisitos:
2.1.63.10.1 Capacidade de armazenar no mínimo 6 conectores do tipo SC ou LC, conforme especificado em projeto;
2.1.63.10.2 Manter um raio de curvatura mínimo da fibra óptica de 30mm;
2.1.63.10.3 Capacidade de armazenar no mínimo 1 metro de cabo com 6 fibras.
2.1.63.11 A conexão entre o DIO e as portas SFP do Switch deve ser feita através de cordão óptico duplex
constituído por dois cordões monofibra paralelos do tipo monomodo, com conectores do tipo LC nas
pontas.
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2.1.63.12 Para conexões de fibra óptica que atenderão somente um ponto de rede poderá ser utilizado um
terminador óptico no lugar de DIO.
2.1.63.13 O comprimento máximo do cabo de fibra óptica entre repetidores de ser de 2000m.
2.1.63.14 Na utilização de tubulação subterrânea para passagem de cabos ópticos, o diâmetro desta
tubulação deverá ser de 50mm.
2.1.63.15 Deve ser utilizado eletrodutos de PVC rígido ou eletrodutos corrugados para canalização
subterrânea. O número Máximo de curvas deve ser dois, e estas não podem ter deflexão acima de
90º.
2.1.63.16 O comprimento Máximo do lance da tubulação é dado pela tabela a seguir:
Lances

Comprimento Máximo

Retilíneos

60 metros

Com uma curva

50 metros

Com duas curvas

40 metros

2.1.63.17 Em caso de termos mais de 2 (duas) curvas ou um lance maior q o permitido, deverá ser instalado
caixas de passagem do tipo R1, com dimensões 60x35x50cm. A canalização para a passagem de
cabos ópticos tipo geleado não poderá conter cabos elétricos.
2.1.63.18 Quando houver necessidade de ser instalada tubulação para fibra óptica fixada em pareces
externas, deverá ser utilizada tubulação de ferro galvanizado, a qual deverá ser devidamente
aterrada.
2.1.63.19 Na junção da tubulação que sobe / desce do edifício com a tubulação subterrânea deverá ser
instalada uma caixa R1.
2.1.63.20 Todo cabeamento deverá estar dentro de canalizações, não sendo permitido cabeamento exposto.
2.1.63.21 Quando houver necessidade de perfurar piso, laje e / ou paredes para a passagem de canalizações,
o diâmetro do furo deverá ser o mais próximo possível do diâmetro da canalização. Qual quer
perfuração maior deverá ser recomposta com mesmo material e cor.
2.1.64 REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1.64.1

2.1.64.1.1

Para que a UNIFAP possa fazer a aceitação dos serviços de interconexão de redes locais de
computadores através de fibra óptica, serão exigidos os seguintes documentos, assinados pelos
responsáveis e com carimbo da empresa que executou os serviços:

Declaração de que todos os tópicos descritos estão satisfeitos;

2.1.64.2

Certificação do link óptico (testes de perda de potência óptica no link), fornecidos pela empresa
prestadora do serviço. Os testes deverão apresentar um valor inferior a 4dB/km.

2.1.64.3

A UNIFAP efetuará a vistoria final, após receber comunicação escrita do Contratado assinado pelo
responsável pela obra, de que o serviço está concluído.

2.1.65 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
2.1.65.1

Planta geral de cada pavimento da edificação, de preferência na escala 1:50, com a localização da
rede de entrada e secundária, caixas de saída, prumadas, trajetória, quantidade, distribuição e
comprimento dos cabos de fibra ótica e CCI do sistema de telefonia;

2.1.65.2

Corte esquemático detalhado do distribuidor geral da edificação, mostrando a disposição dos blocos
da rede interna e do lado da rede externa;

2.1.65.3

Corte vertical contendo a rede primária e mostrando, de forma esquemática, os pavimentos e a
tubulação telefônica da edificação, com todas as suas dimensões, incluindo o esquema do sistema
de telefonia. O esquema do sistema de telefonia deverá apresentar a configuração da rede, a
posição das emendas, as capacidades, os diâmetros dos condutores e distribuição dos cabos da
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rede interna, os comprimentos desses cabos, a quantidade, localização e distribuição dos blocos
terminais internos, as cargas de cada caixa de distribuição, as cargas acumuladas e o número ideal
de terminais em cada trecho;
2.1.65.4

Memorial Descritivo, conforme práticas de projeto;

2.1.65.5

Especificações técnicas de materiais e serviços.

2.1.65.6

O projeto deverá ser devidamente aprovado junto à Concessionária de Telefonia local.

2.1.65.7

Memorial de Cálculo.

PROJETO BÁSICO DE ACÚSTICA
2.1.66 DIRETRIZES:
2.1.66.1

O Projeto Básico de Acústica deverá utilizar a sigla: PB-AC.

2.1.66.2

O projeto de tratamento acústico deverá obedecer às indicações do Projeto Arquitetônico, normas e
especificações da ABNT; deverá ainda ser elaborado por profissional legalmente habilitado e com
comprovantes que assegurem a sua capacitação.

2.1.66.3

O projeto deverá obedecer ainda a legislação vigente sobre o Controle do Ruído e poderá obedecer
às normas de outros países, quando a ABNT for omissa ou quando a sua utilização for mais
conveniente e mais adequada que as normas brasileiras existentes.

2.1.66.4

Para que seja elaborado o projeto de tratamento acústico, o profissional se valerá do Projeto Básico
de Arquitetura .

2.1.66.5

O projeto de tratamento acústico deverá englobar o Projeto de Isolamento Acústico, os Estudos
Geométrico-Acústicos e o Projeto de Condicionamento Acústico do recinto a ser tratado,
proporcionando conforto ambiental, privacidade e perfeita audição, dentro dos padrões exigidos para
cada tipo de ambiente, seja ele sala de aula, Consultório, Laboratório ou outra atividade onde deverá
receber o tratamento acústico.

2.1.66.6

O projeto de tratamento acústico apresentará a indicação e especificação dos materiais utilizados no
tratamento do recinto, detalhamento executivo das portas e janelas acústicas, indicação e
especificação dos painéis acústicos utilizados para reflexão, absorção e/ou isolamento acústico.

2.1.67 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:
2.1.67.1

NB 101 - Tratamento acústico em recintos fechados:

2.1.67.2

NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico.

2.1.67.3

Acústica de projeto, construção e manutenção de Edifícios Públicos Federais (Dec. 92100 e Portaria
2296 do MARE)

2.1.67.4

Códigos, Leis, Decretos, Portaria e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionárias de serviços públicos.

2.1.67.5

Instruções e Relações dos Órgãos do Sistema CREA – CONFEA e CAU.

2.1.68 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
2.1.68.1

As Plantas Baixas deverão ser apresentadas em escala 1:50 ou na escala que for mais conveniente,
em função das dimensões do recinto a ser tratado, e nelas deverão constar: indicação, por meio de
convenções gráficas específicas, de todos os materiais de tratamento, a serem utilizados nas
superfícies envoltórias da sala. Os materiais deverão ser identificados por meio de círculos
numerados e setas apontando para cada material;

2.1.68.2

Cortes Longitudinais e Transversais do Recinto: Os cortes deverão ser apresentados em escala
1:50 ou na escala que for mais conveniente, em função das dimensões do recinto a ser tratado, e
neles deverão constar: Indicação, por meio de convenções gráficas específicas, de todos os
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materiais de tratamento acústico passíveis de serem apresentados nos cortes. Os materiais deverão
ser identificados por meio de círculos numerados e setas apontando para o material; Legenda, no
canto direito da folha de desenho, com especificação resumida de cada um dos materiais de
tratamento acústico, constantes nos cortes, seus itens ordenados de acordo com a numeração
indicada dentro dos círculos identificadores dos materiais, referidos no parágrafo anterior.
2.1.68.3

Plantas dos Estudos Geométricos-Acústicos: No caso de salas destinadas a auditório, teatros,
cinemas e afins, deverão ser apresentados desenhos com os resultados dos estudos geométricosacústicos, constando de: Planta baixas, em escala conveniente, com indicação de todas as reflexões
úteis para reforço do som direto, provocadas por paredes, planos e superfícies refletoras, projetados
especificamente com essa finalidade; Corte no eixo longitudinal da sala, com indicação de todas as
reflexões úteis para reforço do som direto, provenientes dos planos refletores do teto, quando
projetados especificamente com essa finalidade; Detalhe com indicação de todas as cotas
necessárias a implantação dos planos refletores, de modo a garantir todas as inclinações
estabelecidas nos estudos gráficos, para melhor aproveitamento das reflexões.

2.1.68.4

O Memorial Descritivo: descreverá o projeto acústico em suas linhas gerais e detalhará e justificará
os principais aspectos das soluções adotadas, com indicação de todas as premissas e
condicionantes acústicas que nortearam sua elaboração, contendo as especificações detalhadas de
todos os materiais utilizados no projeto de isolamento acústico, para a proteção da sala contra os
ruídos ou sons aéreos, contra os ruídos ou sons de impacto e vibrações, e as especificações
detalhadas de todos os materiais a serem utilizados no condicionamento acústico interno do recinto,
acompanhadas do respectivo quantitativo de materiais.

2.1.68.5

Memorial de Cálculo.

PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM
2.1.69 DIRETRIZES:
2.1.69.1

O Projeto Básico de Terraplenagem deverá utilizar a sigla: PB-TP.

2.1.69.2

Deverá contemplar as operações de escavação, transporte, distribuição e compactação de volumes
de solo ou material rochoso, a fim de adaptar a conformação natural do terreno às condições de
implantação da edificação.

2.1.69.3

Deverá considerar os elementos fornecidos pelos estudos topográficos, estudos geotécnicos,
estudos hidrológicos e o projeto de urbanismo.

2.1.69.4

Dos estudos geotécnicos serão obtidas informações sobre o suporte dos materiais de fundação dos
aterros, as características dos materiais de cortes e materiais disponíveis para os empréstimos.

2.1.69.5

Dos estudos hidrológicos serão obtidas as informações sobre as cotas de máxima enchente, que
precisam ser respeitadas, visando prevenir alagamentos na área interna da UNIFAP e prejuízo as
suas instalações.

2.1.69.6

Deverão ser indicadas e detalhadas, as soluções especiais de terraplenagem sobre solos
compressíveis ou turfosos, assim como, deverão ser informadas as alturas previstas de recalque.

2.1.70 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
2.1.70.1

Plantas gerais do levantamento planialtimétrico do local com a indicação dos serviços de
terraplenagem a serem executados;

2.1.70.2

Seções transversais, em espaçamento compatível com a conformação do terrapleno, com a
indicação da inclinação adotada para os taludes e das cotas finais de terraplenagem,
preferencialmente em escala 1:50;

2.1.70.3

Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;

2.1.70.4

Memorial Descritivo, conforme Prática Geral de Projeto, que contenha a distribuição e natureza dos
materiais envolvidos, cálculos dos volumes de corte e de aterro e, caso necessário, a localização,
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caracterização e cálculo dos volumes de empréstimo e bota-fora; planilhas de serviço (notas de
serviço), contendo todas as cotas e distâncias necessárias á execução do movimento de terra
envolvido no projeto de terraplenagem.
2.1.70.5

Memorial de Cálculo.

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
2.1.71 DIRETRIZES:
2.1.71.1

O Projeto Básico de Pavimentação e Sistema Viário deverá utilizar a sigla: PB-SV.

2.1.72 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
2.1.72.1

Planta geral do terreno, em escala adequada, com a conformação e localização dos componentes
do sistema viário, indicando: áreas de manobras, circulação e estacionamento (com indicação de
vagas);

2.1.72.2

Plantas, perfis e seções transversais, em escalas adequadas, com indicação da posição e largura
das vias, posição e concepção de acessos de veículos à edificação, acessos ao sistema viário
principal, rampas e raios de curvas horizontais, posição e dimensionamento de estacionamentos;

2.1.72.3

Dimensionamento e detalhamento da pavimentação externa, acessos e estacionamento de veículos,
bem como da pavimentação da garagem, prevendo o acesso de veículos pesados (10 toneladas por
eixo);

2.1.72.4

Relatório técnico e memoriais justificativos.

2.1.72.5

Memorial de Cálculo.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA
Apresentar, quando exigido na legislação específica do município ou estado, como parte integrante do Projeto
Básico, o ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA (previsto no artigo 225 § 1o, IV da Constituição Federal/1988);
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA
Apresentar, quando exigido na legislação específica do município ou estado, como parte integrante do Projeto
Básico, o RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA (previsto no artigo 225 § 1o, IV da Constituição Federal/1988);
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV
Apresentar, quando exigido na legislação específica do município, como parte integrante do Projeto Básico, os
Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV (previsto nos artigo 182 e 183 da Constituição Federal/1988 e pela lei 10.257/2001.
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3

PROJETO EXECUTIVO

DESCRIÇÃO
3.1.1.1 Estabelecer solução definitiva e global para os métodos construtivos e materiais de acabamentos,
validando as atividades e fases anteriores, apresentando os detalhamentos dos projetos.
3.1.1.2 Estabelecer solução definitiva de implantação, validando as atividades e fases anteriores;
3.1.1.3 Estabelecer solução definitiva de todos os ambientes, inclusive das áreas técnicas (internas e externas),
em todos os pavimentos / unidades, validando as atividades e fases anteriores;
3.1.1.4 Detalhamento construtivo de todas as áreas molhadas, escadas e rampas, materiais de acabamentos
em paredes, pisos e tetos, diagramação / paginação de forros e pisos, sistemas construtivos
(impermeabilização, telhados, elementos de vedação, shafts, muros de divisa), esquadrias e gradis,
elevadores, bancadas, mobiliários específicos, piscinas e outros elementos de água, em todos os
pavimentos;
3.1.1.5 Relacionar através de memoriais descritivos, peças gráficas e legendas, todos os pormenores de
Instalações, soluções construtivas e o que mais se fizer necessário para a plena execução do objeto
a que se destinam os projetos.
DADOS NECESSÁRIOS
3.1.1.6 Aprovação dos produtos aprovados na fase anterior;
3.1.1.7 Definição final de todos os acabamentos propostos no empreendimento;
3.1.1.8 Relatórios de análise do projeto junto aos Órgãos Técnicos e Públicos;
3.1.1.9 Projetos executivos complementares compatibilizados com o projeto arquitetônico básico
PRODUTOS A SEREM ELABORADOS
3.1.2

Projeto Executivo de Arquitetura (Sigla: PE-AR);

3.1.3

Projeto Executivo de Acessibilidade (Sigla: PE-AC);

3.1.4

Projeto Executivo de Estrutura (Sigla: PE-ES);

3.1.5

Projeto Executivo de Climatização (Sigla: PE-CL);

3.1.6

Projeto Executivo de Hidrossanitário (Sigla: PE-HI);

3.1.7

Projeto Executivo de Elétrica (Sigla: PB-EL);

3.1.8

Projeto Executivo de Telefonia e Lógica (Sigla: PE-TE);

3.1.9

Projeto Executivo de Acústica (Sigla: PE-AC);

3.1.10

Projeto Executivo de Terraplenagem (Sigla: PE-TP);

3.1.11 Projeto Executivo de Sistema Viário (Sigla: PE-SV);
3.1.12 Projeto Executivo de Paisagismo (Sigla: PE-PA);
3.1.13 Projeto Executivo de Drenagem (Sigla: PE-DR);
3.1.14

Projeto Executivo de Impermeabilização (Sigla: PE-IP);

3.1.15 Projeto Executivo de Conforto Ambiental (Sigla: PE-CON);
3.1.16 Projeto Executivo de Comunicação Visual (Sigla: PE-CV);
Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA
Email: aeea@unifap.br
Contato: 3312-1718 - 3312-1719

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá
Rod.Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero
CEP 68903-419 www.unifap.br

53

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

3.1.17 Projeto Executivo de Detecção, Prevenção e Combate a Incêndio (Sigla: PE-IN);
3.1.18 Projeto Executivo de Sistemas de proteção Contra Descrgas Atmosféricas (Sigla: PE-SPDA);
3.1.19 Projeto Executivo de Segurança Patrimonial (Sigla: PE-CFTV);
3.1.20 Projeto Executivo de Sonorização e Video (Sigla: PE-SO);
3.1.21 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Sigla: PE-PGRS);
3.1.22 Maquete Digital
3.1.23

Caderno de Especificações

3.1.24

Orçamento Detalhado da Obra

3.1.25

Cronograma

CONSIDERAÇÕES
3.1.26 Sempre que possível, deverá ser utilizado o formato A1 para o detalhamento do projeto.
3.1.27 O Projeto Executivo deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
instalações, contemplando os conceitos de economia e racionalização, bem como as facilidades de
acesso para inspeção e manutenção de todo sistema que compõe a edificação.
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
3.1.28 CONDIÇÕES GERAIS:
3.1.28.1

O Projeto Executivo de Arquitetura deverá adotar a sigla: PE-AR.

3.1.28.2

O Projeto Executivo deverá apresentar as seguintes qualidades:

3.1.28.2.1

Economicidade através de soluções construtivas racionais;

3.1.28.2.2

Flexibilidade das instalações, estruturas e layout;

3.1.28.2.3

Funcionalidade e adequação do prédio, considerando a relação entre os ambientes, o layout dos móveis,
a disposição e as instalações dos equipamentos;

3.1.28.2.4

Adequação às condições climáticas, visando o conforto ambiental e a eficiência energética;

3.1.28.2.5

Atendimento às exigências das concessionárias de redes de infraestrutura locais, a fim de que haja
compatibilização entre todos os sistemas existentes e previstos;

3.1.28.2.6

Pleno acesso e implantação de facilidades para atendimento a pessoas portadoras de necessidades
especiais (tanto usuários quanto servidores);

3.1.28.2.7

Especificação de materiais de longa durabilidade e que demandem pouca manutenção;

3.1.28.2.8

Simplicidade de soluções de infraestrutura, reduzindo os custos de manutenção.

3.1.28.2.9

Atendimento a resolução da Lei 10295/2001, bem como decreto 4059/2001, sobre eficiência energética
com certificação pelo Inmetro.

3.1.28.3

O projeto deve contemplar soluções que considerem os aspectos e impactos socioambientais e
econômicos de sua concepção. Para tanto, devem ser adotados, materiais, soluções, componentes,
equipamentos e sistemas construtivos que:

3.1.28.3.1

Possuam menores impactos ambientais;

3.1.28.3.2

Gerem benefícios econômicos como reduções no custo de operação e manutenção da edificação;

3.1.28.3.3

Promovam ganhos de produtividade e de bem estar (saúde e conforto) para os usuários.

3.1.28.4

Eficiência Energética
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3.1.28.4.1

Utilização de materiais e equipamentos com o selo Procel de Eficiência Energética – Programa Nacional
de Conservação de Energia Elétrica;

3.1.28.4.2

Utilização de sistemas de automação que monitorem e controlem através de sensores estrategicamente
posicionados os sistemas de ar condicionado, ventilação, a integração entre a iluminação artificial e
natural, o uso de equipamentos em geral, o sistema de combate a incêndio, entre outros;

3.1.28.4.3

Escolha de equipamentos e acessórios com alto rendimento e baixo consumo (luminárias, motores,
lâmpadas, etc.), setorização eficiente do ambiente e estudo luminotécnico eficaz.

3.1.28.5
3.1.28.5.1
3.1.28.5.1.1

3.1.28.5.2
3.1.28.5.2.1

3.1.28.5.3
3.1.28.5.3.1

3.1.28.5.4

Conservação da Água

Previsão de equipamentos e sistemas detectores de vazamentos e ineficiências:
Emprego de equipamentos hidráulicos e componentes economizadores, tais como restritores de vazão,
bacias sanitárias com válvula de descargas de volume reduzido ou alternados, arejadores, torneiras com
temporizador, entre outros.
Aproveitamento de águas pluviais:
Utilização de sistema composto por captação, transporte, descarte, gradeamento, reservação, tratamento e
desinfecção, recalque e distribuição das águas provenientes das chuvas para serem utilizadas em pontos de
consumo que não exijam potabilidade, como o sistema de irrigação e bacias sanitárias.
Sistemas de retenção de água de chuva:
Análise criteriosa da viabilidade e adequação de sistema de retenção ao local, minimizando a área
impermeável com soluções como pavimentos permeáveis, planos de infiltração, valas de infiltração,
coberturas ou tetos verdes.
Procedência e seleção dos materiais:

3.1.28.5.4.1

Selecionar materiais e componentes, dando preferência aos procedentes de fontes renováveis e que
contenham componentes reciclados ou reutilizados;

3.1.28.5.4.2

Observar as distâncias de transporte, optando por recursos disponíveis nas proximidades do canteiro
(preferência aos materiais locais);

3.1.28.5.4.3

Não especificar madeiras constantes da lista de espécies ameaçadas de extinção (conforme Portaria IBAMA
37N de 1992);

3.1.28.5.4.4

Especificar madeira proveniente de fontes manejadas, certificadas ou em condições de reutilização,
especialmente para madeiras e painéis compensados, esquadrias, pisos, acabamentos e construções
temporárias, tais como escoras e formas para concreto, bandejões e barreiras de pedestres;

3.1.28.5.4.5

Avaliar capacitação e conduta dos fornecedores de materiais e sistemas.

3.1.28.5.5

Características dos materiais:

3.1.28.5.5.1

analisar, no que diz respeito ao ciclo de vida, os materiais a serem utilizados, dando preferência aos
reutilizáveis, recicláveis ou biodegradáveis;

3.1.28.5.5.2

especificar materiais e equipamentos não frágeis, com maior vida útil e menor manutenção;

3.1.28.5.5.3

especificar materiais com menor energia embutida no processo de fabricação;

3.1.28.5.5.4

escolher materiais de menor toxicidade ou de menor impacto ambiental, sempre que possível.

3.1.28.5.6
3.1.28.5.6.1

Forro:
Utilizar sempre que possível forro modular em placas de fibra mineral com compostos naturais, livre de
formaldeído, resistente a fungos e bactérias, resistente à umidade e ao fogo, com pintura acrílica de ação
bacteriostática, cor branca, espessura de 14mm.

3.1.28.6
3.1.28.6.1

Saúde e conforto do usuário:

Prever ventilação eficaz que garanta um bom nível de qualidade do ar e controle de fontes de odores;
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3.1.28.6.2

Realizar estudos das taxas de renovação de ar para áreas condicionadas artificialmente;

3.1.28.6.3

Prever instalações prediais, redes de distribuição e armazenamento bem estruturadas e seguras quanto a
riscos de vazamentos e contaminações. Dar atenção especial ao posicionamento das tomadas de ar
externo para que não insuflem poluentes do exterior para o interior do edifício;

3.1.28.6.4

Conceber ambientes adequados em termos de condições de higiene e facilidade de limpeza;

3.1.28.6.5

Criar projetos que conciliem as características bioclimáticas com relação às formas de ocupação do
edifício e materiais a serem empregados;

3.1.28.6.6

Realizar estudos de conforto acústico (verificar atenuação sonora através do envelope do edifício, projetar
barreiras acústicas e utilizar materiais isolantes acústicos);

3.1.28.6.7

Realizar estudos para conforto luminoso que priorizem iluminação natural e garantam iluminação artificial
adequada, reduzindo efeitos de ofuscamento e desvios de níveis de iluminação ambiente.

3.1.29 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.29.1

Planta de localização, em escala 1:250, com abrangência de toda a zona que envolve o terreno
onde será edificada a construção projetada, com a finalidade de identificar o formato, as dimensões
do lote e a amarração deste no quarteirão em que se localiza, indicando:

3.1.29.1.1

O contorno do terreno e do quarteirão;

3.1.29.1.2

Trechos dos quarteirões adjacentes;

3.1.29.1.3

Orientação geográfica (norte);

3.1.29.1.4

Dimensões lineares e angulares do lote ou gleba (cotas do terreno);

3.1.29.1.5

Nome dos logradouros, dimensões dos passeios e ruas, etc.;

3.1.29.2

Implantação em escala 1:100 consolidada da(s) edificação(s) e todas as áreas necessárias,
contendo no mínimo:

3.1.29.2.1

Conceituação, articulação, dimensionamento e caracterização da(s) edificação(ões) no terreno,
localização da subestação, casa de gases e casas para resíduos diversos (quando pertinente), incluindo
todas as áreas necessárias, definidas pelos projetos complementares;

3.1.29.2.2

Definição das vias de acesso de veículos e de pedestres, estacionamentos e áreas cobertas, áreas
ajardinadas, áreas de lazer e recreação, com dimensões, cotas de implantação, desníveis (se for o caso)
e materiais de revestimento;

3.1.29.2.3

Localização do(s) reservatório(s) inferior(es) de água, caixas de esgotos, drenagem, eletricidade e gases
(quando pertinente);

3.1.29.2.4

Indicação de iluminação pública (quando pertinente);

3.1.29.2.5

Cotas gerais de implantação e cotas de nível do piso acabado de todas as áreas;

3.1.29.2.6

Indicação Norte / Sul;

3.1.29.2.7

Designação e locação dos diversos edifícios, com indicação das etapas de construção previstas, se forem
o caso;

3.1.29.3

Planta baixa em escala 1: 50 de todos os pavimentos / unidades, com indicação das áreas e suas
dimensões, para todos os ambientes, contendo no mínimo:

3.1.29.3.1

Indicação Norte / Sul;

3.1.29.3.2

Indicação dos elementos do sistema estrutural;

3.1.29.3.3

Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes, em todos os pavimentos da(s)
edificação(s);

3.1.29.3.4

Sistema de eixos organizacionais e modulação geral;
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3.1.29.3.5

Indicação de paredes a construir e a demolir; de enchimentos, dutos, passagens horizontais e verticais;

3.1.29.3.6

Indicação das linhas de cortes e indicação das fachadas por números ou letras;

3.1.29.3.7

Indicação de cotas parciais e totais;

3.1.29.3.8

Indicação de níveis;

3.1.29.3.9

Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes e espaços técnicos, em todos os
pavimentos das edificações;

3.1.29.3.10 Indicação dos pontos de distribuição de água e esgoto, inclusive para jardins, filtros, bebedouros e caixas
de incêndio;
3.1.29.3.11 Indicação do sentido de abertura das portas e esquadrias;
3.1.29.3.12 Indicação do sentido das escadas (sobe/desce) e inclinação das rampas;
3.1.29.3.13 Locação de louças e equipamentos sanitários;
3.1.29.3.14 Locação de bancadas, balcões de atendimento, bancos e mobiliários fixos;
3.1.29.3.15 Indicação de sancas, rebaixos e projeções;
3.1.29.3.16 Indicação de soleiras e peitoris com especificação de materiais;
3.1.29.3.17 Localização de torres de arrefecimento, fan-coils, central de refrigeração e outros (se for o caso);
3.1.29.3.18 Tabelas com indicação de acabamentos, revestimentos e pisos;
3.1.29.3.19 Tabelas com indicação e quantidade do mobiliário e dos equipamentos necessários por ambiente;
3.1.29.3.20 Quadro de dimensionamento das esquadrias, com dimensões e quantidades de cada tipo (quando
pertinente);
3.1.29.4

Planta de Layout de cada pavimento em escala 1:50 ou outra devidamente acordada com a
UNIFAP, contendo locação de todo o mobiliário e equipamentos (computadores, impressoras,
fotocopiadoras entre outros).

3.1.29.5

Planta de Cobertura em escala 1: 50, contendo no mínimo:

3.1.29.5.1

Indicação Norte / Sul;

3.1.29.5.2

Definição de tipologias (lajes, telhados, pergolados, etc) e seus respectivos materiais;

3.1.29.5.3

Definição de caimentos, calhas e coletores de águas pluviais; definição de vãos (portas e aberturas),
aberturas técnicas horizontais e verticais (shafts) para acesso ao telhado; definição das dimensões, cotas
de nível e caimento das bases de condensadores; definição dos elementos de ventilação e iluminação das
salas técnicas embutidas sob as coberturas (quando pertinente);

3.1.29.5.4

Indicação e locação dos reservatórios de água (inferior e superior).

3.1.29.6

Cortes e / ou secções longitudinais e / ou transversais em escala 1: 50 preliminares de todos os
pavimentos, indicando todos os níveis e alturas (internas e externas) em relação à referência
adotada, contendo, no mínimo:

3.1.29.6.1

Cotas totais e parciais;

3.1.29.6.2

Pré-dimensionamento de lajes e outros elementos estruturais;

3.1.29.6.3

Níveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos ambientes, pavimentos e edificações;

3.1.29.6.4

Indicações dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, bem como dos novos perfis
longitudinais e transversais;

3.1.29.6.5

Definição de espaços livres entre forros, e entre pisos; definição e articulação dos espaços técnicos
necessários; definição de vãos (esquadrias e portas) e de aberturas técnicas horizontais e verticais
(shafts)
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3.1.29.7

Fachadas em escala 1: 50, de todas as edificações, indicando os elementos que a(s) compõe(m),
tais como:

3.1.29.7.1

Sistema de eixos organizacionais;

3.1.29.7.2

Representação gráfica dos materiais de revestimento;

3.1.29.7.3

Indicação das divisas do terreno; dos elementos de coberturas e platibandas; indicação dos acessos e
marquises; indicação gráfica dos materiais de revestimento, cor e textura;

3.1.29.7.4

Desenhos das fôrmas (quando utilizado concreto aparente) ou painéis (para sistemas industrializados),
juntas, frisos e paginação de revestimentos;

3.1.29.7.5

Indicação, modulação, dimensionamento e sentido de abertura das esquadrias e gradis nas fachadas;

3.1.29.7.6

Indicação da localização de equipamentos, tubulações ou outros elementos de sistemas prediais e de
climatização que sejam aparentes nas fachadas;

3.1.29.7.7

Tabelas com indicação de acabamentos;

3.1.29.8

Planta e detalhamento de Forros de todos os pavimentos, contendo no mínimo:

3.1.29.8.1

Indicação da posição e dimensionamento das placas ou lâminas do forro, com especificação completa;

3.1.29.8.2

Representação específica e completa de luminárias, com indicação dos pontos de iluminação no teto e
detalhes de fixação das luminárias quando necessárias;

3.1.29.8.3

Representação dos aerofusos, difusores, grelhas de insuflamento e retorno para sistema de arcondicionado central, quando no forro;

3.1.29.8.4

Indicação dos pontos de instalações especiais no forro (sprinklers, detectores de fumaça, entre outros);

3.1.29.8.5

Representação das paredes e divisórias;

3.1.29.8.6

Detalhes complementares de arremates com elementos de vedação

3.1.29.8.7

Indicação das linhas de cortes, detalhes, cotas parciais e totais, materiais, e legendas;

3.1.29.8.8

Escala 1:50 ou outra devidamente acordada com a Fiscalização da UNIFAP

3.1.29.9

Planta e detalhamento de Pisos internos e externos de todos os pavimentos, contendo no mínimo:

3.1.29.9.1

Paginação dos pisos de todos os ambientes, com indicação do ponto de partida e direção do
assentamento;

3.1.29.9.2

Indicação de soleiras;

3.1.29.9.3

Representação dos pontos de drenagem e caimentos;

3.1.29.9.4

Indicação dos pontos de instalação dos sistemas elétricos, hidráulicos e de climatização, quando no piso;

3.1.29.9.5

Detalhes da sub-bases;

3.1.29.9.6

Especificação de todos os materiais, inclusive de rodapés;

3.1.29.9.7

Representação das vedações e divisórias;

3.1.29.9.8

Representação de tomadas e outros pontos de instalação no piso;

3.1.29.9.9

Representação das paredes e divisórias;

3.1.29.9.10 Indicação das linhas de cortes, detalhes, cotas parciais e totais, e legendas.
3.1.29.9.11 Desenhos complementares de finalização de acabamentos de equipamentos com todos os elementos da
construção
3.1.29.9.12 Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.
3.1.29.9.13 Escala: 1:20 ou a mais adequada.
Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA
Email: aeea@unifap.br
Contato: 3312-1718 - 3312-1719

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá
Rod.Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero
CEP 68903-419 www.unifap.br

58

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

3.1.29.10 Detalhamento de todas as áreas molhadas da edificação (banheiros, sanitários, cozinhas, etc.), em
todos os pavimentos, contendo no mínimo:
3.1.29.10.1 Representações gráficas em planta baixa, planta de forro e de piso, cortes, elevações, detalhes, planilhas
e especificações;
3.1.29.10.2 Indicações e especificações de alvenarias internas, divisórias, tubulações, louças, metais, equipamentos
elétricos (chuveiros, aquecedores, etc.), todos devidamente cotados em seus eixos junto à parede a que
serão afixados;
3.1.29.10.3 Indicação de paredes a demolir / construir (quando pertinente);
3.1.29.10.4 Cortes demonstrando todas as paredes com revestimentos, paginações, e localização de equipamentos e
acessórios;
3.1.29.10.5 Especificação de louças, metais e acessórios (pode ser apresentada em tabela);
3.1.29.10.6 Detalhes de pias, bancadas em geral, boxes, e espelhos (detalhe do arremate de borda e fixação dos
espelhos à parede, elevações, seções e ampliações de borda);
3.1.29.10.7 Locação de acessórios (saboneteiras, papeleiras, cabideiros, etc.);
3.1.29.10.8 Detalhamentos de bancadas, com vista superior constando a porção embutida na alvenaria e os pontos de
eventuais chumbadores metálicos. Caso seja necessário, detalham-se também os arremates de borda das
bancadas;
3.1.29.10.9 Indicação de níveis de pisos acabados;
3.1.29.10.10 Indicação de caimentos e escoamentos;
3.1.29.10.11 Indicação das linhas de cortes em planta, detalhes, cotas parciais e totais, materiais, esquadrias,
elementos em projeção e legendas;
3.1.29.10.12 Escala 1:20
3.1.29.11 Detalhamento de todas as esquadrias, gradis, venezianas e quaisquer outros elementos de
vedação, passagem, iluminação, e ventilação, em todos os pavimentos da edificação, contendo no
mínimo:
3.1.29.11.1 Elevações interna e/ou externa, com representação das folhas e montantes (divisões e marcos), cotas
gerais dos seus componentes, indicação dos elementos fixos e móveis e seu sistema de abertura;
3.1.29.11.2 Secções horizontais e verticais das esquadrias, com representação das folhas e montantes (divisões e
marcos), cotas gerais dos seus componentes, indicação dos elementos fixos e móveis, tipos de
acabamento e especificação completa das peças utilizadas com dimensões gerais dos seus componentes,
definição de abertura, Indicação de peitoris, de pingadeiras, puxadores, e peças de comando;
3.1.29.11.3 Dimensões de vãos, altura de peitoril, vidro ou painéis de fechamento, venezianas, pingadeiras,
puxadores, peças de comando etc.;
3.1.29.11.4 Determinação do tipo de vidro a ser utilizado em cada esquadria;
3.1.29.11.5 Desenhos de arremates e adequação com revestimentos / acabamentos internos e externos;
3.1.29.11.6 Planilha de esquadrias, contemplando todas as esquadrias, com informações completas (dimensões,
funcionamento, materiais, acabamento, localização, quantidade).
3.1.29.11.7 Escala 1:20
3.1.29.12 Detalhamento de todas as escadas e rampas da edificação, em todos os pavimentos da edificação,
contendo no mínimo:
3.1.29.12.1 Indicação de paredes a demolir / construir (quando pertinente);
3.1.29.12.2 Planta baixa com dimensionamento de pisos e patamares;
3.1.29.12.3 Indicação do sentido de SUBIDA de escadas e rampas;
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3.1.29.12.4 Indicação de início e fim de corrimãos;
3.1.29.12.5 Indicação de abertura de porta corta-fogo (PCF) e sua interferência na circulação;
3.1.29.12.6 Cortes na quantidade necessária, com cotas indicativas dos níveis, altura de espelho, corrimão e outros;
3.1.29.12.7 Detalhes específicos, de acordo com o projeto (testeira, bocel, rodapé, indicação da localização e
dimensões de serrilhado nos degraus, piso tátil, etc)
3.1.29.12.8 Tabelas com indicação de acabamentos e materiais utilizados, incluindo a quantificação dos mesmos;
3.1.29.12.9 Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.
3.1.29.12.10 Escala 1:20
3.1.29.13 Detalhamento construtivo de muros de divisa, piscinas e elementos de água, contendo no mínimo:
3.1.29.13.1 Desenhos em escalas ampliadas, necessários à melhor compreensão e execução da obra;
3.1.29.13.2 Desenhos de instalação de equipamentos (quando pertinente);
3.1.29.13.3 Desenhos de arremates de peitoris, rodapés ou revestimentos;
3.1.29.13.4 Desenhos de arremates das alvenarias ou de outros elementos de vedação com estruturas;
3.1.29.13.5 Especificações gerais de revestimentos, materiais de acabamentos, cores e desenhos de paginação
(quando pertinente);
3.1.29.13.6 Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.
3.1.29.13.7 Escala 1:20
3.1.29.14 Detalhamento construtivo de todos os sistemas de impermeabilização (reservatórios superiores e
inferiores, lajes de cobertura, jardineiras, pisos de áreas molhadas, paredes diafragma, e outros
locais que sejam necessários), contendo no mínimo:
3.1.29.14.1 Desenhos em corte de todas as condições gerais dos sistemas de impermeabilização, com a indicação da
posição e dimensionamento dos materiais utilizados, e especificação completa dos produtos indicados;
3.1.29.14.2 Representação dos pontos de drenagem e caimentos;
3.1.29.14.3 Indicação dos pontos de instalações prediais elétricas, hidráulicas e de climatização, quando localizados
no piso
3.1.29.14.4 Detalhes complementares de arremates com elementos de vedação, estruturas e outros detalhes de
intersecção de sistemas (finalização vertical da impermeabilização, tubulações e dutos, ralos e grelhas,
rodapés, soleiras);
3.1.29.14.5 Desenhos complementares de finalização de acabamentos com equipamentos e outros elementos da
construção;
3.1.29.14.6 Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.
3.1.29.14.7 Escala 1:20
3.1.29.15 Especificações de materiais de todas as edificações, com informações técnicas relativas à
edificação (ambientes interiores e exteriores), a todos os elementos da edificação e aos seus
componentes construtivos considerados relevantes.
3.1.29.16 Memorial Descritivo, contendo no mínimo:
3.1.29.16.1 Especificação de materiais e serviços com as recomendações técnicas para uso e aplicação das
informações contidas no projeto;
3.1.29.16.2 Especificação das normas e ensaios mínimos a serem aplicados para referendar a execução física dos
sistemas e respectiva documentação
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3.1.29.16.3 Memorial de cálculo que subsidiariam a elaboração do projeto, conforme as normas técnicas vigentes, por
ambiente e por ambiente.
3.1.29.16.4 Memorial de Cálculo
PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE
3.1.29.1

O Projeto Executivo de Estrutura deverá adotar a sigla: PE-AC

3.1.30 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.30.1

A Planta baixa de cada pavimento descrevendo graficamente o projeto de acessibilidade, em escala
1:50, podendo ser ajustado desde que justificado e aprovado junto a AEEA/UNIFAP.

3.1.30.2

Detalhamentos em escala 1:20, podendo ser ajustado desde que justificado e aprovado junto a
AEEA/UNIFAP.

3.1.30.3

Cortes longitudinais e verticais em escala 1:50, podendo ser ajustado desde que justificado e
aprovado junto a AEEA/UNIFAP.

3.1.30.4

Memorial descritivo.

3.1.30.5

Memorial de Cálculo.

3.1.30.6

Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

3.1.31 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:
3.1.31.1

ABNT-NBR9050

3.1.31.2

Todas as Normatizações voltadas ao Portador de Necessidades Especiais, em nível Nacional;
Estadual e Municipal; Além das especificações que por ventura forem necessárias quando da
instalação de equipamentos destinados a este usuário, desde que não firam a legislação vigente.

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA
3.1.31.3

O Projeto Executivo de Estrutura deverá adotar a sigla: PE-ES.

3.1.32 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.32.1

A Planta de Locação de Fundações:

3.1.32.1.1

Deve ser referida ao sistema de coordenadas e/ou a construção existente;

3.1.32.1.2

Deve conter os seguintes elementos: tipo; seção transversal; armaduras das estacas ou tubulões em
concreto; detalhes de emendas, quando houver; cotas de arrasamento; capacidade de carga; cargas
atuantes nas estacas ou tubulões, inclusive cargas horizontais e de tração; numeração dos blocos e
numeração das estacas ou tubulões por bloco; outras informações necessárias para o perfeito
entendimento do projeto.

3.1.32.2

Os desenhos de Formas devem conter os seguintes elementos:

3.1.32.2.1

Referência usada para locação (construções existentes ou sistema de coordenadas);

3.1.32.2.2

Locação e orientação de pilares ou outros elementos estruturais;

3.1.32.2.3

Identificação dos elementos estruturais;

3.1.32.2.4

Plantas, cortes e elevações dos elementos estruturais, necessárias ao perfeito entendimento de sua forma
e dimensões;

3.1.32.2.5

Detalhes construtivos (chanfros em arestas de elementos aparentes, juntas de dilatação, retração e
construção, contra-flechas e outros);

3.1.32.2.6

Locação, quantidade e detalhamento de elementos acessórios, tais como: chumbadores; peças embutidas
no concreto; aparelhos de apoio; defensas e outros.
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3.1.32.2.7

Lista de materiais dos elementos acessórios contendo descrição, quantidade e massa;

3.1.32.2.8

Resistência característica mínima do concreto à compressão (Fck), relação água/cimento (a/c) máxima e
consumo mínimo de cimento por m³ de concreto; a relação a/c e o Fck devem ser definidos em função das
condições de agressividade a que estão expostas as estruturas;

3.1.32.2.9

Dimensão máxima característica do agregado graúdo;

3.1.32.2.10 Volume de concreto estrutural e magro, área de formas.
3.1.32.3
3.1.32.3.1

Tipos de aços empregados; localização e detalhes de emendas; tabela de armadura e quadro-resumo;
cobrimento das armaduras; detalhamento dos raios mínimos de dobramento e curvamento das
armaduras.

3.1.32.4
3.1.32.4.1

Os desenhos para execução de Armação devem conter, no mínimo:

Os desenhos para montagem, aplicáveis para estruturas compostas por elementos pré-moldados,
devem conter, no mínimo:

Fases da concretagem; sequências de içamentos; travejamentos temporários; escoramentos; sequências
de protensão, para elementos protendidos.

3.1.32.5

Os desenhos de Estrutura Metálica deverão conter no mínimo:

3.1.32.5.1

Plantas da estrutura da cobertura do edifício se houver, e de outros elementos arquitetônicos (marquises,
passarelas, passadiços, elementos de apoio, etc.), incluindo dimensões principais, locações, níveis,
especificação dos perfis utilizados e tratamento superficial (especificando o tipo de pintura de fundo e de
acabamento);

3.1.32.5.2

Previsões de consumo de materiais e a sequência executiva obrigatória, se for requerida pelo esquema
estrutural;

3.1.32.6

O Memorial Descritivo deverá constar os critérios para a escolha do tipo de fundação, contenção,
lajes, pilares vigas e outros elementos estruturais descrição detalhada da solução, justificativas
técnicas dos dimensionamentos, tensões e cargas admissíveis, cálculo estimativo dos recalques
totais, diferenciais e distorções angulares e comparação com os valores admissíveis. O Memorial
Descritivo deve complementar as informações técnicas contidas nos desenhos e conter os seguintes
elementos: sumário; descrição do projeto; especificação dos materiais a serem empregados;
recomendações para execução dos elementos estruturais e respectivo controle; programação das
provas de carga; recomendações para tratamento de proteção das fundações em meio agressivo;
outras informações necessárias para o perfeito entendimento do projeto.

3.1.32.7

As Especificações devem apresentar o local, finalidade, resistência características (fck) requerida,
cor e textura (quando aparentes), tipo de tratamento de juntas de concretagem, tolerância executiva
admissível, informações para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços
previstos no projeto estrutural e deverão discriminar as características necessárias e suficientes ao
desempenho requerido. Para as formas deve-se indicar o tipo, características do material,
dimensões, possibilidade de reaproveitamento, modulação dos painéis e das peças de montagem
(tirantes, parafusos, pregos e outras); proteções e cuidados executivos.

3.1.32.8

O Memorial de Cálculo deverá conter, no mínimo:

3.1.32.8.1

Volume de concreto e área das formas;

3.1.32.8.2

Quantidade de armadura, por bitola e por tipo.

PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO
3.1.32.9

O Projeto Executivo de Climatização deverá adotar a sigla: PE-CL.

3.1.33 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
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3.1.33.1

Plantas de cada nível da edificação e cortes, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicação
dos dutos de insuflamento e retorno de ar, canalizações de água gelada e condensação, tubulações
frigorígenas, quanto a materiais, comprimentos e dimensões, com elevações; bocas de insuflamento
e retorno; localização precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saídas de ar, pontos de
consumo; interligações elétricas, comando e sinalização (caso seja necessário esse tipo de
sistema);

3.1.33.2

Desenhos do sistema de instalação de ar condicionado em representação isométrica, com a
indicação de dimensões, diâmetros e comprimentos dos dutos e canalizações, vazões, pressões nos
pontos principais ou críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros elementos;

3.1.33.3

Detalhes e cortes em escala reduzida da central térmica, indicando layout, pontos de força, drenos,
tubulações e acessórios e quadros de força de comando;

3.1.33.4

Detalhes e cortes em escala reduzida das casas de máquinas dos climatizadores, (caso exista),
indicando layout, pontos de força, drenos, encaminhamento da rede de dutos e tubulações de água
gelada, tomadas de ar exterior, quadros de força e de comando, e dispositivos de controle;

3.1.33.5

Detalhes e cortes em escala reduzida da casa de bombas, indicando layout, pontos de força,
drenos, bases para bombas, encaminhamento das tubulações de água gelada e quadros de força e
de comando;

3.1.33.6

Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da
instalação;

3.1.33.7

Cortes transversais e longitudinais em número suficiente para o perfeito entendimento do projeto;

3.1.33.8

Quadro resumo, desenhado em uma das plantas, contendo o dimensionamento e principais
características dos equipamentos especificados;

3.1.33.9

Especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.

3.1.33.10 O Memorial Descritivo deverá constar as práticas de projeto, descrevendo inclusive os sistemas de
fixação, isolamento térmico e acústico, amortecimento de vibração, bem como dimensionamento da
exaustão do ambiente, indicando a necessidade de equipamentos exaustores ou grelhas para
exaustão.
3.1.33.11 O Memorial de Cálculo deverá ser apresentado utilizando croquis indicativos da sequência de
cálculo. O documento deverá ser bem identificado contendo o nome do empreendimento, assunto,
numeração de páginas, data e nome do autor.
OBS: O projeto deverá estar conforme a legislação pertinente e nos casos não descritos, serão adotadas como
complementares as normas ABNT/NBR-6401, ABNT/NBR-7256, portaria do ministério da saúde/GM nº 3523,
recomendação normativa 004-1995 da SBCC, ABNT/NBR 14518 e NB-10 da ABNT.
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PROJETO EXECUTIVO DE HIDROSSANITÁRIO
3.1.34 DIRETRIZES:
3.1.34.1

O Projeto Executivo de Hidrossanitário, deverá adotar a sigla: PE-HI.

3.1.34.2

Os projetos executivos de instalações hidráulicas, drenagem e sistema de aproveitamento de águas
pluviais, denominado Projeto Executivo de Hidrossanitário, deve conter todas as informações
necessárias para o perfeito entendimento do projeto e execução da obra.

3.1.34.3

Devem ser desenvolvidos considerando-se as observações feitas na análise do projeto básico,
sendo que a base para a sua execução deverá conter as indicações de todos os itens pertinentes à
hidráulica e constantes no levantamento topográfico, inclusive do sistema viário e vizinhos,
complementando a base de arquitetura.

3.1.34.4

Devem complementar o anteprojeto abrangendo todo o detalhamento necessário para a execução
das obras.

3.1.34.5

O Projeto Executivo de Hidráulica conterá os seguintes projetos:

3.1.34.5.1

Instalações Hidráulicas Sanitárias – Água e Esgoto;

3.1.34.5.2

Instalações para Coleta de Águas Pluviais;

3.1.34.5.3

Redes de esgoto, água, drenagem;

3.1.34.5.4

Sistemas de Retenção e de Aproveitamento de Águas Pluviais.

3.1.34.6

Após a aprovação do projeto executivo pelos órgão competentes, deverá ser entregue a UNIFAP um
jogo de originais plotados, com todas as folhas datadas e assinadas pelo engenheiro civil
responsável pelo projeto. No espaço indicado para o nome do autor do projeto deverá constar o
nome e número de registro no CREA do engenheiro civil responsável pelo projeto. Junto às cópias
deverão ser entregues os arquivos digitais dos desenhos devidamente compactados e organizados,
assim como os arquivos de plotagem.

3.1.35 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.35.1

Implantação Geral. Escala: 1:200.

3.1.35.1.1

Folha da Implantação do Anteprojeto acrescida de todos os dispositivos de hidráulica da área externa,
como redes e caixas, e da locação e identificação de todas as colunas projetadas, constituindo:

3.1.35.1.2

Localização e identificação dos condutores verticais;

3.1.35.1.3

Rede externa de águas pluviais com identificação das caixas de areia (indicar cotas do tampo e de fundo),
diâmetro e declividade da rede;

3.1.35.1.4

Reservatório de retenção de águas pluviais – dimensionamento, locação, planta e cortes, inclusive
lançamento final;

3.1.35.1.5

Canaletas: localização, tipo e caimento; cotas de fundo do início e final;

3.1.35.1.6

Captação e lançamento;

3.1.35.1.7

Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais – locação das unidades e redes com indicação do diâmetro,
material e declividade.

3.1.35.1.8

Rede externa de esgoto com identificação das caixas de inspeção (indicar cotas do tampo e de fundo);
caixas de gordura, diâmetro e declividade da rede e lançamento final;

3.1.35.1.9

Ligação à rede pública: fossas e sumidouros ou filtros anaeróbios, localização e dimensionamento.

3.1.35.1.10 Redes de abastecimento e distribuição de água, materiais e diâmetros das tubulações;
3.1.35.1.11 Localização e dimensionamento do abrigo do cavalete;
3.1.35.1.12 Localização e capacidade dos reservatórios inferior e superior;
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3.1.35.1.13 Localização do poço, se houver;
3.1.35.1.14 Colunas de água fria;
3.1.35.1.15 Rede externa de torneiras de jardim com alimentação direta do hidrômetro (considerar o comprimento de
30 m de mangueira como parâmetro.
3.1.35.2

Plantas de todos os pavimentos, com representação dos reservatórios (cisterna e caixa d´água),
barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com especificações dos
materiais e diâmetro das tubulações. Preferencialmente na escala 1:50.

3.1.35.2.1

Planta do pavimento térreo escala 1:100 com todos os elementos projetados para os sistemas de
Instalações Hidráulicas, Drenagem, Gás, Segurança contra Incêndio e Aproveitamento de Águas Pluviais;

3.1.35.2.2

Cotas dos pisos das edificações;

3.1.35.2.3

Localização dos pontos e colunas da rede de água fria, materiais e diâmetros das tubulações;

3.1.35.2.4

Rede interna de esgotos e ventilação, materiais e diâmetros das tubulações;

3.1.35.2.5

Localização dos condutores da rede de águas pluviais, materiais e diâmetros das tubulações;

3.1.35.2.6

Localização dos pontos da rede de gás, materiais e diâmetros das tubulações;

3.1.35.2.7

Localização de torneiras de lavagem e de ralos na circulação dos pavimentos superiores;

3.1.35.2.8

Localização dos pontos e colunas de água não potável.

3.1.35.3

Planta da Cobertura - esc 1:100

3.1.35.3.1

Indicação dos caimentos de telhado, lajes, calhas, marquises e o tipo de cobertura;

3.1.35.3.2

Localização dos condutores de águas pluviais, materiais e diâmetros das tubulações;

3.1.35.3.3

Localização das colunas de ventilação, materiais e diâmetros das tubulações;

3.1.35.3.4

Localização de buzinotes, materiais e diâmetros;

3.1.35.3.5

Indicação do reservatório incorporado ao prédio, se houver, localização e capacidade;

3.1.35.3.6

Detalhe genérico de instalação de condutor vertical de águas pluviais e da tubulação de ventilação.

3.1.35.4

Plantas dos ambientes sanitários, com a indicação do encaminhamento das tubulações, prumadas,
cotas horizontais e características das conexões. Preferencialmente na escala 1:50.

3.1.35.5

Esquemas verticais das instalações (cortes) de Água Fria, Água Quente, Esgoto Sanitário
separadamente, indicando os componentes do sistema e suas interligações.

3.1.35.6

Sistemas de Aproveitamento e de Retenção de águas Pluviais e Sistema de Coleta, Tratamento
e/ou Afastamento de Esgoto, inclusive Poço de Recalque de Esgoto – Plantas, cortes e detalhes

3.1.35.6.1

Dimensionamento dos sistemas, plantas, cortes e detalhes necessários, além de especificações de
equipamentos e materiais quando necessário.

3.1.35.7
3.1.35.7.1

Reservatório Torre – Planta e Cortes

Plantas, cortes, esquemas isométricos, dimensionamento das bombas de recalque de água, detalhes de
instalação, altura da tubulação de água para garantir reserva de incêndio.

3.1.35.8

Detalhamento das áreas molhadas, com especificação genérica do nível das peças utilizadas para
ligação dos principais pontos de consumo (bacia sanitária, mictório, lavatório, pia de cozinha,
torneira de lavagem, chuveiros, registros gerais, etc). Preferencialmente na escala 1:20.

3.1.35.9

Detalhamento das instalações especiais, caso necessário:

3.1.35.9.1

Estação redutora de pressão, filtros, pressurizadores, etc;

3.1.35.9.2

Recalques, fossa séptica, sumidouro, caixas de passagem, etc. (tipo, dimensões físicas e formas e
elementos componentes e acessórios), caso existam.
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3.1.35.10 Esquema isométrico geral e/ou vistas de cada área molhada, com indicação das cotas verticais
horizontais e as características das conexões, metais e válvulas (material, tipo e diâmetros
nominais). Escala 1:20 ou 1:25;
3.1.35.11 Especificações:
3.1.35.11.1

Para Suportes (material, tipo, dimensões e características da fixação);

3.1.35.11.2

Das Bombas Hidráulicas (tipo, vazão, altura manométrica de sucção, recalque e total), conexões (união,
registros, etc.) e acionadores;

3.1.35.11.3

Para aquecedor de água (tipo: elétrico, gás ou solar; capacidade de acumulação, temperatura desejada,
acessórios necessários);

3.1.35.11.4

Dos isolamentos térmicos (materiais, espessura, proteção contra infiltração).

3.1.35.11.5

Dos aparelhos e acessórios sanitários (tipo e classificação).

3.1.35.12

Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura em concreto armado.

3.1.35.13 O Memorial Descritivo deverá constar as práticas de projeto, justificando as soluções e materiais
adotados.
3.1.35.14 Memorial de Cálculo dos equipamentos, por ambiente a das tubulações frigorígenas, por aparelho.
PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA
3.1.36

O Projeto Executivo de Elétrica deverá adotar a sigla: PE-EL.

3.1.37 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.37.1

Planta de Implantação de edificação, em escala preferencialmente 1:100, indicando elementos
externos ou de entrada de energia, como:

3.1.37.1.1

Localização do ponto de entrega de energia elétrica, do posto de medição e, se necessária, a subestação
com suas características principais;

3.1.37.1.2

Localização da cabine e medidores.

3.1.37.2

Planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especificada pela concessionária local,
indicando localização do transformador, dos painéis, elementos de proteção, medição e manobra;

3.1.37.3

Planta, corte e elevação da subestação transformadora, compreendendo a parte civil e a parte
elétrica, na escala de 1:25;

3.1.37.4

Planta, corte e elevação da instalação do grupo gerador de emergência, compreendendo o sistema
de tomada e exaustão de ar da sala, sistema de exaustão de gases do escapamento, das
interligações elétricas de força e comando sistema de armazenagem de combustível;

3.1.37.5

Projeto de luminotécnica de todos os ambientes, inclusive externos à edificação (incluindo
iluminação de emergência e balizamento de rotas de fuga conforme exigências do Corpo de
Bombeiros);

3.1.37.6

Projeto de Elevadores, contendo plantas e cortes da casa de máquinas e poço do(s) elevador(es),
em escala adequada, com a indicação das dimensões principais, prevendo espaços mínimos para a
instalação dos equipamentos (caixa, cabina, contrapeso, casa de máquinas, poços e outros),
baseado no projeto básico aprovado pela Fiscalização da UNIFAP.

3.1.37.7

Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50 indicando:

3.1.37.7.1

Localização dos pontos de consumo com respectiva carga, seus comandos e indicações dos circuitos
pelos quais são alimentados;

3.1.37.7.2

Localização e detalhes dos quadros de distribuição e dos quadros gerais de entrada, com suas
respectivas cargas;
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3.1.37.7.3

Traçado dos condutores, localização de caixas e suas dimensões;

3.1.37.7.4

Traçado, dimensionamento e previsão de cargas dos circuitos de distribuição, dos circuitos terminais e
dispositivos de manobra e proteção;

3.1.37.7.5

Tipos de aparelhos de iluminação e outros equipamentos, com todas suas características como carga,
capacidade e outras;

3.1.37.7.6

Detalhes típicos específicos de todas as instalações de ligações de motores, conjunto nobreak/estabilizador, luminárias, quadros e equipamentos elétricos e outros;

3.1.37.7.7

Circuitos de força para alimentação de equipamentos específicos (ar condicionado, elevadores etc.);

3.1.37.7.8

Diagrama unifilar geral de toda a instalação e diagramas trifilares de cada quadro;

3.1.37.7.9

Esquema e prumadas;

3.1.37.7.10 Código de identificação de enfiação e tubulação que não permita dúvidas na fase de execução, adotando
critérios uniformes e sequência lógica;
3.1.37.7.11 Alimentação de instalações especiais e sistema de iluminação de emergência.
3.1.37.7.12 Legenda das convenções usadas.
3.1.37.7.13 Localização dos aterramentos;
3.1.37.7.14 Legenda das convenções usadas.
3.1.37.8

Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da
instalação;

3.1.37.9

As Especificações Técnicas deverão satisfazer às Normas Brasileiras aplicáveis e, na falta destas,
às normas internacionais IEC e ISO. Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e
serviços previstos no projeto, as especificações deverão discriminar as características necessárias e
suficientes ao desempenho requerido. As especificações deverão conter, basicamente, as
características abaixo discriminadas, quando procedentes.

3.1.37.9.1

Caixa de Passagem: material (tipo e espessura); formato e dimensões; tipo de instalação; acabamento;
furação (tamanho e localização dos furos); outros dados.

3.1.37.9.2

Conduletes: material do corpo; tipo e modelo; rosca das entradas (bitola, tipo e localização); tipo de tampa.

3.1.37.9.3

Condutores: Fios e Cabos: condutor (material e formação); material isolante; têmpera; blindagem; classe
de tensão; cores; formação do cabo; seção da parte condutora; capa protetora.

3.1.37.9.4

Condutores: “Bus-way”/“Bus-duct”: material das barras condutoras; capacidade condutiva (intensidade
nominal); nível de curto-circuito; classe de tensão; número de condutores; frequência nominal; peças e
acessórios necessários às derivações; material e grau de proteção do invólucro; isolação das barras
condutoras (tipo de isolante); montagem das canalizações; comprimento dos elementos.

3.1.37.9.5

Condutores: Acessórios para Amarração e Marcação: tipo; material; tensão de isolamento.

3.1.37.9.6

Chaves: tensão nominal; corrente nominal; corrente momentânea; número de pólos; bloqueios; material e
grau de proteção; tipo de interrupção (com ou sem carga); frequência nominal; nível de curto-circuito;
acessórios e outros componentes; material e grau de proteção do invólucro; porta-fusíveis.

3.1.37.9.7

Eletrodutos: material (tipo, tratamento, costura); bitola nominal; tipo de rosca; classe; comprimento de
peça.

3.1.37.9.8

Eletrodutos: Acessórios: Conectores para eletrodutos flexíveis: material; rosca e forma;

3.1.37.9.9

Eletrodutos: Acessórios: Luvas: material – tipo e tratamento; bitolas e rosca;

3.1.37.9.10 Eletrodutos: Acessórios: Buchas e Arruelas: material – tipo e tratamento; bitolas e rosca;
3.1.37.9.11 Eletrodutos: Acessórios: Outros: braçadeiras; buchas de redução; grampo “U”; uniões; prensa-cabos;
uniduts (material – tipo e tratamento, bitolas e rosca- onde cabível;
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3.1.37.9.12 Leitos para Cabos, Eletrocalhas e Perfilados: material; forma; tipo e dimensões dos elementos
construtivos; comprimento e largura; acessórios;
3.1.37.9.13 Canaletas para piso: material; tipo de canaleta e acessórios e dimensões;
3.1.37.9.14 Eletrodo de Aterramento: material (núcleo e capa); diâmetro; comprimento; espessura do recobrimento de
cobre;
3.1.37.9.15
3.1.37.9.16 Elevadores: definição do sistema de acionamento (de preferência VVVF – Variação de Voltagem e
Variação de Frequência – Vetorial); tipos de portas, acabamentos da cabina, marcos e portas, tipos de
botoeiras e indicadores de cabina e de pavimento, sistema de controle de tráfego.
3.1.37.9.17 Interruptores: tipo; número de pólos; acionamento; corrente nominal; tensão nominal e acabemento;
3.1.37.9.18 Espelho ou placas: material; acabamento e dimensão;
3.1.37.9.19 Fita Isolante: tipo; material e cores;
3.1.37.9.20 Isoladores: tipo; material isolante; dimensões e tensão;
3.1.37.9.21 Lâmpadas: tipo; potência nominal; tensão nominal; bulbo; soquete; cor; fluxo luminoso e posição de
funcionamento;
3.1.37.9.22 Luminárias: tipo; aplicação; material; corpo; soquete; acabamento; fixação; tipo de lâmpada que se
adapta; fiação; refletor; difusor refrator; altura de montagem; juntas vedadoras; lentes; tipo de instalação e
dispositivo de articulação;
3.1.37.9.23 Materiais de Fixação: destinação; material; estabilidade física; estabilidade mecânica; resistência às
intempéries e tipo;
3.1.37.9.24 Materiais para Pintura: tipo; material; aplicação e acabamento;
3.1.37.9.25 Reatores: tipo; potência; fator de potência; tensão e tipo de partida;
3.1.37.9.26 Pára-raios: tipo; material; classe de tensão; tensão nominal; instalação; frequência; capacidade de
descarga nominal; tensão disruptiva de impulso; tensão disruptiva a surto de manobra e acessórios
(conectores, eletrodo, cabo de descida e outros);
3.1.37.9.27 Tomadas: tipo; material; tensão nominal; capacidade nominal; instalação e contatos;
3.1.37.9.28 Fusíveis: tipo; tensão de serviço; capacidade nominal e classe de tensão.
3.1.37.9.29 Conectores e Terminais: tipo; material; aplicação; bitola e acessórios (trilhos, placas de extremidade,
identificações).
3.1.37.9.30 Transformador de Distribuição: Características Técnicas: potência nominal, número de fases; frequência
nominal; tensão nominal primária e derivações; polaridade; elevação de temperatura admissível;
rendimento; perdas; regulação; nível de ruído; corrente de excitação; nível de isolamento do primário; tipo
de ligação dos enrolamentos primários; tensão nominal secundária; nível de isolamento do secundário;
tipo de ligação dos enrolamentos secundários; deslocamento angular; tensão de curto-circuito, a 75ºC, na
derivação mais alta.
3.1.37.9.31 Transformador de Distribuição: Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura ambiente,
máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
3.1.37.9.32 Transformador de Distribuição: Características Construtivas: execução apropriada para instalação em
local abrigado, ou exposto ao tempo; resfriamento natural ou com ventilação forçada; refrigerado a líquido
(tipo do líquido) ou a seco (tipo da impregnação); localização das buchas isolantes do primário, do
secundário e do neutro; tipo de conectores; comutador de derivações para operação sem carga ou com
carga; outras eventuais particularidades.
3.1.37.9.33 Transformador de Distribuição: Acessórios: conforme item 9 da NBR 5356.
3.1.37.9.34 Transformador de Distribuição: deverão ser atendidas as exigências das Normas NBR 5356 e NBR 5380.
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3.1.37.9.35 Transformador de Potencial: Características Técnicas: nível de isolamento; nível de impulso; tensão
nominal primária; tensão nominal secundária; frequência nominal; carga nominal; classe de exatidão.
3.1.37.9.36 Transformador de Potencial: Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura ambiente,
máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
3.1.37.9.37 Transformador de Potencial: Características Construtivas: construção a seco, com encapsulamento a
vácuo em massa isolante.
3.1.37.9.38 Transformador de Potencial: Acessórios: caixa de terminais secundários; terminal para aterramento; placa
de identificação.
3.1.37.9.39 Transformador de Potencial: Deverão ser atendidas as exigências das Normas NBR 5364 e NBR 5402.
3.1.37.9.40 Transformador de Corrente: Características Técnicas: corrente nominal primária; relação nominal; nível de
isolamento; nível de impulso; frequência nominal; carga nominal; classe de exatidão; fator de
sobrecorrente nominal; fator térmico nominal; corrente térmica nominal; corrente dinâmica nominal;
quantidade de núcleos.
3.1.37.9.41 Transformador de Corrente: Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura ambiente,
máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
3.1.37.9.42 Transformador de Corrente: Características Construtivas: construção a seco com encapsulamento em
massa isolante; tipo construtivo; tipo de conectores do primário.
3.1.37.9.43 Transformador de Corrente: Acessórios: caixas de terminais secundários; terminal de aterramento; placa
de identificação.
3.1.37.9.44 Transformador de Corrente: deverão ser atendidas as exigências das Normas NBR 5364 e NBR 5402.
3.1.37.9.45 Disjuntor M T (1 a 25 kV): Características Técnicas: tensão nominal; nível de impulso; frequência nominal;
corrente nominal; capacidade de ruptura simétrica; número de pólos; tensão de comando.
3.1.37.9.46 Disjuntor M T (1 a 25 kV): Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura ambiente,
máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
3.1.37.9.47 Disjuntor M T (1 a 25 kV): Características Construtivas: execução apropriada para instalação em local
abrigado ou exposto ao tempo; montagem fixa ou extraível; meio de extinção; tipo de mecanismo de
operação; tipo de acionamento; tipo de conectores.
3.1.37.9.48 Disjuntor M T (1 a 25 kV): Acessórios: relês de sobrecorrentes; relê de subtensão; contatos auxiliares;
carrinho com rodas e trilho; indicador de posição “aberto” e “fechado”; indicador de estado de
carregamento das molas; chave seletora de comando “local” e “remoto”; chave ou botoeira de comando
local; dispositivo de antibombeamento; placa de identificação e características; terminal para aterramento.
3.1.37.9.49 Disjuntor M T (1 a 25 kV): deverão ser atendidas as exigências da Norma NBR 7118.
3.1.37.9.50 Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): Características Técnicas: tensão nominal; nível de impulso à terra e
entre pólos; nível de impulso através de distância de isolamento; corrente nominal; corrente de curta
duração; corrente dinâmica; número de pólos; tensão auxiliar, no caso de acionamento motorizado.
3.1.37.9.51 Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): Características Construtivas: operação sem ou com carga;
execução apropriada para instalação em local abrigado ou exposto ao tempo; com ou sem faca de terra;
tipo de acionamento; lado de montagem do comando manual.
3.1.37.9.52 Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): Acessórios: contatos auxiliares; terminal de aterramento; placa de
identificação.
3.1.37.9.53 Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): deverão ser atendidas as exigências da Norma NBR 6935.
3.1.37.9.54 Cubículo Blindado de Média Tensão: Características Técnicas: sistema: número de fase e ligação do
neutro; tensão nominal; frequência nominal; corrente nominal; corrente de curto-circuito; nível de
isolamento; nível de impulso; ensaio de tensão aplicada (em 60 Hz durante 1 minuto); tensão dos circuitos
auxiliares para sinalização e controle; tensão de serviços auxiliares para iluminação e aquecimento.
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3.1.37.9.55 Cubículo Blindado de Média Tensão: Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura
ambiente, máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
3.1.37.9.56 Cubículo Blindado de Média Tensão: Características Construtivas: construção em perfis e chapas de aço
(espessura mínima a ser especificada); execução para instalação em local abrigado ou exposto ao tempo;
intertravamentos com a porta; tipo de construção; compartimento único ou celas metálicas separadas e
independentes entre si (“metal clad”) ou (“metal enclosed”); localização dos pontos de entrada e saída dos
condutores de energia, de controle e de serviços auxiliares; tipo e localização de acessos; dimensões
aproximadas ou limitações do espaço disponível; detalhes dos barramentos e barra de terra; qualidade e
cor de pintura.
3.1.37.9.57 Cubículo Blindado de Média Tensão: Acessórios: chumbadores e ferragens de fixação; placas de
identificação e de características; placa de advertência.
3.1.37.9.58 Cubículo Blindado de Média Tensão: deverão ser atendidas as exigências da Norma NBR 14039, onde
aplicável, IEC-298 ou ANSI C 37.20.
3.1.37.9.59 Cubículo Blindado de Média Tensão: Discriminação dos principais equipamentos do cubículo: relação dos
principais componentes do cubículo com as respectivas especificações.
3.1.37.9.60 Cubículo Blindado de Média Tensão: Diagrama: anexar o diagrama unifilar do cubículo.
3.1.37.9.61 Quadro de Distribuição de Luz: Características Técnicas: corrente nominal; tensão nominal; corrente de
curto-circuito; número de fases; corrente nominal do disjuntor geral; quantidade, número de pólos, corrente
nominal e capacidade de ruptura dos disjuntores de saída.
3.1.37.9.62 Quadro de Distribuição de Luz: Condições Locais: altitude acima do nível do mar; temperatura ambiente,
máxima e mínima; umidade relativa média; condições especiais do ambiente.
3.1.37.9.63 Quadro de Distribuição de Luz: Características Construtivas: execução apropriada para instalação em
local abrigado ou exposto ao tempo; tipo de montagem: embutida em alvenaria ou sobreposta; construção
em chapa de aço, indicando espessura mínima; espaço interno suficiente para curvatura do cabo (indicar
o raio mínimo); porta frontal provida de trinco e fechadura; tampa interna, cobrindo os barramentos e
outras partes vivas, deixando aparentes somente as alavancas dos disjuntores; distância mínima de 25
mm entre a tampa e as partes vivas; plaquetas de identificação dos circuitos; barramento de cobre
dimensionado para corrente nominal e de curto-circuito, rigidamente fixado; barra de terra para conexões
de aterramento; pintura das chapas de aço após tratamento de limpeza e preparo de superfícies.
3.1.37.9.64 Quadro de Distribuição de Luz: deverão ser atendidas as exigências do artigo 384 da Norma NEC e IEC
529.
3.1.37.9.65 Quadro de Distribuição de Luz: Diagrama: anexar o diagrama trifilar, com indicação dos valores das
cargas dos circuitos, sua distribuição pelos barramentos, e os valores nominais dos disjuntores, incluindo
os de reserva.
3.1.37.9.66 Sistema Ininterrupto de Energia: Potência nominal; Tensão de entrada C.A.; Frequência de entrada;
Tensão de saída C.A.; Frequência de saída; Forma de onda; Sobrecarga; Tempo de transferência; “Bypass” estático: Sim/Não; Nível de ruído; Indicações de “status” e falhas; interface inteligente.
3.1.37.9.67 Estabilizador de Tensão: Potência nominal; Tensão de entrada C.A.; Frequência de entrada; Tensão de
saída C.A.; frequência de saída; Sobrecarga; Nível de ruído; Indicações de “status” e falhas.
3.1.37.10 O Memorial Descritivo deverá constar as práticas de projeto, justificando as soluções e materiais
adotados.
3.1.37.11 Memorial de Cálculo deverá apresentar:
3.1.37.11.1 Cálculo da demanda (levantamento geral das cargas, potências de todos os equipamentos);
3.1.37.11.2 Cálculo da luminotécnica (índice de iluminação de cada local);
3.1.37.11.3 Malhas de aterramento (medições e instalações de hastes de aterramento de acordo com as normas e
padrões da ABNT);
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3.1.37.11.4 Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas;
3.1.37.11.5 Dimensionamento dos circuitos de emergência;
3.1.37.11.6 Avaliação do fator de potência quando possível correção com banco de capacitores.
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA
3.1.37.12 O Projeto Executivo de Telefonia deverá adotar a sigla: PE-TE.
3.1.38 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.38.1

As Plantas Baixas deverão ser apresentadas em escala 1:50 ou na escala que for mais conveniente,
em função das dimensões do recinto a ser tratado, e nelas deverão constar: indicação, por meio de
convenções gráficas específicas, de todos os materiais de tratamento, a serem utilizados nas
superfícies envoltórias da sala. Os materiais deverão ser identificados por meio de círculos
numerados e setas apontando para cada material;

3.1.38.2

Cortes Longitudinais e Transversais do Recinto: Os cortes deverão ser apresentados em escala
1:50 ou na escala que for mais conveniente, em função das dimensões do recinto a ser tratado, e
neles deverão constar: Indicação, por meio de convenções gráficas específicas, de todos os
materiais de tratamento acústico passíveis de serem apresentados nos cortes. Os materiais deverão
ser identificados por meio de círculos numerados e setas apontando para o material; Legenda, no
canto direito da folha de desenho, com especificação resumida de cada um dos materiais de
tratamento acústico, constantes nos cortes, seus itens ordenados de acordo com a numeração
indicada dentro dos círculos identificadores dos materiais, referidos no parágrafo anterior.

3.1.38.3

Plantas dos Estudos Geométricos-Acústicos: No caso de salas destinadas a auditório, teatros,
cinemas e afins, deverão ser apresentados desenhos com os resultados dos estudos geométricosacústicos, constando de: Planta baixas, em escala conveniente, com indicação de todas as reflexões
úteis para reforço do som direto, provocadas por paredes, planos e superfícies refletoras, projetados
especificamente com essa finalidade; Corte no eixo longitudinal da sala, com indicação de todas as
reflexões úteis para reforço do som direto, provenientes dos planos refletores do teto, quando
projetados especificamente com essa finalidade; Detalhe com indicação de todas as cotas
necessárias a implantação dos planos refletores, de modo a garantir todas as inclinações
estabelecidas nos estudos gráficos, para melhor aproveitamento das reflexões.

3.1.38.4

Corte detalhado do distribuidor geral da edificação, mostrando a disposição dos blocos da rede
interna e do lado da rede externa;

3.1.38.5

Detalhes gerais da caixa subterrânea de entrada, poços de elevação e cubículos de distribuição;

3.1.38.6

Corte vertical contendo a rede primária e mostrando, de forma esquemática, os pavimentos e a
tubulação telefônica da edificação, com todas as suas dimensões, incluindo o esquema do sistema
de telefonia. O esquema do sistema de telefonia deverá apresentar a configuração da rede, a
posição das emendas, as capacidades, os diâmetros dos condutores e distribuição dos cabos da
rede interna, os comprimentos desses cabos, a quantidade, localização e distribuição dos blocos
terminais internos, as cargas de cada caixa de distribuição, as cargas acumuladas e o número ideal
de terminais em cada trecho;

3.1.38.7

Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da
instalação;

3.1.38.8

Especificações técnicas de materiais e serviços.

3.1.38.9

O Memorial Descritivo: descreverá o projeto acústico em suas linhas gerais e detalhará e justificará
os principais aspectos das soluções adotadas, com indicação de todas as premissas e
condicionantes acústicas que nortearam sua elaboração, contendo as especificações detalhadas de
todos os materiais utilizados no projeto de isolamento acústico, para a proteção da sala contra os
ruídos ou sons aéreos, contra os ruídos ou sons de impacto e vibrações, e as especificações
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detalhadas de todos os materiais a serem utilizados no condicionamento acústico interno do recinto,
acompanhadas do respectivo quantitativo de materiais.
3.1.38.10 Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros
elementos necessários à compreensão da execução.
3.1.38.11 O projeto deverá ser devidamente aprovado junto à Concessionária de Telefonia local.
3.1.38.12 Memorial de Cálculo.
PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA
3.1.38.13 O Projeto Executivo de Acústica deverá adotar a sigla: PE-AC
3.1.39 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.39.1

As Plantas Baixas deverão ser apresentadas em escala 1:50 ou na escala que for mais conveniente,
em função das dimensões do recinto a ser tratado, e nelas deverão constar: indicação, por meio de
convenções gráficas específicas, de todos os materiais de tratamento, a serem utilizados nas
superfícies envoltórias da sala. Os materiais deverão ser identificados por meio de círculos
numerados e setas apontando para cada material;

3.1.39.2

Cortes Longitudinais e Transversais do Recinto: Os cortes deverão ser apresentados em escala
1:50 ou na escala que for mais conveniente, em função das dimensões do recinto a ser tratado, e
neles deverão constar: Indicação, por meio de convenções gráficas específicas, de todos os
materiais de tratamento acústico passíveis de serem apresentados nos cortes. Os materiais deverão
ser identificados por meio de círculos numerados e setas apontando para o material; Legenda, no
canto direito da folha de desenho, com especificação resumida de cada um dos materiais de
tratamento acústico, constantes nos cortes, seus itens ordenados de acordo com a numeração
indicada dentro dos círculos identificadores dos materiais, referidos no parágrafo anterior.

3.1.39.3

Plantas de Detalhamento das Portas e Janelas Acústicas: O detalhamento executivo das portas e
janelas acústicas deverá ser apresentado em escala conveniente e nele deverão constar: Indicação
dos perfis estruturais de metal ou madeira, utilizados nos caixilhos; especificação e desenho dos
materiais que devem compor o miolo das portas, montagem e espessura dos vidros das janelas e
indicação dos processos e materiais a serem utilizados nas vedações das frestas, tais como
borracha, massas e juntas de vedação que possam garantir a perfeita estanqueidade e
impermeabilidade acústica das esquadrias. Os materiais deverão ser identificados por meio de
círculos numerados e setas apontando para o material; Legenda no canto direito da folha de
desenho, dos detalhes, com especificação resumida de cada um dos materiais utilizados nas portas
e janelas acústicas, seus itens ordenados de acordo com a numeração indicada dentro dos círculos
identificadores dos materiais, referidos no parágrafo anterior.

3.1.39.4

Plantas de Detalhamento de Divisórias e Painéis Acústicos: O detalhamento executivo das
divisórias e painéis deverá ser apresentado em escala conveniente e nele deverão constar:
Indicação de todos os materiais componentes dos painéis acústicos utilizados para reflexão,
absorção e/ou isolamento acústico, e do tipo de montagem e/ou aplicação de cada painel. Os
materiais deverão ser identificados por meio de círculos numerados e setas apontando para
material. Legenda no canto direito da folha de desenho, dos detalhes, com especificação resumida
de cada um dos materiais utilizados na construção dos painéis, seus itens ordenados de acordo com
a numeração indicada dentro dos círculos identificadores dos materiais, referidos no parágrafo
anterior.

3.1.39.5

Plantas dos Estudos Geométricos-Acústicos: No caso de salas destinadas a auditório, teatros,
cinemas e afins, deverão ser apresentados desenhos com os resultados dos estudos geométricosacústicos, constando de: Planta baixas, em escala conveniente, com indicação de todas as reflexões
úteis para reforço do som direto, provocadas por paredes, planos e superfícies refletoras, projetados
especificamente com essa finalidade; Corte no eixo longitudinal da sala, com indicação de todas as
reflexões úteis para reforço do som direto, provenientes dos planos refletores do teto, quando
projetados especificamente com essa finalidade; Detalhe com indicação de todas as cotas
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necessárias a implantação dos planos refletores, de modo a garantir todas as inclinações
estabelecidas nos estudos gráficos, para melhor aproveitamento das reflexões.
3.1.39.6

O Memorial Descritivo: descreverá o projeto acústico em suas linhas gerais e detalhará e justificará
os principais aspectos das soluções adotadas, com indicação de todas as premissas e
condicionantes acústicas que nortearam sua elaboração, contendo as especificações detalhadas de
todos os materiais utilizados no projeto de isolamento acústico, para a proteção da sala contra os
ruídos ou sons aéreos, contra os ruídos ou sons de impacto e vibrações, e as especificações
detalhadas de todos os materiais a serem utilizados no condicionamento acústico interno do recinto,
acompanhadas do respectivo quantitativo de materiais.

3.1.39.7

O Memorial de Cálculo do projeto de isolamento acústico da sala, com indicação dos valores dos
níveis de ruído admitidos nos cálculos do isolamento, abrangendo os níveis do ruído externo,
medidos ou esperados nas áreas em torno do recinto a ser tratado, indicação dos índices de
redução acústica das paredes, forros e divisórias determinados pelos cálculos acústicos ou
indicados pelos catálogos dos fabricantes e valores dos níveis de ruído esperados no interior do
recinto, a serem comparados com os níveis de ruídos aceitáveis e/ou recomendados pela NBR
10152 e demais normas pertinentes nacionais ou internacionais, quando as normas brasileiras forem
omissas sobre o caso. Memorial de cálculo do projeto de condicionamento acústico interno da sala,
com indicação dos tempos de reverberação calculados para o recinto nas freqüências de 125, 250,
500, 1000, 2000 e 4000 Hz normativas de cálculo, justificativa técnica das fórmulas admitidas no
cálculo dos tempos de reverberação e critérios para determinação do tempo ótimo de reverberação
da sala na frequência, acima relacionadas. Deverá ser apresentada, no mínimo, uma planilha de
cálculo completa, com indicação dos cálculos dos tempos de reverberação, para todas as
frequências acima relacionadas, da qual constem todos os coeficientes de absorção sonora dos
materiais a serem aplicados no condicionamento acústico interno da sala.

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM
3.1.39.8

O Projeto Executivo de Terraplenagem deverá adotar a sigla: PE-TP.

3.1.40 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.40.1

Plantas gerais do levantamento planialtimétrico do local com a indicação dos serviços de
terraplenagem a serem executados;

3.1.40.2

Seções transversais, em espaçamento compatível com a conformação do terrapleno, com a
indicação da inclinação adotada para os taludes e das cotas finais de terraplenagem,
preferencialmente em escala 1:50;

3.1.40.3

Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;

3.1.40.4

Memorial Descritivo, conforme Prática Geral de Projeto, que contenha a distribuição e natureza dos
materiais envolvidos, cálculos dos volumes de corte e de aterro e, caso necessário, a localização,
caracterização e cálculo dos volumes de empréstimo e bota-fora; planilhas de serviço (notas de
serviço), contendo todas as cotas e distâncias necessárias á execução do movimento de terra
envolvido no projeto de terraplenagem.

3.1.40.5

Memorial de Cálculo.

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
3.1.40.6

O Projeto Executivo de Terraplenagem deverá adotar a sigla: PE-SV.

3.1.41 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.41.1

Planta geral do terreno, em escala adequada, com a conformação e localização dos componentes
do sistema viário, indicando: áreas de manobras, circulação e estacionamento (com indicação de
vagas);
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3.1.41.2

Plantas, perfis e seções transversais, em escalas adequadas, com indicação da posição e largura
das vias, posição e concepção de acessos de veículos à edificação, acessos ao sistema viário
principal, rampas e raios de curvas horizontais, posição e dimensionamento de estacionamentos;

3.1.41.3

Dimensionamento e detalhamento da pavimentação externa, acessos e estacionamento de veículos,
bem como da pavimentação da garagem, prevendo o acesso de veículos pesados (10 toneladas por
eixo);

3.1.41.4

Detalhes em escalas adequadas;

3.1.41.5

Memorial Descritivo.
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PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO
3.1.42 DIRETRIZES:
3.1.42.1

O Projeto Executivo de Paisagismo deverá adotar a sigla: PA.

3.1.42.2

O Projeto deverá conter a definição de calçadas e áreas ajardinadas, espécies vegetais e
procedimentos de plantio, pavimentação, meios-fios, mobiliário, etc. A seleção das espécies deverá
se pautar pela adaptação ao ambiente local, de modo a reduzir os cuidados especializados e o
consumo de água de irrigação. Deverão ser apresentadas plantas baixas do terreno e dos demais
pavimentos onde houver ajardinamento ou colocação de vasos, além de especificação das espécies
e quantitativos.

3.1.43 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.43.1

Representação da conformação final do terreno, com indicação das curvas de nível e dos pontos
baixos para coleta de águas pluviais;

3.1.43.2

Se necessário (s) a critério do Fiscal do Contrato, corte (s) do terreno em escalas nunca menores
que 1:100.

3.1.43.3

Paginação de pisos externos e definição de todo o espaço externo e seu tratamento: acessos de
pedestres e veículos, pisos, calçamentos, meios-fios, canteiros, muros, cercas, divisórias de
canteiros, escadas, rampas e demais elementos, todos com identificação, dimensões e locação
definitiva;

3.1.43.4

Definições geométricas das áreas ajardinadas e calçadas, indicação de forrações, locação de
espécies arbustivas e arbóreas, tipo e paginação das pavimentações, indicação e especificação de
meios-fios de jardim ou outros;

3.1.43.5

Detalhamento de elementos como vasos especiais, mobiliário, etc.;

3.1.43.6

Localização de todos os equipamentos fixos de apoio e detalhes de elementos construtivos como:
portões, gradis, bancos, lixeiras, placas, postes, caixas, mastros de bandeiras, etc.;

3.1.43.7

Previsão com locação de redes e pontos de consumo necessários ao desenvolvimento de projetos
de hidráulica, irrigação e drenagem, iluminação e força, de pavimentação e outros, definindo o
percurso das redes de forma a evitar interferências com os canteiros previstos ou existentes;

3.1.43.8

Memorial Descritivo com especificações das necessidades de correção química e orgânica do solo e
manual de manutenção.

3.1.43.9

Legendas das espécies e materiais especificados nas plantas baixas, com quantitativos;

3.1.43.10 Especificação detalhada das espécies com fotos, nome científico e nomes populares;
3.1.43.11 Especificações de altura de espécimes, procedimentos de plantio, materiais a serem utilizados
(substratos, fertilizantes, vasos, etc.).
3.1.43.12 Memorial de Cálculo.
PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1.43.13 O Projeto Executivo de Impermeabilização deverá adotar a sigla: IM.
3.1.43.14 Deverá ser previsto sistema de impermeabilização, no mínimo, nos seguintes elementos/ambientes
da edificação:
3.1.43.14.1 Vigas baldrame e contrapiso;
3.1.43.14.2 Lajes em contato com o solo;
3.1.43.14.3 Paredes em contato com o solo, cortinas, etc.;
3.1.43.14.4 Reservatórios;
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3.1.43.14.5 Áreas molhadas da edificação (banheiros, copas, etc.);
3.1.43.14.6 Terraços e lajes desprovidas de telhado;
3.1.43.14.7 Calhas, rufos e platibandas;
3.1.43.14.8 Demais elementos / ambientes necessários.
3.1.44 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.44.1

Plantas de localização e identificação dos sistemas de impermeabilização;

3.1.44.2

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

3.1.44.3

Legenda contendo toda a simbologia utilizada na planta para a identificação dos sistemas de
impermeabilização;

3.1.44.4

Notas explicativas;

3.1.44.5

Quadro com o quantitativo das áreas dos sistemas de impermeabilização utilizados.

3.1.44.6

Memorial de Cálculo.

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM
3.1.44.7

O Projeto Executivo de Drenagem deverá adotar a sigla: DR.

3.1.45 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.45.1

Planta de situação em escala mínima de 1:250, indicando a localização de todas as redes e ramais
externos, posicionamento de todos os elementos de coleta e características das respectivas áreas
de contribuição, com dimensões, limites, cotas, inclinação, sentido de escoamento, permeabilidade e
outros; indicação das cotas de nível de todas as caixas (tampa e fundo), tanto da edificação quanto
da drenagem superficial de jardins e estacionamentos;

3.1.45.2

Planta da cobertura e dos demais níveis da edificação, preferencialmente em escala 1:50, com a
indicação de ampliações, cortes e detalhes e contendo indicação das declividades, materiais e
demais características de condutores, calhas, rufos e canaletas;

3.1.45.3

Localização precisa, características, dimensões físicas, ampliações e detalhes de instalações de
bombeamento, drenos, ralos e caixas de inspeção, de areia e coletora;

3.1.45.4

Diagrama vertical de água pluvial;

3.1.45.5

Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da
instalação;

3.1.45.6

Especificações técnicas de materiais e serviços.

3.1.45.7

Memorial de Cálculo.

PROJETO EXECUTIVO DE CONFORTO AMBIENTAL
3.1.46 DIRETRIZES:
3.1.46.1

O Projeto Executivo de Conforto Ambiental deverá adotar a sigla: CON

3.1.46.2

O Projeto Executivo deverá apresentar as soluções para os seguintes tópicos:

3.1.46.2.1

Orientação solar adequada;

3.1.46.2.2

Forma Arquitetônica: adequada aos condicionantes climáticos locais e padrão de uso para a minimização
de carga térmica interna;

3.1.46.2.3

Material construtivo das superfícies opacas e transparentes: termicamente eficiente;
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3.1.46.2.4

Superfícies envidraçadas: taxa de WWR (window wall ratio) adequada às condições de conforto térmico e
luminoso internos;

3.1.46.2.5

Proteções solares externas: adequadas às fachadas;

3.1.46.2.6

Ventilação natural: aproveitamento adequado dos ventos para resfriamento e renovação do ar interno;

3.1.46.2.7

Aproveitamento da luz natural;

3.1.46.2.8

Uso da vegetação;

3.1.46.2.9

Sistemas para uso racional de água e reuso;

3.1.46.2.10 Materiais de baixo impacto ambiental: dentro do conceito de desenvolvimento sustentável.
3.1.47 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
3.1.47.1

Fachadas e coberturas

3.1.47.1.1

especificação de vidros de alto desempenho térmico;

3.1.47.1.2

especificação de cores e materiais adequados para fachadas e cobertura.

3.1.47.2

Ventilação e iluminação natural e artificial

3.1.47.2.1

adotar soluções do tipo ventilação cruzada, efeito chaminé, ventilação da cobertura;

3.1.47.2.2

aproveitamento da luz exterior e integração da iluminação natural e artificial;

3.1.47.2.3

adotar sensores de presença;

3.1.47.2.4

especificar lâmpadas e luminárias de alto desempenho.

PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
3.1.48 DIRETRIZES:
3.1.48.1

O Projeto Executivo de Comunicação Visual deverá adotar a sigla: CV.

3.1.48.2

O objetivo do Projeto de Programação Visual é dotar a Unidade de um sistema padronizado de
sinalização, compreendendo a identificação externa do prédio, a orientação dos usuários no espaço
interno e as sinalizações de acessibilidade e emergência.

3.1.48.3

As necessidades a serem atendidas pelo Projeto serão definidas pela CONTRATADA através dos
seguintes estudos:

3.1.48.3.1

Levantamento dos fluxos de usuários no interior do Edifício e dos ambientes funcionais, de apoio e de
instalações prediais e mecânicas;

3.1.48.3.2

Identificação das necessidades de sinalização externa para pedestres e veículos;

3.1.48.3.3

Levantamento das necessidades de sinalização de acessibilidade visual e tátil, interna, externa e viária,
quando pertinentes, de acordo com a Norma ABNT NBR-9050/2015.

3.1.48.4

O conjunto de elementos do Sistema de Sinalização deve apresentar harmonia com a arquitetura e,
ao mesmo tempo, ter aparência sóbria, adequada ao caráter da Instituição.

3.1.48.5

Deve-se privilegiar o aspecto informativo e funcional sobre o decorativo, com os recursos formais –
cores, tipos, pictogramas – sendo usados no interesse da identidade do sistema, da clareza da
informação e do conforto visual do usuário.

3.1.48.6

O material a ser empregado, preferencialmente, será o alumínio, sendo que outros materiais
eventualmente propostos devem observar critérios de economia e de facilidade de reposição. Devese utilizar, em painéis-índice, sistema modular para facilitar sua adaptação a eventuais
reorganizações espaciais ou mudanças de nomenclatura. Os suportes devem ser duráveis e de
aparência discreta, compatível com a arquitetura.
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3.1.48.7

Sistema de Mensagens – Definição do conteúdo dos diversos elementos de sinalização que serão
projetados: painel-índice, sinalização direcional, identificação de salas, pictogramas, sinalização de
áreas técnicas e de emergência, acessibilidade, etc., apresentado em texto, diagramas, tabelas e
outros elementos que se façam necessários ao seu entendimento;

3.1.49 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.49.1

Implantação em escala 1:200 ou mais adequada ao caso, com a locação e identificação final dos
elementos externos de sinalização, que inclua sinalização direcional de advertência para a entrada e
saída de veículos e pessoas;

3.1.49.2

Locação das peças que comporão o sistema, apresentada em planta baixa com a localização exata
de todos os elementos, com todas as legendas, cotas e especificações que se façam necessárias à
execução da proposta. Escala: 1:50 ou outra devidamente acordada com a Fiscalização da UNIFAP
;

3.1.49.3

Elevações indicando a altura dos elementos;

3.1.49.4

Desenho do alfabeto a ser utilizado, indicando com clareza suas características gráficas e critérios
de alinhamento e espaçamento de letras em escala 1:1;

3.1.49.5

Desenho de todos os símbolos, pictogramas e signos direcionais utilizados, em escala 1:1;

3.1.49.6

Desenhos contendo a diagramação de associações de mensagens, escritas com signos direcionais,
mensagens escritas com pictogramas, pictogramas com signos direcionais, e outras;

3.1.49.7

Determinação do material, cor, tamanho, tipo de acabamento, localização, suporte, fixação das
placas, letras e pictogramas bem como dos demais elementos de comunicação visual;

3.1.49.8

Memorial descritivo, especificações técnicas de materiais e serviços e especificação de quantidades.

3.1.49.9

Manual de utilização do sistema proposto, contemplando as sinalizações direcionais, informativas,
de segurança, institucionais entre outras;

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
3.1.49.10 O Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio deverá adotar a sigla: IN.
3.1.50 DIRETRIZES:
3.1.50.1

Estabelecer sobre a forma que será apresentado o projeto de prevenção e combate contra
incêndios. O mesmo deverá ser elaborado levando-se em conta a garantia das condições mínimas
de segurança contra incêndio, no caso da ocorrência de algum sinistro, para os ocupantes da
instituição pública em questão.

3.1.50.2

No caso de projetos com utilização de hidrantes, deverá ser dado preferência para alimentação do
sistema por gravidade, pois isto elimina a utilização de conjunto moto-bombas, bombas auxiliares,
tanques de pressão, etc.; consequentemente dispensando sua manutenção. No caso da
necessidade de utilização destes equipamentos, discriminá-los e detalhá-los adequadamente em
projeto.

3.1.50.3

O projeto deverá ser aprovado pelo CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO AMAPÁ.

3.1.50.4

Deverá também ser apresentado o orçamento quantitativo dos materiais a serem utilizados para a
execução do projeto das instalações de prevenção contra incêndios.

3.1.50.5

O projeto das instalações de prevenção contra incêndios deverá estar compatibilizado com os
demais projetos: arquitetônico, fundações, estrutural, hidrossanitárias e águas pluviais, elétrico e
outros necessários.

3.1.50.6

O Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio deverá ser elaborado por profissional habilitado e de
conformidade com as normas pertinentes da ABNT ou similares e a do Corpo de Bombeiros da PM
do Amapá, contendo o seguinte.
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3.1.51 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:
3.1.51.1

NBR 9441/98 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio.

3.1.51.2

NBR 10898/99 - Sistema de iluminação de emergência.

3.1.51.3

NBR 13714/00 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio (se necessário).

3.1.51.4

NBR 14432/00 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações.

3.1.51.5

NBR 9077/03 - Saídas de emergência em edifícios.

3.1.51.6

NBR 11785/97 – Barra antipânico.

3.1.51.7

NBR 11742/03 – Porta corta fogo para saída de emergência.

3.1.51.8

NBR 12693/93 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

3.1.52 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
3.1.52.1

Planta de situação, na escala adequada, com: todos os esclarecimentos necessários à interpretação
inicial da edificação, indicando inclusive cotas e afastamentos; posicionamento das fontes de
suprimento d’água; posicionamento do hidrante de recalque; posicionamento da central de gás
combustível, caso exista (GLP, GN, etc);

3.1.52.2

Planta de todos os pavimentos na escala: 1:50, 1:75 ou 1:100, com denominação dos
compartimentos; demarcação do equipamento preventivo móvel e fixo; reservatórios d’água; fontes
de suprimentos de água; central de gás combustível, com todos os elementos que indiquem sua
adequação às disposições deste código; escadas e vias de abandono com todas as especificações
necessárias;

3.1.52.3

Planta de implantação geral do sistema de proteção por hidrantes, quando for necessário, na escala
adequada;

3.1.52.4

Corte esquemático ou isométrico do sistema de proteção por hidrantes, em escala adequada, com
as especificações necessárias;

3.1.52.5

Detalhes na escala adequada, especificando:

3.1.52.6

Colocação dos extintores; abrigos para mangueiras; hidrantes; Ligação da moto-bomba ao
reservatório d`água, discriminando todos os aparelhos e conexões utilizadas; hidrante de recalque;

3.1.52.7

Da construção da central de gás combustível;

3.1.52.8

Do sistema de ventilação forçada das escadas enclausuradas (se utilizado).

3.1.52.9

De todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalação;

3.1.52.10 Deverá ser informado o tipo de acionamento do motor da bomba elétrica (se por botoeira do tipo
“liga-desliga” ou por sistema automático de fluxo);
3.1.52.11 Especificações técnicas de materiais e serviços. A tubulação deverá ser obrigatoriamente em ferro
galvanizado.
3.1.52.12 Memorial de Cálculo.
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
3.1.53 DIRETRIZES:
3.1.53.1

O Projeto Executivo de Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas deverá adotar a sigla:
SPDA.

3.1.53.2

A execução de projeto para proteção de estruturas contra as descargas atmosféricas deverá atender
às prescrições da Norma NBR 5419, não sendo admitidos recursos artificiais destinados a
aumentarem o raio de proteção.
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3.1.53.3

No projeto das instalações de pára-raios constarão todos os elementos necessários ao seu completo
atendimento, como os captores, descidas, localização dos eletrodos de terra, todas as ligações
efetuadas, características dos materiais a empregar, bem como áreas de proteção estabelecidas,
em plano vertical e horizontal.

3.1.53.4

O nível de proteção de um SPDA ou a exigência de implantá-lo, deve ser determinado conforme
“Método de Seleção do Nível de Proteção” - Anexo B da Norma NBR 5419.

3.1.53.5

Na definição do projeto consultar arquitetos e construtores, viabilizando o SPDA com o projeto
arquitetônico.

3.1.53.6

O SPDA poderá ser projetado conforme os seguintes métodos, desde que o mesmo enquadre-se
nas características construtivas da edificação e nos critérios da Norma NBR 5410:

3.1.53.6.1

Franklin;

3.1.53.6.2

Eletrogeométrico;

3.1.53.6.3

Gaiola de Faraday.

3.1.53.7

Captores naturais podem ser utilizados desde que atendam as exigências da Norma NBR 5419.

3.1.53.8

Condutores de descida devem ser dispostos de maneira a possibilitar vários trajetos paralelos e com
o menor comprimento possível.

3.1.53.9

A quantidade de descidas deve ser determinada em função do posicionamento dos captores e
conforme item 5.1.2 da Norma NBR 5419.

3.1.53.10 Calhas ou tubos de água pluviais não devem servir como meio de instalação de condutores de
descida.
3.1.53.11 Não executar emendas em cabos de descida externos, exceto se utilizar solda exotérmica, ou em
conexões para medição conforme item 5.1.2.6 da Norma NBR5419.
3.1.53.12 Condutores de descida naturais utilizando elementos estruturais serão admitidos, desde que
atendam às prescrições do item 5.1.2.5 da Norma NBR 5419.
3.1.53.13 O sistema de aterramento deverá ser executado, podendo ser utilizado como eletrodos de
aterramento:
3.1.53.13.1 condutores em anel;
3.1.53.13.2 hastes verticais ou inclinadas;
3.1.53.13.3 condutores horizontais radiais;
3.1.53.13.4 armações de aço das fundações.
3.1.53.14 A resistência de aterramento deverá ser da ordem de 10 
3.1.53.15 No projeto do SPDA deverá ser efetuada a equalização de potencial, interligando o SPDA, a
armação metálica da estrutura, instalações metálicas, as massas e o sistema elétrico, eletrônico e
de telecomunicações, dentro do espaço a proteger.
3.1.53.16 Demais recomendações para equalização do potencial deverá estar conforme item 5.2.1 da Norma
NBR 5419.
3.1.53.17 Estruturas especiais, como chaminés, estruturas contendo líquidos ou gases inflamáveis, antenas
externas de televisão, deverão estar protegidas conforme requisitos complementares do Anexo A da
Norma NBR 5419.
3.1.53.18 Considerar que nenhum ponto das edificações poderá ficar fora do campo de proteção dos páraraios.
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3.1.53.19 Será projetada, com hastes metálicas verticais ou pára-raios, a proteção contra as descargas
atmosféricas nas edificações com cobertura não condutora, como cimento amianto, concreto
armado, telha cerâmica, sendo vedado o uso, para este fim, da armação do concreto.
3.1.53.20 Quando o prédio for isolado da área protegida, e instalado sobre solo de alta resistividade, a
instalação de terra poderá ser realizada em malha com dois anéis concêntricos interligados entre si
ou com acréscimo de hastes verticais inclinadas para o extremo a 60º em relação à vertical.
3.1.53.21 Nos prédios de concreto armado poderão ser usados como condutores de descida os ferros de
armação, desde que seja garantida a continuidade elétrica nas emendas, e que tenham pelo menos
8 mm de diâmetro.
3.1.53.22 Nas subestações secundárias de transformação e distribuição internas não existirão proteções
especiais contra as descargas atmosféricas. Porém, todas as estruturas metálicas e as ferragens de
concreto armado do prédio e das bases dos transformadores serão aterradas na malha de terra da
subestação.
3.1.53.23 As subestações elétricas externas serão protegidas contra as descargas atmosféricas por páraraios.
3.1.54 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
3.1.54.1

- Localização, especificação e identificação do(s) captor(es) para-raios ou mesmo “gaiolas” quando
necessárias;

3.1.54.2

Forma e caminho de ligação entre os captores e o sistema de aterramento;

3.1.54.3

Projeto e especificações do sistema de aterramento;

3.1.54.4

Ensaios e procedimentos para medição da resistência de terra;
Forma de Apresentação: O material descrito acima deverá ser entregue em mídia digital e impresso.
A parte digital deverá estar integralmente contida em um CD, com os arquivos vetoriais de desenho em
formato DWG e os textos em DOC e em XLS. Já no que se refere ao material impresso, todos os
desenhos (expressos em escala adequada) deverão estar plotados em três vias, em papel sulfite ou
similar, em modelo de Prancha/Selo definido pela CONTRATANTE, de dimensões que permitam suas
perfeitas compreensões e manuseios, dobrados e anexados em pastas A-Z devidamente catalogadas.
Os textos serão impressos, em três vias, em papel sulfite ou similar, no formato A4, apresentando as
informações integrantes distribuídas em volumes, divididos de acordo com a natureza dos serviços a
serem executados, contendo na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes informações:
Identificação da CONTRATANTA;
Identificação da CONTRATADA e dos autores dos projetos: nome, habilitação e registro profissional,
números das ARTs com assinatura e comprovante de pagamento;
Identificação da edificação: nome e endereço;
Identificação do projeto: etapa de execução, atividade técnica e codificação;
Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão.

PROJETO EXECUTIVO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
3.1.55 DIRETRIZES:
1.

O sistema do circuito fechado de televisão será formado por um conjunto de câmeras Minidomo de proteção
contra vandalismo, com tecnologia IP, repartidas nas zonas comuns de todos os pavimentos.

2.

No exterior, se localizarão câmeras IP para vigiar as quatro fachadas do edifício de dia e de noite, mediante focos
LED infravermelhos.
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3.

As imagens registradas pela totalidade das câmeras se registrará e se visualizará mediante monitores, localizados
no posto de recepção do edifício.

4.

O projeto de CFTV para o edifício consiste em:

5.

Instalação de minidomos com câmeras; com imagem de qualidade e tecnologia de controle de claridade ,
alimentados PoE

6.

Câmeras compactas com leds Infra Vermelho para exterior IP alimentadas PoE

7.

Gravador de imagem das câmeras IP

8.

Monitores

3.1.56 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:
1. ABNT-NBR14565: Procedimentos Básicos para elaboração de Projetos de Cabeamento
Telecomunicações para a Rede Interna Estruturada.
2. ABNT-NBR5410: Instalações elétricas de Baixa tensão;
3. Prática Telebrás n°565-420-335: Procedimento para lançamento de cabos ópticos;
4. Prática Telebrás n°235-140-701: Ferragens para rede externa;
5. Prática Telebrás n°235-270-303: Procedimento para confecção de emendas em cabos ópticos;
6. Prática Telebrás n°235-130-704: Especificações de postes de concreto seção circular e duplo
T;
7. NR-10: Segurança nas operações de redes e Instalações elétricas;
8. Recomendação dos fabricantes quanto as instalações de seus equipamentos;
9. IEEE 802: IEEE Standart for local and metropolitan area networks;
10. ANSI/TIA/EIA-568-B: Comercial building Telecommunications;
11. ANSI/TIA/EIA-607: Comercial building grounding and bonding;
12. ANSI/TIA/EIA-606: Comercial building for the cabling standard.
3.1.57
3.1.58 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
3.1.58.1

Plantas de localização e identificando os sistemas de distribuição das câmeras, cabeamento e
demais equipamentos;

3.1.58.2

Detalhes genéricos e específicos que descrevam graficamente todas as soluções de instalações
projetadas e que sejam necessárias para a inequívoca execução destas;

3.1.58.3

Legenda contendo toda a simbologia utilizada na planta para a identificação dos sistemas de
distribuição das câmeras e demais equipamentos;

3.1.58.4

Notas explicativas;

3.1.58.5

Quadro com o quantitativo dos equipamentos do sistema de CFTV;

3.1.58.6

Memorial de Cálculo

3.1.58.7

Memorial Descritivo.
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PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO
3.1.59 DIRETRIZES:
3.1.59.1

O Projeto Executivo de Sonorização e Vídeo deverá adotar a sigla: SO.

3.1.59.2

O Projeto de Sonorização e Vídeo, que deverá contemplar os ambientes de reuniões e auditório,
deverá ser elaborado considerando os elementos que se segue:

3.1.59.2.1

Projetor de Vídeo com som, caixas acústicas, amplificadores, receivers, pontos de TV, microfones, e todos
os elementos necessários para completa instalação dos sistemas;

3.1.59.2.2

Central de som ambiente para controle do sistema com sonofletores, caixas, amplificadores,
potenciômetros, etc;

3.1.59.2.3

Previsão de tubulação para instalação de antena, com distribuição de pontos de TV nos ambientes,
conforme orientações da contratante.

3.1.60 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.60.1

Plantas baixas com indicação de toda a infraestrutura, cabeamento e pontos de Som e Vídeo dos
ambientes a serem atendidos;

3.1.60.2

Detalhes da central de Som e Vídeo, incluindo todos os equipamentos;

3.1.60.3

Indicação de locação para antena coletiva de canais abertos e fechados;

3.1.60.4

Previsão de caixa de distribuição, próxima às antenas previstas.

3.1.60.5

Memorial de Cálculo.

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
3.1.61 DIRETRIZES:
3.1.61.1

O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverá adotar a sigla: PGRCC.

3.1.61.2

Apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para orientar e determinar o
manejo e destinação ambientalmente adequados de todos os resíduos gerados durante a Obra a ser
executada, conforme a IN nº 01/2010 da SLTI/MPOG nas condições determinadas pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, por meio da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002.

3.1.62 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.62.1

A identificação e quantificação dos resíduos gerados;

3.1.62.2

O processo de triagem dos resíduos, se feito na obra ou nos locais de destinação licenciados para
essa finalidade;

3.1.62.3

O acondicionamento adequado dos resíduos desde a sua geração até o seu transporte, de forma a
assegurar a reutilização e a reciclagem;

3.1.62.4

A forma de transporte dos resíduos em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes;

3.1.62.5

A destinação final, de acordo com a Resolução CONAMA nº 307 (por Classes de resíduos).

MAQUETE DIGITAL
3.1.63 DIRETRIZES:
3.1.63.1
3.1.63.1.1

Deverá ser apresentada em software gráfico tridimensional, devendo representar fielmente em
formas, proporções e cores as edificações, incluindo no mínimo:

Vistas de todas as fachadas e representação volumétrica do conjunto arquitetônico.
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3.1.63.1.2

Visualização de vários ângulos e detalhes, em perspectiva, com a especificação real (conforme projeto) de
texturas e cores;

3.1.63.1.3

Deverá contemplar os tipos de pavimentação e os elementos de sinalização viária horizontal do entorno;

3.1.63.1.4

Indicar a necessidade de apresentar volumetricamente as edificações vizinhas;

3.1.63.1.5

Indicar os efeitos de luz e sombra, imagens que retratem o aspecto final do conjunto projetado, bem como
o paisagismo e humanização.

3.1.63.2

A maquete eletrônica deverá ser aprovada pela UNIFAP antes da elaboração das perspectivas
eletrônicas.

3.1.64 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.1.64.1

A CONTRATADA deverá apresentar perspectivas externas e internas de pontos importantes de
cada edifício, com animação eletrônica, apresentando textura, cores, ambientação, vegetação e
figuras decorativas, com a representação de materiais aplicados, humanização dos ambientes,
intervenção de figuras humanas, mobiliários e iluminação, de modo que se possa transmitir o maior
número possível de informações, sendo elas:

3.1.64.1.1

Vista do observador/frontal e lateral direita;

3.1.64.1.2

Vista aérea/posterior, lateral esquerda e cobertura;

3.1.64.1.3

Vistas internas: recepção; Laboratórios, salas de aula, área de circulação, saídas de emergência;

3.1.64.1.4

Sanitários, lavabo,etc.

3.1.64.2

As imagens deverão ser coloridas, entregues em arquivo digital, em alta resolução e impressas em
couchê fosco de gramatura 150g/m², no formato A3.

3.1.64.3

Serão entregues à UNIFAP, pela CONTRATADA:

3.1.64.3.1

Cinco imagens 3D internas (impressas e em CD ou DVD);

3.1.64.3.2

Cinco imagens 3D externas (impressas e em CD ou DVD).

3.1.65 Esse material poderá ser utilizado para a divulgação, em mídias diversas, da imagem da UNIFAP.
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1.66 CONDIÇÕES GERAIS:
3.1.66.1

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

3.1.66.2

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

3.1.66.3

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;

3.1.66.4

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

3.1.66.5

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

3.1.66.6

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

3.1.66.7

As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas deverão adotar
rigorosamente os padrões das concessionárias;
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3.1.66.8

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

3.1.66.9

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;

3.1.66.10 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;
3.1.66.11 Nas especificações técnicas não poderá ser citada a marca ou modelo do componente da edificação
ou reprodução de catálogos de determinado fornecedor ou fabricante, de modo a permitir
alternativas de fornecimento. Somente serão descritas as características técnicas do produto, salvo
quando houver justificativa técnica conforme Acórdão nº 1.292/2003-TCUPlenário:
3.1.66.11.1 ...limitando a indicação de marca aos casos em que justificativas técnicas, devidamente fundamentadas e
formalizadas, demonstrem que a alternativa adotada é a mais vantajosa e a única que atende às
necessidades da Administração, ressalvando que a indicação de marca é permitida como parâmetro de
qualidade para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida por expressões do tipo: “ou
equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”.
3.1.67 ESTRUTURA DO DOCUMENTO:
3.1.67.1

Equipamento (descrição sucinta do equipamento, modelo, marca de referência, etc.);

3.1.67.2

Tecnologia (descrição detalhada do padrão desejado);

3.1.67.3

Características técnicas (descrição detalhada das características desejadas, capacidade nominal,
dimensões, dados de operação, regime de funcionamento, etc.);

3.1.67.4

Partida e testes de funcionamento (descrição das rotinas para “start-up” e testes de funcionamento),
quando for o caso;

3.1.67.5

Assistência técnica e garantia (descrição das modalidades de assistência e suporte técnicos
desejados e indicação dos tópicos que devem compor o certificado de garantia a ser apresentado).

3.1.67.6

As citações de normas técnicas e outras determinações legais deverão, sempre que possível, conter
a indicação do número do documento, órgão emissor e sua vigência/versão (ex.: NBR XXXX da
ABNT, vig. mês/ano).

MEMORIAL DESCRITIVO
3.1.68 CONDIÇÕES GERAIS:
3.1.68.1

Indicar de todas as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados,
como traço de argamassa, resistência característica do concreto, tipo de fôrmas, tipo de aço,
material, dimensões e características físicas dos elementos de alvenaria (blocos cerâmicos, blocos
de concreto, tijolos maciços, divisórias), classificação, dimensão e cor dos pisos e azulejos, entre
outras informações pertinentes;

3.1.68.2

Descrever detalhadamente dos materiais empregados, sendo que marcas ou modelos serão
meramente referenciais e poderão ser substituídos por outros equivalentes, ou seja, com mesma
função e desempenho técnico;

3.1.68.3

Descrever minuciosamente dos materiais que compõe cada sistema e respectivos procedimentos
de execução e de segurança do trabalho, bem como descrição dos ensaios necessários.

3.1.68.4

Todas as laudas do memorial deverão conter a logomarca da Contratada e da UNIFAP, bem como
numeração sequencial de páginas e identificação no rodapé do arquivo e data.

3.1.68.5

A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não suscitar
dúvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (serviços iniciais, fundação, superestruturas,
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revestimentos, etc.), bem como indicar a infraestrutura requerida e outros itens envolvidos
(transporte, ajustes, regulagens, etc.).
3.1.69 ESTRUTURA DO DOCUMENTO:
3.1.69.1

Título (ex.: Memorial Descritivo de Serviços de Obras Civis);

3.1.69.2

Objeto (ex.: Construção de XXXXX);

3.1.69.3

Local do serviço (nome da unidade e endereço completo);

3.1.69.4

Referência de projetos (indicação do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) o memorial);

3.1.69.5

Introdução (sumário contendo observações importantes em relação a exigências e condições
preliminares para execução dos serviços, tais como: placa de obra, atendimento de posturas
especiais, horário de execução dos trabalhos, não interrupção do funcionamento das operações
normais do departamento, etc.);

3.1.69.6

Descrição dos Serviços (descrição dos serviços a executar);

3.1.69.7

Relação de anexos (se houver);

3.1.69.8

Local e data;

3.1.69.9

Identificação e assinatura do Responsável Técnico (nome completo, CREA ou CAU, formação) por
especialidade.

3.1.69.10 Eventuais anexos do memorial deverão ser numerados de forma sequencial em algarismos romanos
(ANEXO I, II, III,...) e sua citação no corpo do memorial deverá ser feita de forma a remeter ao anexo
facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).
ORÇAMENTO DETALHADO DA OBRA
3.1.70 DIRETRIZES:
3.1.70.1

A Planilha orçamentária detalhada por itens deverá ser elaborada, observando na sua montagem a
indicação de todos os itens e subitens que compõem as etapas e serviços do objeto orçado, sempre
acompanhadas da memória de cálculo do levantamento de quantitativos.

3.1.70.2

Os preços deverão incluir o custo dos materiais e equipamentos utilizados, mão-de-obra, insumos,
encargos sociais e tributos, sendo os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) apresentadas
destacadas;

3.1.70.3

Para a viabilização do disposto no mencionado no Art. 127 da Lei n° 12.309/2010 (LDO/2011), o
orçamento da obra deverá ser elaborado com base em preços obtidos do SINAPI, sempre que
disponíveis. Deverão ser utilizados preferencialmente os preços de serviços constantes da tabela
SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES – SINTÉTICO;

3.1.70.4

Para os serviços e itens que não constem da tabela de serviços do SINAPI, deverão ser observados
os critérios abaixo, nesta ordem:

3.1.70.4.1

Utilizar o preço unitário constante da tabela do SICRO – Sistema de Custos de Obras Rodoviárias,
mantido e divulgado pelo DNIT;

3.1.70.4.2

Utilizar tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública
federal, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de
insumos constantes do SINAPI e do SICRO;

3.1.70.4.3

Utilizar a TCPO – Tabela de Composição de Preços e Orçamentos, da PINI Editora, incorporando-se às
composições de custos desta tabela, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI e
do SICRO;
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3.1.70.4.4

Caso não se consiga aplicar um dos critérios acima, o preço dos insumos será obtido mediante pesquisa
de preços no mercado, adotando-se preferencialmente o preço médio obtido de 3 fornecedores
independentes.

3.1.70.4.5

Os custos unitários de todos os serviços e materiais, contidos ou especificados em todos os projetos
deverão ser computados.

3.1.70.4.6

A cotação como “verba” somente será admitida para itens ou serviços que: não apresentam unidade
definida; não seja possível determinar com precisão o tempo da duração; não seja possível determinar
com precisão o consumo de material por unidade de serviço. O serviço é praticamente imensurável, dadas
as peculiaridades.

3.1.70.5

O orçamento deverá prever campo específico para o custo da destinação dos resíduos da obra, cuja
remoção deverá estar acompanhada de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com
as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 4º da IN SLTI/MPOG NO
01, de 19 de janeiro de 2010.

3.1.70.6

Em atendimento ao previsto na Súmula nº 258/2010 do TCU, além da planilha sintética de
orçamento (Orçamento Estimado), deverá ser apresentado o orçamento analítico, contendo as
composições dos custos unitários dos serviços constantes no orçamento sintético e o detalhamento
dos encargos sociais utilizados no cálculo da mão-de-obra.

3.1.70.7

O autor do Orçamento Estimado deverá apresentar a anotação de responsabilidade técnica (ART)
específica deste serviço e declaração expressa quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos
custos constantes da planilha orçamentária com os quantitativos do projeto de engenharia e os
custos do SINAPI.

3.1.70.8

O orçamento estimado deverá ser apresentado em planilha eletrônica compatível com o Excel, da
Microsoft, com a formatação de acordo com modelo fornecido pela Universidade Federal do Amapá.
Da planilha deverão constar todas as fórmulas necessárias para o cálculo do preço global a partir
dos preços unitários.

3.1.70.9

A planilha deverá conter uma coluna indicando, para cada item, qual foi critério utilizado para
obtenção do preço e, no caso de uso do SINAPI, indicando o código do serviço.

3.1.70.10 A Contratada deverá entregar um CD contendo a memória de cálculo dos quantitativos e das
composições de preços do orçamento de todos os projetos.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
3.1.70.11 Em atendimento ao previsto no parágrafo 7º do artigo 127 da Lei n°12.309/2010 (LDO/2011), deverá
ser elaborada também uma planilha contendo a Composição Analítica do BDI adotado na
elaboração do Orçamento Estimado, a qual deverá evidenciar em sua composição, no mínimo:
3.1.70.11.1 Taxa de rateio da administração central;
3.1.70.11.2 Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e
personalística que oneram o contratado;
3.1.70.11.3 Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
3.1.70.11.4 Taxa de lucro.
3.1.70.12 Esta planilha deverá ser elaborada considerando os valores usuais de mercado, observando-se os
limites recomendados pelo Tribunal de Contas da União;
3.1.70.13 Conforme determina a Súmula nº 258/2010, do Tribunal de Contas da União, a composição de
custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe
o projeto básico da obra.
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3.1.70.14 Para enquadramento dos índices de BDI, praticados e aceitos pelo TCU para as obras públicas –
edificações, adotar os critérios do Acórdão 2.622/2013 do TCU, conforme modelo em anexo
3.1.70.15 Exemplo de Cálculo de BDI;
3.1.70.16

Valores Referenciais para Taxas de BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
3.1.70.17

O Cronograma Físico-Financeiro deve apresentar a previsão de gastos mensais com cada uma das
etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira da mesma. Este
Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos
de cada item relativos ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária
apresentada.

3.1.70.18 Para a elaboração do Cronograma Físico Financeiro é importante realizar um estudo do processo de
implantação do Programa proposto para definição do tempo disponível para a realização da obra.
3.1.70.19 Outros aspectos relevantes para elaboração deste documento são:
3.1.70.19.1 Identificação do processo construtivo;
3.1.70.19.2 Estrutura disponibilizada à execução da obra (maquinário e ferramentas);
3.1.70.20 Verificação do estado de acesso e do local de implantação (distâncias para transportes internos e
externos à obra, condições das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento dos materiais,
inclinações do terreno, etc.);
3.1.70.21 Avaliação das características geológicas do terreno (altura do lençol freático, composição e
estabilidade do terreno, etc.);
3.1.70.22 Condições para execução de cada serviço;
3.1.70.23 Disponibilidade de mão-de-obra (observar o número e a qualificação dos funcionários que irão atuar
na execução da obra).
3.1.70.24 O cronograma físico-financeiro (CFF) deverá ser elaborado observando o prazo tecnicamente
necessário para a execução do serviço.
3.1.70.25 O cronograma deverá ser elaborado e apresentado, preferencialmente, no aplicativo Microsoft Office
Excel, contendo todos os passos necessários para execução da obra, identificando os caminhos
críticos e interdependências entre as atividades, de tal forma que não ocorram programações de
serviços em ordem cronológica inversa ou ainda, falhas na disponibilização de áreas.
3.1.70.26 O cronograma deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária com a mesma composição dos
seus itens principais.
3.1.70.27 Para cada etapa prevista deverão ser feitas as totalizações de valores e percentuais, programando
assim os desembolsos a serem realizados para o serviço.
3.1.70.28 A organização das diversas etapas da obra ou serviço de engenharia apresentadas no cronograma
deverão estar compatíveis com as técnicas executivas definidas no memorial técnico bem como nas
relações de dependência existentes entre as diferentes etapas.
3.1.70.29 O cronograma deverá conter a logomarca da Contratada e da UNIFAP e deverão ser rubricadas
pelo responsável técnico, conforme modelo anexo VII.
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ANEXO II-B - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO –
PROJETO EXECUTIVO – DFCH

 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

BLOCO “A” - 2 (DOIS) PAVIMENTOS - DFCH
LISTA DOS AMBIENTES DO BLOCO “A”, DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS, PARA APROVAÇÃO E
CONSIDERAÇÕES
CURSOS PREVISTOS:
1.
2.
3.
4.

ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIADO EXECUTIVO
DIREITO
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAVIMENTO TÉRREO:
- Secretaria Acadêmica Conjunta 01;
- Secretaria Acadêmica Conjunta 02;
- Sala de Reuniões e NDE 1;
- Sala de Reuniões e NDE 2;
- Coordenação de Apoio Pedagógico;
- Coordenação com sala de coordenador 01;
- Coordenação com sala de coordenador 02;
- Coordenação com sala de coordenador 03;
- Coordenação com sala de coordenador 04;
- Laboratório de Informática;
- Coworking;
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-AREAS COMUNS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Sanitário de PcD (unissex)
D.M.L
Fotocópia
Hall de entrada
Elevador

1° PAVIMENTO:
-AREAS COMUNS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Sanitário PcD (unissex)
D.M.L
Sala NTI
Copa
Depósito
Elevador

- Gabinete de Professores (72 unidades);
- Sala de aula com capacidade mín. para 50 (cinquenta) alunos - (03 unidades).

BLOCO “B” - 2 (DOIS) PAVIMENTOS - DFCH
LISTA DOS AMBIENTES DO BLOCO “B”, DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS, PARA APROVAÇÃO E
CONSIDERAÇÕES
CURSOS PREVISTOS:
1.
2.
3.
4.

ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIADO EXECUTIVO
DIREITO
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAVIMENTO TÉRREO:
-AREAS COMUNS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Sanitário de PcD (unissex)
D.M.L
Área de Convivência/Exposição
Fotocópia
Hall de entrada
Elevador

- Sala de aula com capacidade para 50 (cinquenta) alunos: 04 (quatro) unidades;
- Mini-Auditório com capacidade mín. para 160 (cento e sessenta) pessoas;
- Mini-Auditório com capacidade mín. para 100 (cem) pessoas;
- Sala para centro acadêmico – 04 (quatro) unidades;

1° PAVIMENTO :
-AREAS COMUNS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Sanitário para PcD (unissex)
D.M.L
Elevador
Lanchonete

- Sala de Aula com capacidade mín. para 50 alunos: 12 (doze) unidades.

BLOCO “C” - 2 (DOIS) PAVIMENTOS - DFCH
LISTA DOS AMBIENTES DO BLOCO “C”, DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS, PARA APROVAÇÃO E
CONSIDERAÇÕES
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CURSOS PREVISTOS:
1. CIÊNCIAS SOCIAIS
2. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAVIMENTO TÉRREO:
-AREAS COMUNS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Sanitário de PcD (unissex)
D.M.L
San. Serviço
Hall de entrada
Elevador

- Sala de aula com capacidade para 50 (cinquenta) alunos: 06 (seis) unidades;
- Auditório com capacidade mín. para 140 (cento e quarenta) pessoas;
- Sala de coordenação – 03 (três) unidades;
- Secretaria;
- Sala de estudos
- Sala Co-working;
- Sala para centro acadêmico – 01 (uma) unidade;
- Sala de Equipamentos

1° PAVIMENTO :
-AREAS COMUNS
1.
2.
3.
4.
5.

Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Sanitário de PcD (unissex)
Copa
Hall de entrada
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6. Elevador
- Laboratórios – 07 (sete) unidades;
- Laboratório de Informática;
- Gabinete de Professores – 14 (quatorze) unidades;
- Sala de estudos;
- Sala de Descanso de funcionários.

BLOCO “D” - 2 (DOIS) PAVIMENTOS - DFCH
LISTA DOS AMBIENTES DO BLOCO “D”, DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS, PARA APROVAÇÃO E
CONSIDERAÇÕES
CURSOS PREVISTOS:
1. GEOGRAFIA
2. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAVIMENTO TÉRREO:
-AREAS COMUNS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Sanitário de PcD (unissex)
D.M.L
San. Serviço
Hall de entrada
Elevador

- Sala de aula com capacidade para 50 (cinquenta) alunos: 06 (seis) unidades;
- Auditório com capacidade mín. para 140 (cento e quarenta) pessoas;
- Sala de coordenação – 03 (três) unidades;
- Secretaria;
- Sala de estudos – 02 (duas) unidades
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- Sala de reuniões;
- Sala para centro acadêmico – 01 (uma) unidade;
- Sala de Equipamentos

1° PAVIMENTO :
-AREAS COMUNS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Sanitário de PcD (unissex)
Copa
Hall de entrada
Elevador

- Laboratórios – 07 (sete) unidades;
- Laboratório de Informática;
- Gabinete de Professores – 12 (doze) unidades;
- Sala de Descanso de funcionários.

BLOCO “E” - 2 (DOIS) PAVIMENTOS - DFCH
LISTA DOS AMBIENTES DO BLOCO “E”, DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS, PARA APROVAÇÃO E
CONSIDERAÇÕES
CURSOS PREVISTOS:
1. HISTÓRIA
2. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAVIMENTO TÉRREO:
-AREAS COMUNS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Sanitário de PcD (unissex)
D.M.L
San. Serviço
Hall de entrada
Elevador

- Sala de aula com capacidade para 50 (cinquenta) alunos: 06 (seis) unidades;
- Auditório com capacidade mín. para 140 (cento e quarenta) pessoas;
- Sala de coordenação – 03 (três) unidades;
- Secretaria;
- Sala de estudos
- Sala Co-working;
- Sala para centro acadêmico – 01 (uma) unidade;
- Sala de Equipamentos

1° PAVIMENTO:
-AREAS COMUNS
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Sanitário de PcD (unissex)
Copa
Hall de entrada
Elevador

- Laboratórios – 06 (seis) unidades;
- Laboratório de Informática;
- Sala de aula com capacidade para 50 (cinquenta) alunos – 01 (uma) unidade;
- Gabinete de Professores – 15 (quinze) unidades;
- Sala de estudos;
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- Sala de Descanso de funcionários.

ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA - BLOCOS DFCH
1 OBJETIVO
O presente documento tem como objetivo definir os parâmetros básicos e diretrizes a serem
seguidas para elaboração dos projetos arquitetônico e demais complementares para os Blocos
do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Unifap.
2 ARQUITETURA
Para desenvolvimento do projeto básico de arquitetura precisamos que façam as escolhas das
seguintes informações:
2.1 REVESTIMENTO DE PISO E RODAPÉ
2.1.1 – Granilite/Granitina/Marmorite
2.1.2 – Na opção de piso em Granilite/Granitina/Marmorite o piso da escada e sanitários;
2.1.8 – Piso da escada (outra opção a especificar).
2.2 REVESTIMENTO DE PAREDE
2.2.1- Pintura sobre massa corrida, duas demãos e tinta acrílica;
2.2.2 – Revestimento cerâmico 33 x 45 cm, cor branca ou;
2.2.3 – Outros (especificar).
2.3 REVESTIMENTO DE TETO
2.3.1 – Aplicação de forro de gesso em placas (mín. 60x60 cm), com pintura branco neve ou;
2.3.2 – Aplicação de forro em fibra mineral ou;
2.3.3 – Outros (especificar).
2.4 PAREDE/ DIVISÓRIAS
2.4.1 – Todas paredes externas serão em alvenaria de tijolos cerâmicos furados ou blocos de
concreto;
2.4.2 – Divisórias internas em gesso acartonado (drywall) com lã mineral (ou lã de pedra/ lã de
pet), com vidro fixo ou móvel (exclusivo para os gabinetes).
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2.4.3 – Divisórias nos banheiros em granito cinza andorinha;
2.5 CORRIMÃO E GUARDA CORPOS
2.5.1 – Todos em aço galvanizado com pintura na cor branca ou outra definida pela Fiscalização.
2.6 ESQUADRIAS
2.6.1 – Janelas em alumínio e vidro.
2.6.2 PORTAS INTERNAS- alumínio veneziana ou chapa lisa de alumínio, com visores em vidro
(para salas de aula).
2.6.3 PORTAS EXTERNAS – em vidro com perfil de alumínio.
2.7 COBERTURA
2.7.1 – ESTRUTURA: Tesouras, terças e contravento em estrutura metálicas devidamente
pintadas.
2.7.2 – TELHAS: telhas metálicas trapezoidais termoacústicas (sanduíche), esp. mín. = 30 mm.
2.8 REVESTIMENTO EXTERNO
2.8.1 – Execução de textura acrílica sobre reboco.
2.8.2 – Revestimento com porcelanato amadeirado.
2.8.3 – Revestimento com pastilha cerâmica 5x5cm.

2.9 URBANIZAÇÃO
2.9.1 – Calçada (passeio) executada em paver de concreto pré-moldado, intertravado.
2.9.1.1 – Calçadas de proteção das edificações em concreto com acabamento rústico.
2.9.2 – Pista e estacionamento em bloco de concreto hexagonal intertravado;
2.10 BANCADAS
2.11 Em granito cinza andorinha;

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BLOCOS DFCH
1 OBJETIVO
O presente documento tem como objetivo definir os parâmetros básicas e diretrizes a serem
seguidas para elaboração dos projetos instalações hidrossanitárias para os prédios do DFCH.
2 PROJETO HIDRÁULICO
O projeto hidráulico seguirá os seguintes parâmetros e diretrizes:
 A UNIFAP deve informar onde está a rede mais próximas que possa alimentar os
prédios do DFCH;
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Serão projetados o sistema de reservação dupla, ou seja, reserva superior de água
potável e de reuso com reserva de incêndio e também uma reserva inferior;



Já em relação as torneiras, será considerado o uso de:
o

Torneira do tipo pressmatic (ou similar) instaladas na bancada para os
banheiros, ponto de água fria instalado na parede altura de 60 cm do chão;

o

Uma torneira de parede abaixo das bancadas dos banheiros para limpeza do
banheiro, com altura do ponto de 60 cm do chão;

o

COPA - torneira instalada em bancada para ponto de água fria instalado na
parede altura de 60 cm do chão;

o

Torneira de parede no entorno da edificação;



Os banheiros NÃO serão contemplados com ducha higiênica, nem pontos de previsão
para instalação futura.



As bacias sanitárias comuns serão com válvula de descarga tipo Hidra, o seu uso se
justifica pelo fato de que a rotatividade de uso dos banheiros pode ser alta, e neste caso
traz mais conforto aos usuários, pois se utilizássemos caixa acoplada teríamos o tempo
para o enchimento da caixa entre um uso e outro, além disso caixas acopladas externas
podem ser facilmente objeto de vandalismo;
Serão adotados bebedouros com água canalizada nos locais indicados no projeto;
Não será utilizado nenhum sistema para aquecimento de água;
O reservatório superior será projetado em concreto armado devidamente
impermeabilizado, com o objetivo de oferecer maior resistência ao fogo em caso de
sinistro e atendendo a exigência do corpo de bombeiros que exige resistência a fogo
mínima de duas horas;
Para o reservatório inferior (cisterna) será também em concreto armado.







3 PROJETO ESGOTO




O projeto de esgoto seguirá os seguintes parâmetros e diretrizes:
O esgoto gerado pelo tipo de edificação pode ser caracterizado como esgoto doméstico,
ou seja, oriundo de hábitos higiênicos e atividades fisiológicas, além de efluentes
gerados em outros ambientes, cujas características físico-químicas sejam peculiares ao
esgoto residencial;
Deverá ser previsto a instalação de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) para
atender as edificações;

4 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
Para o projeto em questão serão adotados os seguintes parâmetros para o projeto:
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As calhas serão dimensionadas de acordo as normas da ABNT e serão em concreto nos
locais definidos pelo projeto de arquitetura;



Serão previstos rufos em platibandas e nos topos das platibandas a serem executados
em chapa metálica galvanizada;



Na junção da calha com platibandas de alvenaria serão previstos contrarrufos de chapa
galvanizada;



Os tubos de queda descerão da cobertura preferencialmente por shafts e quando não
for possível através de requadros na alvenaria;



Os tubos de queda serão direcionados em solo para caixas de passagem e conduzirão a
água para o sistema de reaproveitamento.

5 PROJETO DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
O projeto de reaproveitamento de água pluvial seguirá os seguintes parâmetros e diretrizes:
 A água não potável, proveniente de reaproveitamento de água pluvial, será utilizada em
usos permitidos pela norma da ABNT como:
o Bacias sanitárias;
o Reserva de incêndio;
o Mictórios;
o E torneiras de limpeza.


O reservatório superior de água de reaproveitamento pluvial será em concreto armado;



O sistema de aproveitamento de água de chuva será composto de captação, filtragem,
reservatório inferior, sistema de recalque, reservatório superior e posterior distribuição
aos pontos de consumo não potáveis. Sugerimos o uso de um sistema industrializado,
que já conta com filtro para retenção de partículas sólidas, e posterior cloração, para
tratamento bioquímico da água, e que tenha controle automático para injeção de água
da rede pública em épocas de estiagem.
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Sistema industrializado para tratamento e armazenamento de águas pluviais, modelo
MegaStap, marca MegaPress, ou similar.

ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E
PÂNICO (PPCIP)
1 OBJETIVO
O presente documento tem como objetivo definir os parâmetros básicos e as diretrizes a serem
seguidas para elaboração dos projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP).
Deverão seguir as orientações da Legislação do Estado do Amapá, complementadas pelas
demais normas nacionais e/ou internacionais.

2 PROJETO PPCIP
2.1 HIDRANTES
A tubulação da rede de hidrante será de aço galvanizado e as caixas de hidrantes serão de
sobrepor.
O tipo de Tubulação em aço galvanizado é por exigência da norma NBR 13714. Sobre o modelo
da caixa de hidrante, devido à boa prática de projeto e maior facilidade de instalação e
manutenção sugerimos a aplicação de sobrepor e com a chegada da tubulação aparente para
facilitar a execução. Desta maneira os elementos ficam mais destacados visualmente em caso
de algum sinistro. Caixas de Hidrante embutidas necessitam de um enchimento de alvenaria, o
que pode causar interferências no projeto de arquitetura. A tubulação que ficar aparente deverá
ser pintada de vermelho, para identificação.
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O sistema de acionamento das bombas será realizado por botoeiras dispostas ao lado dos
hidrantes, e as bombas ficarão próximas ao reservatório superior.
A instalação elétrica da bomba de pressurização de hidrantes, e da bomba de recalque (caso
necessário), deve ser feita antes da chave geral do edifício, visto que em caso de incêndio a
energia geral deverá ser desligada, e essas bombas devem continuar em funcionamento.

Figura 1

2.2 EXTINTORES
Extintor de incêndio de pó químico tipo ABC de 6Kg, NBR 12693.

Figura 2

Os extintores do tipo ABC trazem muito mais segurança às edificações, pois os mesmos
combatem os 03 (três) tipos de classe de fogo e, assim, não dependem do treinamento ou
conhecimento do usuário para distinguir qual unidade seria mais adequada em qual situação. A
quantidade de extintores e suas localizações serão definidas de acordo com o projeto.

2.3 SINALIZAÇÃO SEGURANÇA CONTRA INSENDIO E PÂNICO

Elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação – Portaria Nº 0989/2020 - UNIFAP
Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA
Email: aeea@unifap.br
Contato: 3312-1718 - 3312-1719

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá
Rod.Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero
CEP 68903-419 www.unifap.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Definida de acordo com a necessidade do projeto, levando-se em conta a Legislação (norma)
específica a esse respeito, podendo ser composta de placas (figura 3), tinta
fotoluminescente e, se for o caso, sinalização iluminada.

Figura 3

2.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
De acordo com a necessidade específica do projeto, poderão ser utilizadas para o sistema de
iluminação de emergência, Blocos Autônomos com 30 lâmpadas de LED. Observar a NBR 10898,
a fim de definição do sistema de iluminação de emergência.

Figura 4 – Bloco Autônomo com 30 Lâmpadas LED.

2.5 CORRIMÃO
O item 5.8.1.4 da NTCB 13 determina que deva atender aos seguintes requisitos:
a) estar situado de ambos os lados da escada, com uma altura entre 80 cm (oitenta
centímetros) e 92 cm (noventa e dois centímetros) acima do nível do bordo do piso;
b) ser fixado somente pela sua face inferior;
c) ter largura máxima de 6 cm (seis centímetros);
d) estar afastado, no mínimo, 4 cm (quatro centímetros) da face da parede.
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O artigo também define que os espaços ocupados pelos corrimãos e respectivos afastamentos
estarão compreendidos na largura útil da escada.
Os corrimãos serão de aço galvanizado.

2.6 RESERVATÓRIOS
O reservatório superior deve ser projetado em concreto armado, visto que segundo exigência
legal, o reservatório deve ser de concreto armado OU deve resistir a, no mínimo, duas horas
ininterruptas de fogo, e os reservatórios de fibra de vidro não possuem comprovação de tal
resistência, exigindo assim a adoção de reservatório feito de concreto armado.
O reservatório inferior também será de concreto armado.
2.7 SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO
SISTEMA COM FIOS
Os detectores são conectados à central de controle através de FIOS formando laços endereçados
ou convencionais (sinônimos para laços seriam circuitos, loop, entre outros).
2.7.1 DETECÇÃO
No projeto se necessário, será prevista a instalação de Detector automático pontual: dispositivo
destinado a operar quando influenciado por determinados fenômenos físicos ou químicos que
precedem ou acompanham um princípio de incêndio no lugar da instalação. Podendo ser de
temperatura ou de fumaça ou multicritério (Combina mais do que uma lógica de detecção no
mesmo dispositivo. Pode ser configurado para atuar se ocorrer detecção por uma ou pelas duas
lógicas simultaneamente).
2.7.1.1 SISTEMA ENDEREÇÁVEL
Compõe-se da instalação de detectores de fumaça e/ou temperatura, programados com um
endereço de acordo com o local de instalação da área protegida.
A forma de reconhecimento pelo Painel Endereçável é feita através de um protocolo de
comunicação (um software), o protocolo de comunicação fará com que o Painel Endereçável
reconheça exatamente qual foi o dispositivo atuado (qual o seu endereço), qual foi o tipo de
evento ocorrido (alarme de fogo ou falha), data e hora do evento, armazenando estas
informações em um log de eventos. Se outro dispositivo deste mesmo laço for atuado
simultaneamente, o Painel Endereçável de Alarme identificará este segundo evento,
identificando também exatamente qual o endereço do dispositivo atuado, qual o tipo de evento,
data e hora do evento, sem ignorar o primeiro evento. As mensagens de alarme ou mesmo
falhas dos dispositivos, são mostradas no Painel Endereçável em um LCD (Display de Cristal
Líquido).
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Observar ainda a necessidade de inclusão de outros elementos no PPCIP, de acordo com as
recomendações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá (CBM-AP).

ESPECIFICAÇÕES PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA
1 OBJETIVO O presente documento tem como objetivo definir os parâmetros básicos e diretrizes
a serem seguidas para elaboração dos projetos de elétrica (baixa tensão e alta tensão), lógica
(cabeamento estruturado) e segurança predial (sistema de CFTV).
2 PROJETO ELÉTRICO
2.1 ENTRADA DE ENERGIA
O ramal de entrada de energia será dado preferência para uso do tipo aéreo (interligação da
subestação/posto de transformação até o ponto de interligação a rede da concessionária), pois
apresentam custo menores. Já os ramais de que sairão da subestação/posto de transformação
e alimentarão os QGBTs de cada bloco serão subterrâneos. O transformador (SUBESTAÇÃO) a
ser instalado será dimensionado de forma a atender a demanda de carga instalada mais um
futuro aumento de carga na ordem de 20%.
2.2 TENSÃO A SER UTILIZADA NO PROJETO
Na cidade de MACAPÁ, temos na ligação elétrica trifásica de 220 V (entre fases) e monofásica
prevalece na tensão de 127 V (entre fase e neutro). Desta forma será utilizada para pontos de
força de uso normal e para equipamentos comuns (computadores, monitores, bebedouros, etc)
a tensão de 127V. Para o sistema de ar condicionado, e algum equipamento de uso específico,
chuveiros (caso haja) adotaremos a tensão de 220V, isso se justifica pois implica numa
necessidade menor de corrente elétrica para suprir uma potência de carga solicitada pelo
sistema utilizando cabos com bitolas menores.
2.3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
 Os quadros de energia serão dispostos em quantidade e locação de forma a facilitar o
funcionamento da manutenção da edificação, e a locação será apresentada em etapa de
anteprojeto.
 Serão utilizados quadros separados para os seguintes sistemas:




Quadro para energia normal; o Quadro para sistema de iluminação;
Quadro para sistema de ar condicionado;
Quadro para sistema de incêndio (bombas e central de alarme) com uso
de sistema fotovoltaico;

Elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação – Portaria Nº 0989/2020 - UNIFAP
Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA
Email: aeea@unifap.br
Contato: 3312-1718 - 3312-1719

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá
Rod.Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero
CEP 68903-419 www.unifap.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Quadro para energia estabilizada (UPS);
Quadro para elevador.

2.4 TIPO DE SISTEMAS
2.4.1 ENERGIA ESTABILIZADA
Será PREVISTA a utilização de energia estabilizada para alimentação nesta edificação sendo dois
pontos para cada estação de trabalho. A energia estabilizada contemplará apenas os
equipamentos de informática, salvo algum equipamento específico a ser definido pela UNIFAP.
2.4.2 ENERGIA NORMAL
São tomadas destinadas a alimentação de equipamentos ou aparelhos móveis ou portáteis de
uso geral com tensão prevista em 127V, de todos os equipamentos.
Os pontos de tomada considerados serão:




Tomadas para atender os equipamentos locados na “Planta de layout” na
proporção de 1 ponto de tomada para cada estação de trabalho;
Tomadas de uso geral dimensionadas (em quantidade) conforme norma
vigente;
Tomadas de uso específico dimensionadas conforme norma vigente e em casos
necessários para o projeto.

2.4.3 ENERGIA DE USO ESPECÍFICO
Para o sistema de climatização se dará a preferência para o uso de tensão 220V, com intuito de
diminuir os custos com cabos elétricos. Equipamentos de uso específico será analisado caso a
caso a tensão a ser adotada.
2.5 GERADOR DE ENERGIA
A ser pré-definido com a Fiscalização.
2.6 TUBULAÇÕES/ ELETROCALHAS/CABOS
Para a passagem da fiação no teto, será utilizada eletrocalha metálica perfurada com tampa,
que permita boa ventilação da fiação e maior flexibilidade na manutenção. A tampa busca evitar
a entrada de animais nas eletrocalhas. As eletrocalhas ficarão no entreforro.
TODAS as tubulações que alimentarão os pontos de consumo serão aparentes com utilização de
tubulações em aço galvanizado e conduletes. Exceto em área molhadas (sanitários, e DML),
onde serão previstas instalações embutidas.
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A utilização de tubulação aparente se justifica pois facilita mudança de layout ou ampliações
futuras. Os cabos que forem enterrados terão isolação mínima do 1 kV, por exigência da norma
NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.
2.7 CAIXAS DE PASSAGEM
 As caixas de passagem (e suas tampas) serão projetadas em concreto moldado inloco
pelo baixo custo e alta eficiência que esse tipo de caixa de passagem proporciona.
2.8 ILUMINAÇÃO
 As lâmpadas consideradas para os projetos serão do tipo LED, a fim de conferir maior
economia de energia, diminuindo assim, os custos operacionais do projeto;
 As lâmpadas em Led serão especificadas na voltagem 127V;
 A princípio, não será previsto o uso de acionamento da iluminação por presença
(sensor) em nenhum ambiente. Se necessário, será previsto rele fotoelétrico na iluminação da
área externa do bloco;
2.8 SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICA)
 Consiste na elaboração do projeto e instalação de um sistema de geração de energia
solar, “on grid”, com placas fotovoltaicas, que permitam economia de no mínimo 3% (três por
cento) do consumo de energia das edificações. O sistema deverá ser aprovado e regularizado na
Concessionária, sob a responsabilidade da Contratada.
Demais questões técnicas serão pré-definidas com a Fiscalização.
3 PROJETO REDE LÓGICA
Apresentaremos aqui as definições básicas de diretrizes a serem seguidas na elaboração
do Projeto de Telecomunicações com o objetivo de nortear o desenvolvimento do projeto
dentro das necessidades do cliente, edital, normas técnicas e boas práticas. O projeto de rede
lógica seguirá os seguintes parâmetros e diretrizes:
3.1 QUANTO A TOPOLOGIA DO SISTEMA
 De acordo com a Norma ANSI/TIA/EIA 568 e NBR 14565, tanto nos
cabeamentos horizontais quanto em backbones (cabeamentos primários), a topologia
física a ser adotada será tipo estrela;

3.2 QUANTO A INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA AO CAMPUS
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 A UNIFAP deverá fornecer as informações necessárias para interligação a rede
existente;
 A UNIFAP deve repassar a localização da central telefônica que deve ser interligada
aos blocos a serem projetados.
3.3 QUANTO AOS CABOS E TUBULAÇÃO
 Os cabos de lógica serão UTP 4 pares de categoria 6.
 A tubulação será APARENTE em tubulação de ferro galvanizado.
 Será utilizada caixa de dimensões 4x4 para a rede lógica, com pontos duplos para cada
estação de trabalho e para cada impressora será previsto um ponto lógico;
 O sistema de distribuição será por eletrocalhas e eletrodutos de forma independente
do sistema elétrico.
3.4 ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
 A fiscalização deve repassar as especificações dos switches que utilizam no campus de
forma que o projeto tenha as mesmas características e evitar problemas de compatibilidade.
4 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
 Apenas para bombas d’água.
5 PROJETO DE CFTV
O de projeto de CFTV será elaborado de acordo com as necessidades da UNIFAP a serem
repassadas à Contratada.

6 PROJETO SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)
O projeto de SPDA seguirá os seguintes parâmetros e diretrizes:
 Será adotada sistema de gaiola de Faraday.
 A descida dos cabos do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas será feita
utilizando a armadura da estrutura de concreto, visto que assim não há possibilidade de ocorrer
problemas com o sistema por mau uso.

ESPECIFICAÇÕES PARA PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
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1 OBJETIVO
O presente documento tem como objetivo definir os parâmetros básicos e diretrizes a serem
seguidas para elaboração do projeto de climatização.
2 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
 Os ambientes do projeto que não tiverem a possiblidade de se obter renovação de ar de forma
natural, contarão com sistema destinado a cumprir essa função.
2.1 ESPECIFICIDADES DO PROJETO
Opta-se por adotar as seguintes definições para projeto:  Utilização do sistema de
condicionamento de ar do tipo “VRF CENTRAL”, em que cada ambiente climatizado possui uma
unidade interna denominada “evaporadora”.
Para esse projeto, serão utilizadas evaporadoras, e o dimensionamento da potência das
máquinas será feito durante a elaboração do projeto. Poderá ainda ser previsto outro tipo de
sistema de climatização, desde que seja demonstrado o melhor desempenho e a relação custobenefício, caso em que a mudança deverá ser aprovada pela fiscalização da UNIFAP.

ESPECIFICAÇÕES PARA PROJETO DE ESTRUTURAS
1 OBJETIVO
O presente documento tem como objetivo definir as diretrizes básicas para elaboração do
projeto de Estrutura para a UNIFAP.
2 DEFINIÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURAL A SER ADOTADO
O Projeto dos blocos do DFCH é composto de cinco edificações, sendo que cada uma contém
um pavimento térreo, 1º pavimento, 2º pavimento e cobertura.
2.1.1 SISTEMA ESTRUTURAL
O projeto estrutural será composto por estrutura em concreto armado. A sugestão é adotar
sistema em concreto armado com a seguinte tipologia:
 Pilares e Vigas de concreto armado; 
 Lajes Treliçada pré-fabricada com fechamento em EPS; 
 Cobertura laje treliçada pré-fabricada com fechamento em EPS; 
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 Estrutura para telhas em Tesouras metálicas apoiadas sobre a laje.
A adoção de estrutura em concreto armado se justifica pelo fato de ser uma tecnologia
bem conhecida no Brasil e que apresenta desempenho e custos satisfatórios para esta obra, a
adoção de outros sistemas (concreto protendido, metálico, madeira) não se justificam pelo
elevado custo. Especificamente sobre a estrutura de cobertura da edificação sugerimos a
adoção de tesouras metálicas por questões de durabilidade e ambientais, isto se compararmos
com a estrutura de madeira.
2.2 FUNDAÇÕES
Com base no laudo de sondagem do solo existente, e no que a Contratada deverá elaborar,
poderemos fazer a análise do tipo de fundação a ser adotado, dando preferência para tipologias
mais racionais e de fácil aplicação. A princípio, deverão ser executadas fundações profundas tipo
estaca hélice contínua de concreto.
2.3 PILARES
Os pilares serão executados em concreto armado moldado in loco, com a utilização de formas
em madeira compensada. Os esforços solicitantes dos pilares serão extraídos do pórtico espacial
sob a criação de várias combinações de carregamento. Estas combinações, associadas às
excentricidades e exigências da norma NBR-6118:2014, resultam em outras hipóteses com as
quais cada lance de pilar será dimensionado à flexão composta oblíqua para lambda < 200. Será
utilizado concreto de 30 Mpa.
2.4 VIGAS DE CONCRETO ARMADO
As vigas serão executadas em concreto armado moldado in loco, com a utilização de formas em
madeira compensada. Serão dimensionadas a partir da envoltória de esforços transferida do
pórtico espacial. Inicialmente, será adotado uma redução de 15% dos momentos negativos,
porém rigorosamente observados os seus limites de plastificacão da ABNT NBR 6118:2014 e,
quando necessário, aumentar-se-á a secção de armadura. Serão calculadas pelo “Método dos
Esforços” da “Teoria das Estruturas” e dimensionadas a flexão composta no Estado Limite ultimo
de acordo com a NBR 6118, inclusive no que diz respeito as armaduras mínimas recomendadas.
As deformações também serão verificadas em seu Estado Limite de Serviço.
2.5 LAJES
Serão utilizadas Lajes pré-moldadas treliçadas em todas as áreas. A depender do cálculo
estrutural, poderá será utilizada outro tipo de laje, ficando condicionada à prévia aprovação da
fiscalização da UNIFAP. Os limites de deformação fixados pela NBR-6118, inclusive no que diz
respeito as armaduras mínimas recomendadas e contra-flechas a serem adotadas, também
serão respeitados.
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2.5.1 CARGAS SOBRE LAJES
A norma NBR 6120 determina as cargas verticais mínimas a serem adotadas para cada tipo de
projeto. E de acordo com a norma temos:
LAJE DE PISO – pela NBR deve-se adotar carga acidental mínima de 3 kN/m², porém por boas
práticas e por ser um prédio onde o seu uso pode ser modificado, será adotada carga acidental
mínima de 5 kN/m², sendo esta a carga utilizada no projeto.
LAJE DE FORRO (COBERTURA) – para este tipo de laje, será considerada carga mínima de 3
kN/m². Em alguns ambientes serão utilizados parâmetros específicos, pois devido a seu uso, gera
solicitações maiores de cargas verticais tais como:
a) Para laje reservatório e elevador será considerada a solicitação de carga de 10,0 kN/m².
2.6 JUNTAS DE DILATAÇÃO
A largura de cada junta de dilatação inicialmente adotada será de 3 centímetros. Devem ser
tratadas com material específico para esse fim. Poderá ser utilizada outra especificação para
junta de dilatação, de acordo com o projeto, desde que devidamente autorizada pela
fiscalização da UNIFAP.
2.7 RESERVATÓRIOS ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO PLUVIAL, SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Os reservatórios de água potável e de aproveitamento pluvial além do sistema de esgotamento
sanitário deste projeto serão projetados em concreto armado moldado in loco com a utilização
de formas em madeira compensada.
Será utilizado concreto de 30 Mpa.

Obs.¹: Os projetos deverão ser elaborados com previsão de possível acréscimo de mais um
pavimento nas edificações.
Obs.²: Poderá ser estabelecida outra metodologia construtiva para as edificações, desde que
submetida previamente à aprovação da Fiscalização da UNIFAP, devendo, para tanto, serem
apresentados todos os estudos e demais documentos técnicos que justifiquem a mudança da
metodologia inicial. Em caso de mudança, não deverá haver nenhum ônus para a UNIFAP.
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BLOCOS A, B, C, D e E – DFCH
ANEXO III – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS POR TÉCNICA E PREÇO
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ANEXO III
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS POR TÉCNICA E PREÇO
1.

CONSIDERAÇÕES BÁSICAS
1.1. A presente licitação adotará o regime de contratação integrada, previsto na
Lei 12.462/2011, para o planejamento e execução das obras do objeto
indicado no Edital e no Anexo I – Termo de Referência. Assim, conforme
previsto no art. 9º da referida Lei, será adotado o critério de julgamento de
técnica e preço.
1.1.1. Características mínimas dos projetos e serviços para fins de validação
e pontuação técnica, conforme a área. (Só serão validados projetos
comprovadamente executados/elaborados pela licitante e seu
responsável(eis) técnico(s)).
1.1.1.1. Área 1:
a) Projeto Executivo de arquitetura: Serão considerados os
projetos para edificações com no mínimo 5.000,00 m² de área
construída para prédios públicos ou privados.
b) Projeto de Urbanização: Serão considerados os projetos com no
mínimo 2.400,00m², para qualquer finalidade.
1.1.1.2. Área 2: Projeto de Fundações e Superestrutura em Concreto
Armado e/ou em Aço: Serão considerados os projetos
desenvolvidos para edificações que utilizaram no mínimo 500m³ de
concreto estrutural, ou 600 toneladas de aço estrutural ou 5.000,00
m² de área construída em edificações para qualquer finalidade.
1.1.1.3. Área 3: Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Para
edificações com pelo menos 5.000,00 m² de área construída para
qualquer finalidade.
1.1.1.4. Área 4: Projeto de Instalações Elétricas: Serão considerados
projetos desenvolvidos para: instalações elétricas com no mínimo
225KVA de carga instalada para qualquer finalidade;
1.1.1.5. Área 5: Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de
Comunicação de Dados/lógica: Projetos desenvolvidos para redes
estruturadas de telefonia e comunicação de dados com no mínimo
100 pontos para qualquer finalidade ou 5.000,00 m² de área
construída;
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1.1.1.6. Área 6: Projeto de Instalações de Detecção, Proteção e
Combate a Incêndio: Serão considerados projetos desenvolvidos
para edificações com no mínimo 5.000 m² de área construída para
qualquer finalidade e que tiveram a aprovação pelo Corpo de
Bombeiros ou pelo órgão municipal/estadual/federal responsável
pela aprovação desses projetos.
1.1.1.7. Área 7: Projeto de Climatização Artificial: Serão considerados os
projetos para instalações de ar condicionado central, com rede
dutada e carga térmica total instalada não inferior a 250TR ou área
5.000 m² de área construída de edificações para qualquer finalidade.
1.1.1.7.1.
Obs.: Não serão aceitos projetos que para o cômputo da
carga térmica mínima acima mencionada inclua aparelhos de
ar condicionado de janela.
1.1.1.8. Área 8: Coordenação dos projetos complementares de
engenharia: Serão consideradas certidões para coordenação de
projetos de edificações para qualquer finalidade com no mínimo
5.000,00 m² de área construída.
1.1.1.9. Área 9: Projetos de Segurança Patrimonial (CFTV): Serão
considerados projetos para edificações com no mínimo 5.000,00 m²
de área construída para qualquer finalidade.
1.1.1.10. Área 10: Elaboração de planilhas orçamentárias detalhadas de
obras públicas ou privadas: serão consideradas obras públicas ou
privadas de edificações com no mínimo 5.000,00 m² de área
construída.
1.1.1.11. Área 11: Experiência na Execução de obras: Serão
consideradas edificações com no mínimo 5.000,00 m² de área
construída para prédios públicos ou privados.
Obs¹.: Para fins de comprovação das exigências técnicas, foram
adotados cerca de 40% do somatório das áreas de projeto das cinco
edificações pretendidas, bem como aproximadamente 40% da área
a ser urbanizada.
Obs².: Caso o(s) responsável(eis) técnico(s) da licitante não seja(m)
o(s) mesmo(s) do(s) atestado(s) apresentado(s) para pontuação,
deverá ser apresentado em complemento, pelo menos um atestado
que comprove que seu(s) atual(ais) responsável(eis) técnico(s)
atende(em) a exigência do quantitativo mínimo para cada item. Para
a qualificação dos responsáveis técnicos, só serão aceitos
atestados de capacidade técnica emitidos pelo CREA e/ou CAU/BR.
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1.1.2. Para a pontuação do Plano de Trabalho, deverão ser considerados os
seguintes critérios:
1.1.2.1. Para a metodologia para a elaboração dos projetos executivos
de arquitetura e engenharia, a licitante deverá abordar os seguintes
temas:
1.1.2.1.1.
Fluxograma das atividades a serem realizadas por
diversos profissionais, explicando como será coordenada a
elaboração dos diversos projetos e como pretende-se
compatibilizar as diversas especialidades de arquitetura e
engenharia envolvidas.
1.1.2.1.2.
Indicar plataforma de programa que será utilizada para a
elaboração dos projetos executivos de arquitetura e
engenharia: CAD ou BIM.
1.1.2.1.3.
Se for utilizada a plataforma BIM, deverá ser apresentado
acervo técnico de toda a equipe comprovando a elaboração de
projetos executivos de todas as especialidades utilizando esse
programa, ou a indicação da contratação de um consultor para
a utilização dessa plataforma. Nesse último caso, deverão ser
apresentados currículo e acervo técnico desse profissional que
comprovem a experiência do mesmo na utilização da
plataforma BIM em projetos executivos de arquitetura e
engenharia.
1.1.2.2. Para a metodologia para o planejamento da obra, a licitante
deverá abordar os seguintes temas:
1.1.2.2.1.
Apresentação detalhada do planejamento da obra;
1.1.2.2.2.
Deverá ser detalhada a metodologia e suas ferramentas
para dimensionamento de equipe, equipamentos e a previsão
de tempo para execução de cada um dos serviços.
1.1.2.2.3.
Se for utilizada a plataforma BIM como uma das
ferramentas da metodologia para o planejamento da obra,
deverá ser apresentado acervo técnico do profissional
responsável por tal atividade que comprove a experiência na
utilização desse programa para esse fim, ou a indicação da
contratação de um consultor para a utilização dessa plataforma.
Nesse último caso, deverão ser apresentados currículo e
acervo técnico desse profissional que comprovem a
experiência do mesmo na utilização da plataforma BIM em
planejamento de obra.
1.1.2.3. Para a adoção de critérios de sustentabilidade para a edificação,
deverão ser descritos, de forma detalhada, como a licitante irá
incorporar equipamentos, soluções técnicas e/ou selos de
certificação ambiental à edificação construída. Para isso, deverão
ser indicadas soluções de sustentabilidade subdivididas pelos
seguintes temas:
1.1.2.3.1.
Economia de água: indicar soluções técnicas a serem
adotadas e demonstrar, por meio de cálculos e/ou experiências
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consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulação
nacional, a eficiência da solução indicada;
1.1.2.3.2.
Economia de energia: indicar soluções técnicas a serem
adotadas e demonstrar, por meio de cálculos e/ou experiências
consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulação
nacional, a eficiência da solução indicada;
1.1.2.3.3.
Utilização racional de recursos durante a obra: indicar
soluções técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de
cálculos e/ou experiências consolidadas, publicadas em
revistas técnicas de circulação nacional, a eficiência da solução
indicada;
1.1.2.3.4.
Especificação de materiais e serviços que tenham
menor custo de manutenção da edificação: indicar soluções
técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de cálculos
e/ou experiências consolidadas, publicadas em revistas
técnicas de circulação nacional, a eficiência da solução
indicada.
1.1.3. A documentação exigida e especificada para a Proposta Técnica
deverá ser organizada e agrupada por área para pontuação, conforme
TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA,
tendo como folha de rosto a indicação da área a que se refere a
documentação, e a pontuação pretendida pela empresa, vinculando os
pontos pretendidos com a documentação apresentada.
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TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
Projetos (Áreas)

Parâmetros para pontuação do item

Pontuação
correspondent
e

Pontuação
mínima exigida

Pontuação
máxima admitida

Área 1:
a) Projeto Executivo de Arquitetura:

A cada 5.000,00 m² de projetos validados

5 (cinco)

5 (cinco)

50 (cinquenta)

b) Projeto de Urbanização:

A cada 2.400 m² de projetos validados

1 (um)

0 (zero)

10 (dez)

2

Área 2: Projeto de Fundações e
Superestrutura em Concreto Armado e/ou em
Aço:

A cada 500 m³ de concreto estrutural, ou
600 toneladas de aço estrutural ou 5.000
m² de projeto estrutural em projetos
validados.

5 (cinco)

5 (cinco)

50 (cinquenta)

3

Área 3: Projeto de Instalações Hidráulicas e
Sanitárias:

A cada 5.000 m² de projetos validados

2 (dois)

0 (zero)

20 (vinte)

4

Área 4: Projeto de Instalações Elétricas:

2 (dois)

2 (dois)

20 (vinte)

5

Área 5: Projeto de Telefonia e/ou Rede
Estruturada de Comunicação de Dados:

2 (dois)

0 (zero)

20 (vinte)

6

Área 6: Projeto de Instalações de Detecção,
Proteção e Combate a Incêndio e Pânico:

A cada 5.000 m² de projetos validados

1 (um)

0 (zero)

10 (dez)

7

Área 7: Projeto de Climatização Artificial:

A cada 250TR em projetos validados

2 (dois)

0 (zero)

20 (vinte)

1

A cada 225 KVA em projetos elétricos
validados
A cada 100 pontos de rede estruturada de
comunicação de dados em projetos
validados ou 5.000 m² de área
projetada/construída.
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8
9

Área 8: Coordenação de projetos
complementares de arquitetura e engenharia
Área 9: Projetos de Segurança Patrimonial
(CFTV)

10

Área 10: Elaboração de planilhas
orçamentárias detalhadas de obras públicas

11

Área 11: Experiência na execução de obras

13

Plano de Trabalho: Metodologia para a
elaboração dos projetos executivos de
arquitetura e engenharia

14

15

Plano de Trabalho: Metodologia para o
planejamento da obra

Plano de Trabalho: Adoção de critérios de
sustentabilidade à edificação

A cada 5.000 m² de coordenação de
projetos validados

5 (cinco)

0 (zero)

50 (cinquenta)

A cada 5.000 m² de projetos validados

1 (um)

0 (zero)

10 (dez)

2 (dois)

0 (zero)

20 (vinte)

1 (um)

1 (um)

10 (dez)

a) Fluxograma das atividades

20 (vinte)

0 (zero)

20 (vinte)

b) Elaboração dos projetos executivos
de arquitetura e engenharia na
plataforma CAD e/ou BIM

20 (vinte)

0 (zero)

20 (vinte)

c) Apresentação da metodologia para
o planejamento da obra

20 (vinte)

0 (zero)

20 (vinte)

20 (vinte)

0 (zero)

20 (vinte)

20 (vinte)

0 (zero)

20 (vinte)

20 (vinte)

0 (zero)

20 (vinte)

A cada 5.000 m² de elaboração de
planilhas orçamentárias detalhadas de
obras públicas
A cada 5.000 m² de obras executadas de
prédios públicos ou privados.

d) Apresentação de critérios de
sustentabilidade à edificação em
relação à economia de água
e) Apresentação de critérios de
sustentabilidade à edificação em
relação à economia de energia
f) Apresentação de critérios de
sustentabilidade à edificação em
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relação a utilização racional de
recursos durante a obra
g) Apresentação de critérios de
sustentabilidade à especificação de
materiais e serviços que tenham
menor custo de manutenção da
edificação

20 (vinte)

TOTAL
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0 (zero)

20 (vinte)

13 (treze)

480 (quatrocentos
e oitenta)
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1.2. DO CÁLCULO DA NOTA DE TÉCNICA E PREÇO (NTP)
1.2.1. PONTUAÇÃO DA NOTA DE PREÇO
1.2.1.1. Serão apuradas as notas vinculadas às propostas comerciais
para cada uma das licitantes que obtiveram classificação de sua
proposta técnica, obedecendo-se os seguintes procedimentos:
Pi- Preço global ofertado pela licitante i
Pi (min) - Menor preço global exequível
NPi- Nota para o preço da licitante i
NPi = Pi (min) / Pi
O valor numérico acima referido será calculado com três casas
decimais, desprezando-se a fração remanescente.
1.2.2. PONTUAÇÃO DA NOTA TÉCNICA
1.2.2.1. A Classificação Técnica das empresas licitantes será
elaborada pela Comissão Técnica nomeada para a presente
licitação, obedecendo-se os procedimentos listados abaixo.
1.2.2.2. Considerando-se as equipes de profissionais listadas na
proposta técnica da licitante, os projetos por eles desenvolvidos,
a comprovação de sua execução plena ou processo de execução,
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico
(CAT), será processada a validação dos projetos de acordo com
os critérios e pontos especificados na TABELA PADRÃO PARA
PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA.
1.2.2.3. A licitante deverá apresentar a documentação comprobatória
(CAT) para projetos que atendam as especificações mínimas e
sejam validados, para cada um dos itens na TABELA PADRÃO
PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (desenvolvidos
por profissionais vinculados as equipes técnicas apresentadas na
proposta técnica).
1.2.2.4. Os pontos serão atribuídos de forma proporcional aos
parâmetros de pontuação para cada item considerando-se até a
terceira casa decimal e desprezando-se a fração remanescente.
Por exemplo, se uma licitante apresentou documentação técnica
validada para 5.240m2 de projetos de instalações hidráulicas e
sanitárias (item 03), sua pontuação neste item será 5240/5000 =
1,048 que multiplicado por 02 pontos para cada 5.000m2 dará um
total de 2,096 no item.
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1.2.2.5. Apurado o somatório de pontos para cada uma das licitantes
classificadas para o julgamento da proposta técnica, serão
atribuídas notas técnicas para as mesmas obedecendo-se os
seguintes procedimentos:
NT i = SPi / SPi (max)
SPi
SPi (max)
NT i

- Somatório de pontos obtido pela licitante i
- Maior somatório de pontos possível, conforme TABELA
PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
- Nota técnica da licitante i

O valor numérico acima referido será calculado com três casas
decimais, desprezando-se a fração remanescente.
1.2.3. PONTUAÇÃO DA NOTA DE TÉCNICA
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

E

PREÇO

E

1.2.3.1. Serão classificadas as licitantes de acordo com a Nota de
Técnica e Preço (NTP) calculado pela expressão abaixo, com três
casas decimais, desprezando-se a fração remanescente:
NTPi= (NT i x 5) + (NPi x 5)
NTPi - Nota de Técnica e Preço para a licitante i
1.2.3.2. As licitantes serão classificadas em ordem decrescentes de
suas Notas de Técnica e Preço.
1.2.3.3. Havendo licitantes com a mesma Nota de Técnica e Preço,
será considerada melhor classificada aquela que tiver auferido a
maior nota técnica (NTi). Persistindo o empate, a classificação se
fará por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes
serão convocadas, em horário e local a serem definidos pela
Comissão Permanente da Licitação.
1.2.3.3.1.
Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que
compareçam todas as convocadas, o sorteio será realizado
independente das ausências.
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ANEXO V - CRONOGRAMA
DOS PROJETOS
ASSESSORIA
ESPECIAL DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA

C R O N O G R A M A F I S I C O - F I N A N C E I R O - PROJETOS
Responsável Técnico:
Desenvolvimento de:

ETAPAS EM DIAS CORIDOS
Avaliação da
Revisão pela
Contratante
Contratada

Elaboração pela Contratada

Projeto Básico de Arquitetura e
Maquetes Eletronica (3D)

30

1

Projeto Básico e complementares de
Engenharia com o orçamento e o
planejamento de execução da obra

45

1

Projeto Executivo com todos os
detalhes, orçamento final e
planejamento de execução da obra

60

Aceite da Contratante

Liberação do
Pagamento

5

2

5

3

5

10%

5

2

5

3

5

40%

5

2

5

3

5

50%

10
1

1 Entrega dos projetos pela Contratada ao Contratante
PRAZO TOTAL

180

DIAS

2 Devolução do projeto a Contratada
3 Entrega do projeto pela Contratada ao Contratante
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ANEXO VI A
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009,
DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

(Identificação da Licitação)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação)
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou
não da referida licitação;
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(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
____________________, em ___ de ______________ de ________
________________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO VL B
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DENTRO DO PRAZO

ESTIPULADO NO EDITAL.

(LICITAÇÃO) N° XXXX
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para
fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que foi vencedora da Licitação
(Identificação da licitação da obra) para a execução de (Identificação completa do objeto, com
endereço e área construída total), e que concluiu a execução a obra no prazo de XXX dias, conforme
estipulado no Edital.

____________________, em ___ de ______________ de ________
________________________________________________________
((Identificação completa do representante da licitante)

ATESTO, para os devidos fins, a veracidade das informações acima elencadas.
____________________, em ___ de ______________ de ________
________________________________________________________
(Identificação completa do dirigente do órgão público, com carimbo do órgão)
Contatos do dirigente do órgão público
Tel:
Email:
Endereço:
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ANEXO VI C
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE
HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO
A (empresa), inscrita no CNPJ nº. ______________________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) _________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº. _________________ e do CPF nº. _________________, declara atendimento
ao disposto no edital da Concorrência n° _______________ e sob as penas da Lei, que
inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação na licitação mencionada, cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorrências futuras.

Local e data
___________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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ANEXO VI D
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
(LICITAÇÃO) N° XXXX

_______________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº
_______________,

por

intermédio

de

seu

representante

legal,

o

Sr.

______________________________ (nome do representante), portador da Cédula de
Identidade RG nº _______________ e do CPF nº _______________, DECLARA, sob as penas
da lei, que é considerada:
□ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se
incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo
3º do mesmo diploma; gozando, assim, do regime diferenciado e
favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins
de participação na presente licitação.
Município de __________________, data de _____________

________________________________
(assinatura do representante)
Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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ANEXO VI E
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA
_________________________________ (empresa), inscrita no CNPJ nº. _________________
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ____________________ portador(a) da
Carteira de Identidade nº ____________________ e do CPF nº _________________ declara
em atendimento ao disposto no edital da Concorrência n° ________________ que é detentora
de todas as informações relativas à execução dos trabalhos ____________________ objeto da
citada licitação e que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época
da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar, caso a
empresa seja a vencedora do certame.
Local e data
____________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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ANEXO VI F
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DOMENOR (LEI Nº.
9.854/99).
DECLARAÇÃO

A empresa, inscrita no CNPJ nº ________________________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) ________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº ____________ e do CPF nº ____________, declara em atendimento ao quanto
disposto no edital da Concorrência n° ____________ e para fins do disposto no inciso V do
Artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Local e data
___________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VII A
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Obra:

Data:

Construção de cinco prédios de 2 Pavimentos com

Agosto/2020
Áreas (m²):

Endereço:

Campus Universitário Marco Zero do Equador
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

Urbanização

6,026,69

Edificação

12,929,72

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CINCO PRÉDIOS DE DOIS PAVIMENTOS COM URBANIZAÇÃO
DO ENTORNO, PARA O DEP. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - CAMPUS MARCO
ZERO DO EQUADOR

REVISÃO:

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

DATA:

18/08/2020

ANEXO VII B

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA
ITEM

1.00
A1
A2
A3
A4
2.00
B-1

DISCRIMINAÇÃO

PERC.

(%)

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO
COM O ACORDÃO Nº. 2.622/2013 DO TCU
MÉDIO
MÍNIMO
MÁXIMO

Despesas Indiretas
Seguro e Garantia
Riscos e Imprevistos
Despesas Financeiras
Administração Central

Total do Grupo A =

0,80%
0,97%
0,59%
3,00%
5,36%

0,80%
0,97%
0,59%
3,00%

0,80%
1,27%
1,23%
4,00%

1,00%
1,27%
1,39%
5,50%

Total do Grupo B =

6,16%
6,16%

6,16%

7,40%

8,96%

ALÍQUOTA
MUNICIPAL (%)

Benefício
LUCRO
Impostos

3.00
C-1
C-2
C-3

PIS / PASEP
COFINS
ISS

0,65%
3,00%
5,00%

C-4

CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)

4,50%
13,15%

CÁLCULO DO ISS

Total do Grupo C =

Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

28,82%

5,00%

% DE MÃO DE OBRA ALÍQUOTA FINAL (%)

50,00%

5,00%

VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO Nº.
2.622/2013 DO TCU
1º QUARTIL

MÉDIO

3º QUARTIL

20,34%

22,12%

25,00%

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

(%)

MÍNIMO

MÉDIO

MÁXIMO

Seguro e Garantia
Riscos e Imprevistos
Despesas Financeiras
Administração Central

Total do Grupo A =

0,30%
0,56%
0,85%
1,50%
3,21%

0,30%
0,56%
0,85%
1,50%

0,48%
0,85%
0,85%
3,45%

0,82%
0,89%
1,11%
4,49%

2.00
B1

LUCRO

Total do Grupo B =

3,50%
3,50%

3,50%

5,11%

6,22%

Total do Grupo C =

0,65%
3,00%
0,00%
4,50%
8,15%

Benefício

Impostos
PIS / PASEP
COFINS
ISS
CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

BDI

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO
COM O ACORDÃO Nº. 2.622/2013 DO TCU

Despesas Indiretas

1.00
A1
A2
A3
A4

3.00
C1
C2
C3
C4

PERC.

16,32%

VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO
COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
1º QUARTIL

MÉDIO

3º QUARTIL

11,10%

14,02%

16,80%
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ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO N° 000/2020
TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAPÁ – UNIFAP E A EMPRESA ........
A Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, Fundação pública de direito
privado, vinculada ao Ministério da Educação, criada através do Decreto nº 98.997, de
02/03/1990, inscrita no CNPJ sob o nº 34.868.257/0001-81, sediada em Macapá-AP, na
Rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 02, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representada por seu reitor, o Senhor JULIO CESAR SÁ DE OLIVEIRA, nomeado
pelo decreto presidencial de 19 de Setembro de 2018, brasileiro, residente e domiciliado
nesta cidade de Macapá, a Rua Jovino Dinoá, n° 698, Bairro Jesus de Nazaré, portador do
R.G N° 4283399-SSP/AP, CPF N° 474.781.364-00, e a Empresa ......., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº ..........., situada à Rua (AV) ......, n° ...... Bairro......., Cidade .../ Estado .., CEP ......,
Fones: (..) ........, E-mail: ......., doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seu representante o Senhor ........, portador do CPF nº ......., RG n° ...........,
residente e domiciliado a Rua .........., n° ...., Bairro ...., Cidade.../Estado....., CEP: ..............,
tendo em vista o que consta no Processo nº 23125.013631/2020-23, celebram o presente
Contrato decorrente RDC Nº ..../2020-UNIFAP, com supedâneo na Lei n° 12.462/2011, ao
Decreto n° 7581/2011, e subsidiariamente conforme a Lei n° 8.666/93 e demais normas
correlatas e
com suas alterações subsequentes, sujeitando-se às normas dos
supramencionados diplomas legais, mediante as Cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato compreende a Elaboração de Projeto Básico
e Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares de Engenharia seguida da Execução
da obra de cinco prédios de salas aulas e laboratórios, de 2 (dois) pavimentos, com
urbanização do entorno, para atender aos cursos do Departamento de Filosofia e Ciências
Humanas (DFCH) da UNIFAP, no Campus Universitário Marco Zero, no Município de
Macapá-AP, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referência e Anteprojeto anexo ao instrumento convocatório que deu origem a
contratação;

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo
acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 O prazo de vigência deste Contrato é de 810 (oitocentos e dez) dias corridos, contados
a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no
parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2 O período de execução do contrato será de 720 (setecentos e vinte) dias, divididos da
seguinte forma:
2.2.1. 180 (cento e oitenta) dias para a elaboração dos projetos básico e executivo;
2.2.2. 540 (quinhentos e quarenta) dias para a execução de cinco prédios com
urbanização do entorno para o Departamento de Filosofia e Ciências Humanas;
2.3 Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, com
fundamento no art. 57, § 1º, da Lei n. º 8.666/1993, mediante prévia apresentação de
justificativas, autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste e da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.
2.4 As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão ser
promovidas por meio de prévia celebração de termo aditivo.
2.5 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos itens 2.3
e 2.4 acima, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente, por igual
tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5º, da Lei nº 8.666/93, mediante prévio termo
aditivo.
2.6 A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da
vigência do contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido contrário
no termo aditivo de prorrogação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total da contratação é de R$ ....... (..........), conforme discriminado na
proposta, parte integrante deste contrato.
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

3.3. Os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços
efetivamente realizados.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 154215/15278
Fonte: .....
Programa de Trabalho: ....
Elemento de Despesa: ......
PI: .......
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Edital e demais anexos parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA
6.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ....... (........), correspondente a 5% do
valor do Contrato.
6.2. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na
execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão
da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação
resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.
6.3. A autorização contida no Item anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, após
esgotado o prazo recursal.
6.4. A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.
6.5. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
6.6. A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o
término do contrato, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados

à CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
7.1. As condições referentes ao reajustamento de preços encontram-se definidos no Edital
e demais anexos parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. As condições referentes à execução dos serviços encontram-se definidos no Edital e
demais anexos parte integrante deste contrato
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. As condições referentes à fiscalização encontram-se definidos no Edital e demais
anexos parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. As condições referentes às obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA
encontram-se definidas no Edital e demais anexos parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. As condições referentes à subcontratação encontram-se definidos no Edital e demais
anexos parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As condições referentes às sanções encontram-se definidos no Edital e demais
anexos parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
13.1. As condições referentes às alterações encontram-se definidos no Edital e demais
anexos parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES
14.1. É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. As condições referentes ao recebimento do objeto encontram-se definidos no Edital
e demais anexos parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
16.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
16.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;
16.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
16.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da
CONTRATADA, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de
habilitação previamente atestadas.
16.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº
7.581, de 2011.
16.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
16.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.3. Indenizações e multas.
16.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato poderá dar ensejo
à rescisão contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação
das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 –
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1 A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada
até o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. Nos termos do inciso I, do Artigo 109, da Constituição Federal, o foro competente
para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato é o da Justiça Federal, Seção
Judiciária do Estado do Amapá/AP.
CLAUSULA VIGÉSSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02
(duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas
testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.
Macapá, .......de .......... de 2020.
Professor Dr. Julio Cesar Sá de Oliveira
Reitor
......................
Representante da Contratada

Testemunhas:
1._______________________________ CPF: __________________________________

2._______________________________ CPF: __________________________________

Minuta Elabora na DICONT, pela Servidora REGINA SCHINDA – matricula SIAPE 00341897, em 25/08/2020.
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ESTAC. 02
DFCH

7.35

GRAMA
A=365,80
2

26.15

19.15

2

TABELA DE ACABAMENTOS
PISO
1.

30

1. PISO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 25x25CM, E= 8CM - COR NATURAL

2.

40

1.

20

CINZA
3. PISO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO RETANGULAR, 20x10CM, E= 6CM - COR NATURAL

4
6.
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4

1.6

2.52

4.95

3

SARJETA

GE

Grama esmeralda

QUANTIDADE
Zoysia japonica

em leivas

14

SARJETA

NOME POPULAR

3.

SARJETA
37.52

.30.13 1.24

1.24

SIMB.

81.22

JA
regionais
AN

6.00

VIA EXISTENTE

22 und

2m

SARJETA

SARJETA

.13 .30

1

SARJETA

SARJETA

NOTAS

2.97

PASSEIO

1. MEDIDAS EM METRO.

3
72.95

3.60

1.00

7.66

1.

86

95

2.
7

4
.6

10.12

10.12

2.

50

.5

5.

00

50

2.

2.

50

2.

50

17

.35

5.00

.35

2.50

I=10%

PROJ. MARQUISE

2.50

50

2.

2.
50

16

16

PROJ. MARQUISE

5.

00

00

5.

1.70

00
5.

00
5.

15

2.

50

50

2.

00

5.
00

5.
14

2.

50

50

2.

5.

00

00

5.

12.00

MEDICINA

24.86

13

2.

50

50

2.

5.

00

00

5.
12

(Planejamento)
S/ Escala

50

2.
50

2.
T

5.

00
5.

00

S

Q

11
P

2.

2.

50

50

N

R

5.

00

00

5.

K

0

01

ESTAC.
DFCH

O
M

i

F
D

E
G

J

L

F1

H

18

A

ANTEN

2.

50

50

2.

1
0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

P=0,30cm
e=0,17 cm

2.

50

P=0,30cm
e=0,17 cm

09

sobe

19

02
01

05
04
03

07
06

10
09
08
0.30

50

50

2.

2.

Altura Corrimao: 0,90 m

5.00

Altura Corrimao: 0,90 m

72.31

0.30

ACESSO LATERAL AO BLOCO

0.30

sobe

2.50

PASSEIO

13
12
11

14

20

03
02
01

06
05
04

08
07

11
10
09

14
13
12

00

5.

00
5.

00

5.

00
5.

11

10
A

B

C

14

13

Piso
Concreto

15

16

17

23
9

LAZER E

26
27
28

23
24
25

21
22

18
19
20

15
16
17

28

25
26
27

22
23
24

20
21

17
18
19

08

15
16

+21,80

37
5
6

35

27

24

00

5.

00
5.

ACESSO

57.19

57.19

50

50

2.

2.

6.48

36

7

07
4
3

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

2.50

sobe

50

PASSEIO

0.30

14

0.30

11
12
13

0.30

08
09
10

0.30

05
06
07

0.30

02
03
04

13
14

10
11
12

07
08
09

01
02
03

0.30

2.

2.
50

04
05
06

06

Estacionamento DEPLA
(Existente)

01

sobe

Altura Corrimao: 0,90 m

00

5.

00
5.

P=0,30cm
e=0,17 cm

2.

50

50

2.

43

VIA EXISTENTE

1

5.

00
5.

00

2.

50

05

GRAMA
A=389,04

5.

HOSPITAL
SARA KUBITSCHEK

00
32.34

5.

00

00

5.
03

27

2.

50

04

PLANTA CHAVE
CAMPUS MARCO ZERO
1.00

02

UNIFAP

2.

50

50

2.

+21,80

00

5.

UN
I VE
RS
IDA

DE

FEDER A L

DO

AP
AM

1.50

01

2.50

P - 199 0

1.00

2.50

UN I F A

2.00

28.47

24.41

5.33

1.70

11.33

2.10

1.50

22.58

Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura

1.00

2.10

5.33

1.73

5.70

1.73

1.73

ACESSO

1.70

24.41

18.18

1.73

8.64

ASSUNTO:

VIA EXISTENTE

BLOCOS A, B, C, D e E - DFCH

PRANCHA:

OP. CAD

AUTOR DO PROJETO:

Arquiteto e Urbanista
Mat. SIAPE 2001390
MODIFICADO POR:

ESC. 1/250

LOC. DO ARQ. CAD:

DATA:

JUL / 2020
FORMATO A0

01

ESCALA:

Indicada
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11.95

8

PASSEIO
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O

O
N

S

N

S
E

B

0,14

1,60

1

E

0,14

1

1

B

CALÇADA

CALÇADA

0,09

3,51

0,09

3,67

0,09

3,67

0,09

3,51

0,09

3,68

0,14

3,51

0,14

3,70

0,14

3,50

0,14

5,00

0,09

3,51

0,09

3,67

0,09

7,27

0,24

7,27

J2

1

J2

J1

1

J1

J1

J1

J1

1

Sala Coordenador
A: 12,30 m²

1

1

P5

P2

1

P5

P2

0,48

J3

12,34

P2

0,14

P2

P2

1

7,27

7,27

1,72

0,09

1

1

2

1,84

0,14

1

1

1

0,14

1

1,64

0,09

1

1

P2

1

1,72

0,14

5,00

0,14

P2

P2

1

7,27

0,14

1

3

1

1

3

1

P3

1

7,27

1

1

3

1

1

P3

1

3

Gabinete 48

3

J4

Gabinete 27

1

P3

J4

J4

1

P3

1

P3

1

Gabinete 32

Gabinete 36

A: 5,74 m²

A: 5,75 m²

1

P5

P5

1

1

D.M.L

2

A: 3,08m²

SAN. PCD.

A: 5,74 m²

P2

0,48

J3

1

Gabinete 28

A: 5,74 m²

A: 5,74 m²

P5

P5

A: 5,74 m²

P3

P3

Gabinete 40

Gabinete 44

A: 5,75 m²

P5

P5

J4

A: 5,74 m²

A: 5,74 m²

P3

1

Gabinete 31

Gabinete 35

P3

P3

P5

P5

A: 3,75m²
1

1

J4

1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1

1

J4

1

1

J4

1

J4

P2

J1

1

1

1

0,09

2,80

J1

J1

Gabinete 09

J4

Gabinete 05

A: 5,74 m²

Gabinete 01

A: 5,75 m²

A: 5,75 m²

P3

P3

1,50

J4

A: 5,74 m²

A: 5,74 m²

P3

0,09

2,80

J4

Gabinete 13

Gabinete 17

0,09

2,79

1

J4

1

P3

P3
1

1

1

1

1

1

1

sobe

3

14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

1

1

P3

P3

1

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

J4

3

CIRC.03

A: 12,95 m²
J4

1

1

J4

1

1

3

J4

J4

3

A: 12,95 m²

1

Gabinete 11

A: 5,74 m²

A: 5,74 m²

A: 5,74 m²

CIRC. 02

A: 12,95 m²

3

Gabinete 15

Gabinete 19

Gabinete 23

1

1

A: 5,75 m²

J4

3

1

Gabinete 02

A: 5,75 m²

J4

CIRC.04

3

Gabinete 06

A: 5,74 m²

J4

P3

P3

Gabinete 10

A: 5,74 m²

J4
1

1

Gabinete 14

A: 5,74 m²

A: 5,74 m²

J4

P3

P3

Gabinete 18

Gabinete 22

1

3

1

J4

Gabinete 07

A: 5,74 m²

1

A

J4

Gabinete 03

A: 5,75 m²

A: 5,75 m²

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

1

3

Gabinete 24

Gabinete 16

Gabinete 20

A: 5,74 m²

Gabinete 12

A: 5,74 m²

A: 5,74 m²

J4

P3
1

1,72

1,84

0,14

MARQUISE 01

PV2

0,09

1,50

J1

A: 5,74 m²
1

P5

A: 23,98m²

7,27

0,14

J1
J4

P3

A: 12,95 m²

A: 5,74 m²

3

J4

2

P2

1

1

2

SAN. FEM.

A: 5,74 m²

J4

1

CIRC.05
1

J4

Gabinete 39

Gabinete 43
P3

Gabinete 26

A: 5,74 m²

3

A: 12,95 m²

A: 5,75 m²

1

1

CIRC.06
J4

A: 5,75 m²

PROJ. MARQUISE

2

3

1

J4

1

Gabinete 30

A: 5,74 m²

J4

J4

Gabinete 47

1

P3
1

1

7,27
0,09

PV1

A

J4

A: 49,34 m²
1

1

1

CIRC.07

A

Coordenação 01

0,14

P2

1

1

A: 12,95 m²

A: 60,74 m²

P3

1,88

A: 3,08m²

A: 3,75m²

Secretaria Acad. Conj. 01

A: 61,78 m²

0,14

D.M.L
SAN. PCD.

sobe

Coordenação de estágio e apoio pedagógico

1

0,09

2,79

J4

J4
1

2

1

1

J4

1

1

2,50

A: 5,75 m²

A: 5,75 m²

J4

1

1

1

Gabinete 04

Gabinete 08

A: 5,74 m²

1

J4

1

0,14

1

A: 49,34 m²

J4

Gabinete 34

A: 5,74 m²

A: 5,75 m²

J4

3

2,06

1

P5

P5

1

1

0,09

2,79

Gabinete 21
1

P5

P3

P3

Gabinete 38

Gabinete 42

A: 5,75 m²
1

P3

P3

P3

Gabinete 46
1

0,74

1

Coordenação 02

P3

2,06

A: 49,55 m²

4,90

Coordenação 03

A: 47,90 m²

P5

P5

1

0,09

J4

A: 5,74 m²

P3

1,50

J1

Gabinete 25
P3

0,09

2,79

PV4

0,14

3

8,50

Coordenação 04

2

1

J2

Altura Corrimao: 0,90 m

A

1

Altura Corrimao: 0,90 m

1

1

1

0,09

3

3

3

P5

1

0,14

5,00

P5

A: 5,74 m²

A: 5,74 m²

J2

J4

Gabinete 29

Gabinete 33
P3

P3

1

J1

0,14

3,50

SANITÁRIO MASC.

P3

1

8,50

P5

A: 23,98m²

1

1

SAN. FEM.

P3

14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

3

P3

3

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

0,09

P3

1

1

6,48

1

P=0,30cm
e=0,17 cm

1
1

1

1

0,14

3,70

A: 22,68m²

2,06

A: 22,68m²
P5

P3

P3

1

0,14

2,79

0,09

SAN. MASC.

A: 12,25 m²

3

A: 12,25 m²

1

0,09

J4

A: 5,74 m²

A: 5,75 m²

1

J4

Gabinete 37

Gabinete 41

A: 5,75 m²

1,50

J1

J1

J4

Gabinete 45
1

Sala Coordenador

3

Sala Coordenador

A: 12,25 m²

1

2,06

2,50

2

J4

0,09

2,79

3

3
3

3,51

1

P5

1

J1

J1

J4

1

Sala Coordenador

1

J1

J1

1

P5

0,09

2,79

2,50

J1

0,09

1,50

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

J1

0,09

2,79

P=0,30cm
e=0,17 cm

1

J1

J1

0,09

2,80

6,48

1

J1

0,09

1,50

0,74

J1

0,90

1

0,09

2,80

0,14

0,24

PV4

1,88

0,80

0,14
0,66

5

4,86

2,50

0,60

0,60

0,24 0,80

1,86

57,19
0,24

0,14

1,64

1,72

0,14

5,00

0,14

7,26

0,14

7,26

7,26

0,14

MARQUISE 02

A: 26,01m²

A: 26,01m²

19,27

Circulação
A: 335,03 m²

Circulação 01

5,05

I=10%

24,41

5,05

22,81

I=10%

A: 309,82 m²

1

1

1

PV1
1

1

1

P4

1

1

P2

P2

P1

P1

P1

1

P2

J4

1

1,90

2,50

1

J1

J1

J1

J1

1

1

1
1

1

1

P6

A: 22,26 m²

J1

J1

J1

J1

J1

1

J1

0,80

1

5,00

2,10

0,14

0,24

5,00
0,14

3,51
0,24

3,61
0,09

14,57

0,90

2,50

0,09

J1

1

J1

J1

7,15

J1

J1

P3

P3

P3

1

7,34
0,09

7,32

1

A: 5,75 m²
1

1

A: 5,75 m²

1

P3

P3

P3

P3

0,60

J4

J4

CIRC.09

1

1

Gabinete 50

A: 5,75 m²
1

3

1

A: 5,75 m²

J4

3

A: 12,95 m²
3

Gabinete 71

SALA NTI

1

Gabinete 67
P3

P3

P3

1

1

J4

Gabinete 63

A: 5,74 m²

P3

J4

Gabinete 59

A: 5,74 m²

3

1

1

1

1

Gabinete 55

A: 5,74 m²

3

P3

P3

P3

P3

1

1

3

1

1

Gabinete 51

A: 5,75 m²
1

1

J4

A: 5,75 m²

3

P3

P3

P3

P3

A: 10,50 m²

COPA

1
1

1

1

Gabinete 72

1

Gabinete 68

A: 5,74 m²

2,10

0,24

1,50
0,09

Gabinete 56

A: 5,74 m²

1

J4

1

J4

J1

2,79
0,09

Gabinete 60

A: 5,74 m²

J1

2,79
0,14

1

J4

J1

5,00
0,14

Gabinete 64

A: 5,74 m²

J4

PV6
1

J4

J4

15,39

4,56

J4

0,09

J4

CIRC.10

A: 12,95 m²

2,06

Gabinete 54

A: 5,74 m²

3

1

1

1

0,09

Gabinete 58

A: 5,74 m²

1

3

A: 12,95 m²

1

1

0,14

1

1

2,06

3

P=0,30cm
e=0,17 cm

3

CIRC.08

1

J4

A: 5,74 m²

5,00

0,09

Gabinete 62

A: 5,74 m²

J4

1

3

PV5

J1

Gabinete 66

A: 5,74 m²

3,41

A: 19,25 m²

1

7,27
0,09

1,50

P2

1

PV5
14,62

P3

3

HALL ENTRADA

PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO

0,24

A: 5,74 m²

1

Gabinete 49

3

Gabinete 70
1

1

A: 62,16m²

P2

1

1

1

1

1

J4

Gabinete 53

0,09

1

1

A: 62,34m²

1

2,14
0,80 0,24

J1

A: 5,74 m²

1

P3

P3

1

1

1

1

1
1

1

A: 10,50 m²

1

J4

Gabinete 57

3

3,85

1

1

1

SALA DE AULA 01
(50 alunos)

A: 15,55 m²

1

5,00

SALA DE AULA 02
(50 alunos)

DEPÓSITO

Altura Corrimao: 0,90 m

SALA DE AULA 03
(50 alunos)

3

3

A: 123,86 m²

8,50

Secretaria Acad. Conj. 02

A: 30,70 m²

1

3

3

0,46

0,24
0,14

P=0,30cm
e=0,17 cm

1

Sala de Reuniôes e NDE 1

A: 29,85 m²

1

1

2,14
0,14
0,24
0,66

J1

2,50
1,70

Sala de Reuniôes e NDE 1

1

FOTOCÓPIA

CALÇADA

P4

1

P4

A: 60,76m²

1

A: 5,74 m²

P3

J4

Gabinete 61

A: 3,80 m²
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

1

1

J4

Gabinete 65
P3

2,50

1

Elevador

sobe

5,00

3

1

Altura Corrimao: 0,90 m

8,50

A: 61,78 m²

A: 124,24 m²

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

LABORATÓRIO DE INFORMATICA

4

6,93

A: 3,80 m²

Coworking

J4

A: 5,74 m²

Elevador

sobe

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

1

1

Gabinete 69

1

1

2,79

1,50

0,09

2,79

J4
J1

2,80

1,50

0,09

0,09

0,09

J4
J1

1

1

A: 5,75 m²

1

J1

1

Gabinete 52

A: 5,75 m²

2,06

1

P1

1

2,06

0,24

1

P4

0,24 0,66

0,14

1

PV3
1

0,14

1

2,80
0,09

0,09

55,99

0,60

0,90

0,24

CALÇADA

LEGENDA

B

TÉRREO

B

Alvenaria

ESC. 1/125

Gesso acartonado
Alvenaria

ESC. 1/125

TABELA

DE
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

LEGENDA

1º PAVIMENTO

Gesso acartonado

ESQUADRIAS

JANELAS

PINGADEIRA

PAREDE EM DRYWALL

LINHA DO FORRO

PELE DE VIDRO

ESQUADRIA EM VIDRO E ALUMÍNIO

LAJE DE CONCRETO ARMADO

COBERTURA METÁLICA COM
TELHAS TERMOACÚSTICAS - E=5mm

ESTRUTRA METÁLICA DA COBERTURA

PLATIBANDA

CÓDIGO

correr -4F

Janela em vidro temperado 10 mm, duas folhas móveis
e duas folhas fixas, com esquadria em alumínio;

J2

04

300x50x200

máximo - ar

Janela em vidro temperado, com esquadria em alumínio;

J3

02

100x50x200

máximo - ar

Janela em vidro temperado, com esquadria em alumínio;

J4

72

80x80x100

fixo

.08

Janela em vidro temperado fixo, com esquadria em
alumínio;

2.43

1.82

0,08

.57

.67

.67

.67

.67

.13

.40

.13

1,68

2,22
0,13

PV1

01

CONF.
PROJETO

PV2

01

505x368

PV3

01

505x448

fixo/máximo ar Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
Dorma ou similar.

PV4

01

445x883

fixo/máximo ar Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
Dorma ou similar.

PV5

01

445x883

fixo/máximo ar Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
Dorma ou similar.

PV6

01

445x445

fixo/máximo ar Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
Dorma ou similar.

1.07

1.07

.03

.03

3.88
2.10

2.10

3.20

3.20

3.68
2.24

+0,4,73
8.83
.70

.67

.67
.48

1.18

QUANT. DIMENSÕES

MATERIAL / ACABAMENTO

TIPO

3.68

3.68

.30

(LARG.xALT.)
.05

3.68

.16

4.48

.05

CÓDIGO

P1

04

90x210

abrir

Porta em alumínio, cor natural, com visor (20X80cm) de
vidro 6mm e fechadura

P2

20

90x210

abrir

Porta em alumínio, cor natural, com fechadura;

P3

78

80x210

abrir

Porta em alumínio anodizado, cor natural, com fechadura

P4

04

180x210

abrir - 2F

P5

22

60x180

abrir

P6

1

180x210

Circulação

Copa
+0,4,73
.25

+0,25

2.15

2.24

.16
.16

0,85

.16

.16

2.14

1.84

0,05

2.24

.16

3,20

PORTAS

.91

.16

.40

.16

.10

4,48

+2,49

.16

1,05

.16

2.24

.16

.16

.67

.80

.16
.16

4.08

8.83

Copa
.13

.13

+0,4,73

MATERIAL / ACABAMENTO

TIPO

fixo/máx. ar e Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
porta 240x229 Dorma ou similar.
fixo/máx.ar e Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
porta 240x229 Dorma ou similar.

.40

4.48

4,48

QUANT. DIMENSÕES

.48

.48

.48

.48

2.24
1.44

0,48 0,67
3,20

0,13

0,48 0,67

300x150x100

(LARG.xALT.)

+6,97

Patamar

0,05

48

PAINÉIS

Circulação

1,20

MATERIAL / ACABAMENTO

J1

CÓDIGO

CALHA DE CONC. ARMADO

Patamar

2,24

TIPO

(LARG.xALT.xPEIT.)

PLATIBANDA

ESCADA

QUANT. DIMENSÕES

CORTE AA

CORTE BB

ESC. 1/75

ESC. 1/75

Porta em vidro temperado 10mm, com puxador.
Porta em alumínio anodizado, cor natural, com fechadura
Porta em vidro temperado 10 mm, uma folha móvel e
uma folha fixa, com esquadria em alumínio;

correr -2F

CONVENÇÕES DOS LOCAIS
TETO
PAREDE

X

N° CORRESPONDENTE AO
MATERIAL EMPREGADO

X
X

PISO

NOTAS GERAIS:
1.
2.

COTAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS, AS COTAS DE NÍVEL INDICAM PISO ACABADO.
AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO
PISOS
1. PISO EM GRANITINA NA COR CINZA NATURAL RESINADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 80CM
2. PISO EM CONCRETO DESEMPENADO NATURAL
3. GRANITO CINZA ANDORINHA PARA AS ESCADAS.

OBS.: RODAPÉ H=10cm.

PAREDES
1. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO NA COR
BRANCO GELO (OU A DEFINIR COM A FISCALIZAÇÃO) DA SUVINIL OU EQUIVALENTE;
2. REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, 31X56CM, NA COR BRANCA, OU SIMILAR;
3. DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA
ACABAMENTO ACETINADO.
4. PORCELANATO AMADEIRADO (15X90CM OU 20X120CM OU EQUIVALENTE) - PORTOBELLO OU SIMILAR
5. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM TEXTURA RÚSTICA - TEXTURATTO SUVINIL OU SIMILAR - COR
CINZA GRAFITE OU OUTRA A DEFINIR

PELE DE VIDRO
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA - COR CINZA

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

PELE DE VIDRO

TEXTURA RÚSTICA - COR CINZA GRAFITE

PELE DE VIDRO

OBS¹.: AS DIVISÓRIAS DOS BOXES DOS SANITÁRIOS SERÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU
SIMILAR.
OBS².: AS DIVISÓRIAS EM GESSO PRÓXIMAS A ÁREAS ÚMIDAS DEVERÃO SER RESISTENTES À
UMIDADE.

AEROBRISE 100 OU EQUIVALENTE

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA - COR CINZA
TEXTURA RÚSTICA - COR CINZA GRAFITE

TETO
1. FORRO EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA
ACABAMENTO FOSCO;
OBS³.: O FORRO EM GESSO DAS ÁREAS EXTERNAS DEVERÁ SER EXECUTADO COM PLACAS DE GESSO
RESISTENTES À UMIDADE.
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

O

O

N

S

N

S

E

E

0,14

B

B

1,74

0,14

1,60

57,19
1,86

0,14

3,50

0,14

5,00

0,24

21,98

1

PV4

2,50

1,36

1

0,24

1

J2

1

J2

J1

1

J1

J1

J1

1

J1

J1

J1

7,32

7,31

J1

J1

J1

0,14

J1

0,14

3,70

J1

3,50

J2

1

P5

1

P2

P2

1

1,72

1

1

1

1

1

P5

P5

P5

P1

PV2

1

1,84

24,41

22,81

I=10%

1

1

sobe

FOTOCÓPIA

1

A: 62,20m²

(50 alunos)

1

SALA DE AULA 14

(50 alunos)

A: 62,12m²

(50 alunos)

1

1

1

P=0,30cm
e=0,17 cm

P1

P1

P1

1

HALL LANCHONETE

LANC.

1

1

SALA DE AULA 13

P2

A: 43,20 m²

1

1

SALA DE AULA 12

1

SALA DE AULA 11

A: 61,27m²

A: 62,20m²

A: 60,78m²

(50 alunos)

(50 alunos)

(50 alunos)

A: 10,50 m²
1

1
1

1

1

1

HALL ENTRADA
A: 26,20 m²

P6

1

J1

J1

J1

1

J1

J1

1

J1

J1

J1

PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO
1

PV5

2

0,60

J1

7,32

0,24

0,10

3,63
0,10

3,48
0,10

5,00

2,10

0,24

0,24

5,00

7,22

0,14

0,24

14,52

J1

J1

7,15

J1

J1

J1

7,32

J1

7,31

0,10

0,90
7,15

1,70

J1

1

2,50
CALÇADA

J1

1

2,14
0,80 0,24

J1

0,80

J1

0,14
0,24
0,66

2,14

1

2,50

1

A: 60,78m²

1

SALA DE AULA 15

i = 16.66%
h = 40cm

1

1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

1
1

A: 10,50 m²

Elevador
Altura Corrimao: 0,90 m

A: 123,43m²

(100 pessoas )
1

1

1

SALA DE AULA 16

3

A: 62,32m²

1

0,24 0,66

0,14

MINI-AUDITÓRIO

3

1,90
0,46

P=0,30cm
e=0,17 cm

0,24
0,14

1

ÁREA DE CONVIVÊNCIA/EXPOSIÇÃO

1

1

5,00

1

1

1

PV3

P1

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

1

1

1,72

2,50

1

A:29,60m²

(25 pessoas )

P1

P4

1

P1

0,14

A: 3,80 m²

P4

P1

P1

0,24

5,24

1

A: 30,83m²

(25 pessoas )

1,64

sobe

5,00

1

(50 alunos)

Altura Corrimao: 0,90 m

(50 alunos)

CA-04
3

A: 62,20m²

3

A: 60,78m²

CA-03

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

SALA DE AULA 04
3

4

SALA DE AULA 03

8,50

6,93

A: 3,80 m²

2,50

2

1

P1

Elevador

sobe

A

1

A: 311,22 m²

8,50

P2

1

1

Circulação 01

3,40

P2

P1

1

A: 26,01m²

0,24 0,66

0,14

P1

1

MARQUISE 02

1

P1

P1

1

0,14

PV1
0,24

A: 60,78m²

(50 alunos)

A: 26,01m²

1

1

A: 62,20m²

(50 alunos)

MARQUISE 01

19,27

1

sobe

1

SALA DE AULA 10

SALA DE AULA 09

P3

0,14

A: 335,03 m²

A: 3,08m²

1

1,72

Circulação

2

P1

P1

P4

P4

1

A: 3,75m²
P2

1

P2

A: 62,12m²

(50 alunos)

D.M.L

SAN. PCD.

PROJ. MARQUISE
1

1,72

5,05

P5

SALA DE AULA 08

J3

0,14

0,14

P5

P5

3

3

1

1

3

8,50

1

A: 62,12m²

(50 alunos)

14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

3

6,48

P3

PV1

I=10%

A

P5

P5

1

i = 16.66%
h = 40cm

1,64

A

1

A: 23,98m²

SALA DE AULA 07

A: 62,20m²

(50 alunos)

0,14

2

2

1,84
0,14

1

1,88

1

A: 3,75m²

1

SALA DE AULA 06

A: 60,78m²

(50 alunos)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

SAN. FEM.

P2

0,14

1,88
0,14

12,34

P1

A: 3,08m²

SAN. PCD.

sobe

sobe

P1

J1

15,39

0,48

J3

P2
1

1

J1

3

P2

D.M.L
2,50

J1

3

P5

1

SALA DE AULA 05

P5

1

P5

2

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

P5

0,14

P2

P5

A: 186,79m²

(160 pessoas )

2

0,14

1

MINI-AUDITÓRIO

1

1,88

1

1

P5

P5

1

5,05

2

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

1

1

P=0,30cm
e=0,17 cm

1

P5
P5

14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

0,74

3

3

8,50

3

1

1

1

A: 30,45m²

(25 pessoas )

1

Altura Corrimao: 0,90 m

1

6,48

6,48

SAN. FEM.

CA-02

A: 30,83m²

(25 pessoas )

7,15

A: 22,68m²
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Altura Corrimao: 0,90 m

A

CA-01

A: 62,19m²

(50 alunos)

J1

2,50

SANITÁRIO MASC.

A: 22,68m²

SALA DE AULA 02

7,32

1

J1

0,10

2,50

2

P5

A: 60,78m²

7,31

J1

P=0,30cm
e=0,17 cm

1

2,50

1

SAN. MASC.

(50 alunos)

5,00

0,10

P5

P5

SALA DE AULA 01

0,14

J2

P5

A: 23,98m²

0,60
0,14

1,90

J1

7,15

0,10

0,24

J1

J1

J1

J1

55,99
0,10

0,46

J1

0,60

0,14

0,14
0,66

5

4,86

0,14

3,70

5,00

0,14

3,58

1,88

0,10

3,63

0,14

0,10

7,32

5

0,10

7,15

5,00

0,24

1,36

0,24 0,80

1,50

CALÇADA

CALÇADA

5,00

0,10

0,14

0,60

2,10

5,00

J1

J1

7,21
0,24

0,14

0,24

J1

J1

J1

7,32

7,15
0,10

0,10

55,99

0,60

0,90

2,50

0,14

0,24

ACESSO LATERAL AO BLOCO

CALÇADA

B

TÉRREO

B

ESC. 1/125

1º PAVIMENTO

LEGENDA

Alvenaria

ESC. 1/125

Gesso acartonado
Alvenaria

TABELA

DE

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

LEGENDA
Gesso acartonado

ESQUADRIAS

JANELAS
CÓDIGO

QUANT. DIMENSÕES

TIPO

MATERIAL / ACABAMENTO

(LARG.xALT.xPEIT.)

PINGADEIRA

PAREDE EM DRYWALL

LINHA DO FORRO

PELE DE VIDRO

ESQUADRIA EM VIDRO E ALUMÍNIO

LAJE DE CONCRETO ARMADO

COBERTURA METÁLICA COM
TELHAS TERMOACÚSTICAS - E=5mm

ESTRUTRA METÁLICA DA COBERTURA

PLATIBANDA

04

300x50x200

máximo - ar

Janela em vidro temperado, com esquadria em alumínio;

02

100x50x200

máximo - ar

Janela em vidro temperado, com esquadria em alumínio;

1.82

0,08

2.43

1,68

2,22

QUANT. DIMENSÕES

MATERIAL / ACABAMENTO

TIPO

.48

.48

.48

.48

1.07

1.07

1.44

2.24

PV1

01

CONF.
PROJETO

PV2

01

505x368

fixo/máx. ar e Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
porta 240x229 Dorma ou similar.
fixo/máx.ar e Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
porta 240x229 Dorma ou similar.

PV3

01

505x448

fixo/máximo ar Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
Dorma ou similar.

PV4

01

445x883

fixo/máximo ar Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
Dorma ou similar.

PV5

01

445x883

fixo/máximo ar Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
Dorma ou similar.

PV6

01

445x445

fixo/máximo ar Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
Dorma ou similar.

.57

.67

.67

.67

.67

.13

.40

.13

0,13

0,48 0,67

.03

.03

3.88
2.10

2.10

3.20
2.24

3.20

3.68

.40

4.48

4,48
3,20

+0,4,73

PORTAS

8.83

.13

.13

+0,4,73

Copa

.70

.67

.67

CÓDIGO

.16

.67

.80

.16
.16

4.08

8.83

0,13

1.18

P1

16

90x210

abrir

Porta em alumínio, cor natural, com visor (20X80cm) de
vidro 6mm e fechadura

P2

11

90x210

abrir

Porta em alumínio, cor natural, com fechadura;

P3

02

80x210

abrir

Porta em alumínio anodizado, cor natural, com fechadura

P4

06

180x210

abrir - 2F

P5

22

60x180

abrir

P6

1

180x210

3.68

3.68

.05

.30

.91
.05
4.48

+0,25

Porta em vidro temperado 10mm, com puxador.

Copa
+0,4,73

Porta em alumínio anodizado, cor natural, com fechadura

.25

.16

Circulação

2.15

2.24

.16
.16
.16

1.84

2.14

2.24

.16

3.68

.16
.16

.40

3,20
0,05

0,85

MATERIAL / ACABAMENTO

TIPO

.48

.16
.16
.16

.10

4,48

+2,49

QUANT. DIMENSÕES
(LARG.xALT.)

.16

2.24

0,48 0,67

J2
J3

+6,97

1,05
0,05

Janela em vidro temperado 10 mm, duas folhas móveis
e duas folhas fixas, com esquadria em alumínio;

PAINÉIS

CALHA DE CONC. ARMADO

Patamar

1,20

correr -4F

(LARG.xALT.)

Circulação

2,24

300x150x100

CÓDIGO

Patamar

ESCADA

48

.08

PLATIBANDA

J1

CORTE AA

CORTE BB

ESC. 1/75

Porta em vidro temperado 10 mm, uma folha móvel e
uma folha fixa, com esquadria em alumínio;

correr -2F

CONVENÇÕES DOS LOCAIS
TETO

ESC. 1/75

PAREDE

X
X

N° CORRESPONDENTE AO
MATERIAL EMPREGADO

X

PISO

NOTAS GERAIS:
1.
2.

COTAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS, AS COTAS DE NÍVEL INDICAM PISO ACABADO.
AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO
PISOS
1. PISO EM GRANITINA NA COR CINZA NATURAL RESINADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 80CM
2. PISO EM CONCRETO DESEMPENADO NATURAL
3. GRANITO CINZA ANDORINHA PARA AS ESCADAS.

OBS.: RODAPÉ H=10cm.

PAREDES
1. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO NA COR
BRANCO GELO (OU A DEFINIR COM A FISCALIZAÇÃO), SUVINIL OU SIMILAR;
2. REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, 31X56CM, NA COR BRANCA, OU SIMILAR;
3. DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA
ACABAMENTO ACETINADO.
4. PORCELANATO AMADEIRADO (15X90CM OU 20X120CM OU EQUIVALENTE) - PORTOBELLO OU SIMILAR
5. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM TEXTURA RÚSTICA - TEXTURATTO SUVINIL OU SIMILAR - COR
CINZA GRAFITE OU OUTRA A DEFINIR
OBS¹.: AS DIVISÓRIAS DOS BOXES DOS SANITÁRIOS SERÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU
SIMILAR.
OBS².: AS DIVISÓRIAS EM GESSO PRÓXIMAS A ÁREAS ÚMIDAS DEVERÃO SER RESISTENTES À
UMIDADE.

PELE DE VIDRO
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA - COR CINZA

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

PELE DE VIDRO

TEXTURA RÚSTICA - COR CINZA GRAFITE

PELE DE VIDRO

TETO
1. FORRO EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA
ACABAMENTO FOSCO;
OBS³.: O FORRO EM GESSO DAS ÁREAS EXTERNAS DEVERÁ SER EXECUTADO COM PLACAS DE GESSO
RESISTENTES À UMIDADE.

AEROBRISE 100 OU EQUIVALENTE

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA - COR CINZA
TEXTURA RÚSTICA - COR CINZA GRAFITE
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CUMEEIRA METÁLICA
.30
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CUMEEIRA METÁLICA

LAJE TÉCNICA
.30

1.95

MARQUISE 01

.40

RUFO DE CONCRETO

TELHA MISTA TERMOACÚSTICA
E=3cm

TABELA

TELHA MISTA TERMOACÚSTICA
E=3cm

ESQUADRIAS

JANELAS
CÓDIGO

i=10%

QUANT. DIMENSÕES

TIPO

MATERIAL / ACABAMENTO

11.38

10.62

RUFO DE CONCRETO

(LARG.xALT.xPEIT.)

RUFO DE CONCRETO

i=10%

DE

J1

48

250x150x100

correr -4F

Janela em vidro temperado 10 mm, duas folhas móveis
e duas folhas fixas, com esquadria em alumínio;

J2

06

250x50x200

máximo - ar

Janela em vidro temperado, com esquadria em alumínio;

J3

05

100x50x200

máximo - ar

Janela em vidro temperado, com esquadria em alumínio;

J4

11

100x100x100

fixo

Janela em vidro temperado fixo, com esquadria em
alumínio;

PAINÉIS
CÓDIGO

QUANT. DIMENSÕES

MATERIAL / ACABAMENTO

TIPO

(LARG.xALT.)

PV1

01

CONF.
PROJETO

PV2

01

415x370

fixo/máx. ar e Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
porta 200x250 Dorma ou similar.
fixo/máximo ar/ Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
porta 200x250 Dorma ou similar.

PV3

01

415x450

fixo/máximo ar Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
Dorma ou similar.

CALHA DE CONCRETO
.90

52.27

CÓDIGO

MATERIAL / ACABAMENTO

TIPO

(LARG.xALT.)

.90

.15

QUANT. DIMENSÕES

.50

.65

.15

PORTAS

P1

17

90x210

abrir

Porta em alumínio, cor natural, com visor (20X80cm) de
vidro 6mm e fechadura

P2

14

90x210

abrir

Porta em alumínio, cor natural, com fechadura;

P3

17

80x210

abrir

Porta em alumínio anodizado, cor natural, com fechadura

P4

03

180x210

abrir - 2F

P5

16

60x180

abrir

.15

PLANTA DE COBERTURA
ESC: 1/125

Porta em vidro temperado 10mm, com puxador.
Porta em alumínio anodizado, cor natural, com fechadura

CONVENÇÕES DOS LOCAIS
TETO
PAREDE

X
X

N° CORRESPONDENTE AO
MATERIAL EMPREGADO

X

PISO

1.
2.

.08

.08

NOTAS GERAIS:
COTAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS, AS COTAS DE NÍVEL INDICAM PISO ACABADO.
AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

CORTE BB
ESC: 1/125

.08
1.50
.13
.50
1.50

3.20

2.00
1.17

1.98

CIRCULAÇÃO
+4,75

SAN. PcD
+4,74

.01
.12

SAN. FEMININO
+4,74

.67

LABORATÓRIO 07
+4,75

TETO
1. FORRO EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA
ACABAMENTO FOSCO;

1.20

GABINETE 04
+4,75

1.00

CIRC.
+4,75

1.87

GABINETE 03
+4,75

.50
COORD. GRADUAÇÃO
+0,25

COORD. PÓS 01
+0,25

COORD. PÓS 02
+0,25

SECRETARIA GERAL
+0,25

2.00
SALA DE AULA
+0,25

SALA DE AULA
+0,25

SAN. FEMININO
+0,24

CIRCULAÇÃO
+0,24

SAN. PcD
+0,24

.01
.24

CO-WORKING
+0,25

1.50

3.20

2.52
CENTRO ACADÊMICO
+0,25

1.00

SALA DE EST. GRADUAÇÃO
+4.75

.25

ESCADA
+0,25

PAREDES
1. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO NA COR
BRANCO GELO (OU A DEFINIR COM A FISCALIZAÇÃO) DA SUVINIL OU EQUIVALENTE;
2. REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, 31X56CM, NA COR BRANCA, OU SIMILAR;
3. DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA
ACABAMENTO ACETINADO.
4. PORCELANATO AMADEIRADO (15X90CM OU 20X120CM OU EQUIVALENTE) - PORTOBELLO OU SIMILAR
5. PASTILHA ELIANE - 7,5X7,5CM - COR A DEFINIR - PARA RESERVATÓRIO ELEVADO
6. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM TEXTURA RÚSTICA - TEXTURATTO SUVINIL OU SIMILAR - COR
CINZA GRAFITE OU OUTRA A DEFINIR

1.20

1.87

1.17

1.98
2.52
.13

3.00

3.70

3.20

3.80

.10
.30
1.94
SECRETARIA GERAL
+0,25

OBS.: RODAPÉ H=10cm.

.67

.50

.13
1.37
3.00

3.70
9.00

GABINETE 10
+4.75

.80

.13

CIRC.
+4,75

LAB. DE INFORMÁTICA
+4,75

1.37

.18

LABORATÓRIO 01
+4,75

.18

1.76

GABINETE 14
+4,75

.57

.13

.27

CIRCULAÇÃO
+4,75

1.17

CIRCULAÇÃO
+4,75

SALA DE EST. PÓS-GRAD.
+4,75

PISOS
1. PISO EM GRANITINA NA COR CINZA NATURAL RESINADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 80CM
2. PISO EM CONCRETO DESEMPENADO NATURAL
3. GRANITO CINZA ANDORINHA PARA AS ESCADAS.

2.63

2.13
1.50
.80

.30
.13
3.80

2.10

3.20

3.80

4.10

1.10

1.17

.70

.57

.50

.13
.27

1.50

1.30

2.63

1.60

2.13

.08

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO
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ESC: 1/125
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.15.40

4.35

4.98

10.63

RUFO DE CONCRETO

RUFO DE CONCRETO

RESERVATÓRIO
C. MÍN. = 5.000 l

i=10%

i=10%

TELHA MISTA TERMOACÚSTICA
E=3cm

.15

TELHA MISTA TERMOACÚSTICA
E=3cm

2.50

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

.15

51.47
.50

1.35

11.37

.15

RUFO DE CONCRETO

J1

.15

1

.15

J1

.15

.65

.15

1

2.95

2.85

1

2.50

MARQUISE 02

CUMEEIRA METÁLICA
.30

.15

CUMEEIRA METÁLICA

LAJE TÉCNICA
.30

1.95

MARQUISE 01

.40

RUFO DE CONCRETO

TELHA MISTA TERMOACÚSTICA
E=3cm

TELHA MISTA TERMOACÚSTICA
E=3cm

i=10%

TABELA

DE

ESQUADRIAS

JANELAS

i=10%
CÓDIGO

QUANT. DIMENSÕES

TIPO

MATERIAL / ACABAMENTO

11.38

RUFO DE CONCRETO

10.62

RUFO DE CONCRETO

(LARG.xALT.xPEIT.)

J1

48

250x150x100

correr -4F

Janela em vidro temperado 10 mm, duas folhas móveis
e duas folhas fixas, com esquadria em alumínio;

J2

06

250x50x200

máximo - ar

Janela em vidro temperado, com esquadria em alumínio;

J3

05

100x50x200

máximo - ar

Janela em vidro temperado, com esquadria em alumínio;

J4

11

100x100x100

fixo

Janela em vidro temperado fixo, com esquadria em
alumínio;

J5

06

150x150x100

correr -4F

Janela em vidro temperado fixo, com esquadria em
alumínio;

PAINÉIS
CÓDIGO

QUANT. DIMENSÕES

MATERIAL / ACABAMENTO

TIPO

CALHA DE CONCRETO
.90

52.27

PV1

01

CONF.
PROJETO

PV2

01

415x370

fixo/máx. ar e Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
porta 200x250 Dorma ou similar.
fixo/máximo ar/ Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
porta 200x250 Dorma ou similar.

PV3

01

415x450

fixo/máximo ar Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
Dorma ou similar.

.50

.65

.15

(LARG.xALT.)

PORTAS

.90

.15

CÓDIGO

.15

QUANT. DIMENSÕES

MATERIAL / ACABAMENTO

TIPO

(LARG.xALT.)

PLANTA DE COBERTURA
ESC: 1/125

P1

17

90x210

abrir

Porta em alumínio, cor natural, com visor (20X80cm) de
vidro 6mm e fechadura

P2

14

90x210

abrir

Porta em alumínio, cor natural, com fechadura;

P3

17

80x210

abrir

Porta em alumínio anodizado, cor natural, com fechadura

P4

03

180x210

abrir - 2F

P5

16

60x180

abrir

Porta em vidro temperado 10mm, com puxador.
Porta em alumínio anodizado, cor natural, com fechadura

CONVENÇÕES DOS LOCAIS
TETO
PAREDE

X
X

N° CORRESPONDENTE AO
MATERIAL EMPREGADO

X

PISO

.08

1.
2.

CORTE BB
ESC: 1/125

.08
1.50
.13
.50

PAREDES
1. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO NA COR
BRANCO GELO (OU A DEFINIR COM A FISCALIZAÇÃO) DA SUVINIL OU EQUIVALENTE;
2. REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, 31X56CM, NA COR BRANCA, OU SIMILAR;
3. DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA
ACABAMENTO ACETINADO.
4. PORCELANATO AMADEIRADO (15X90CM OU 20X120CM OU EQUIVALENTE) - PORTOBELLO OU SIMILAR
5. PASTILHA ELIANE - 7,5X7,5CM - COR A DEFINIR - PARA RESERVATÓRIO ELEVADO
6. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM TEXTURA RÚSTICA - TEXTURATTO SUVINIL OU SIMILAR - COR
CINZA GRAFITE OU OUTRA A DEFINIR

1.50

3.20

2.00
1.17

1.98

CIRCULAÇÃO
+4,75

SAN. PcD
+4,74

.01
.12

SAN. FEMININO
+4,74

.67

LABORATÓRIO 07
+4,75

1.20

GABINETE 04
+4,75

1.00

CIRC.
+4,75

1.87

GABINETE 03
+4,75

.50

TETO
1. FORRO EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA
ACABAMENTO FOSCO;

COORD. GRADUAÇÃO
+0,25

COORD. PÓS 01
+0,25

COORD. PÓS 02
+0,25

SECRETARIA GERAL
+0,25

2.00
SALA DE AULA
+0,25

SALA DE AULA
+0,25

SAN. FEMININO
+0,24

CIRCULAÇÃO
+0,24

SAN. PcD
+0,24

.01
.24

CO-WORKING
+0,25

1.50

3.20

2.52
CENTRO ACADÊMICO
+0,25

1.00

SALA DE EST. GRADUAÇÃO
+4.75

.25

ESCADA
+0,25

OBS.: RODAPÉ H=10cm.

1.20

1.87

1.17

1.98
2.52
.13

3.00

3.70

3.20

3.80

.10
.30
1.94
SECRETARIA GERAL
+0,25

PISOS
1. PISO EM GRANITINA NA COR CINZA NATURAL RESINADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 80CM
2. PISO EM CONCRETO DESEMPENADO NATURAL
3. GRANITO CINZA ANDORINHA PARA AS ESCADAS.

.67

.50

.13
1.37
3.00

3.70
9.00

GABINETE 10
+4.75

.80

.13

CIRC.
+4,75

LAB. DE INFORMÁTICA
+4,75

1.37

.18

LABORATÓRIO 01
+4,75

.18

1.76

GABINETE 14
+4,75

.57

.13

.27

CIRCULAÇÃO
+4,75

1.17

CIRCULAÇÃO
+4,75

SALA DE EST. PÓS-GRAD.
+4,75

COTAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS, AS COTAS DE NÍVEL INDICAM PISO ACABADO.
AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

2.63

2.13
1.50
.80

.30
.13
3.80

2.10

3.20

3.80

4.10

1.10

1.17

.70

.57

.50

.13
.27

1.50

1.30

2.63

1.60

2.13

.08

.08

NOTAS GERAIS:

CORTE AA
ESC: 1/125

UN
IVE
RS
ID

ADE

FEDER AL

DO

AM

UNIFAP

A PÁ

Universidade Federal do Amapá
U N I FA P - 1 9 9 0

Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura
ASSUNTO:

PLANTA BAIXA, CORTES E FACHADAS
REFERÊNCIA:

ANTEPROJETO DE ARQUITETURA - BLOCO D - DFCH
LOCALIZAÇÃO:

Campus Marco Zero - Macapá-AP
PRANCHA:

OP. CAD

AUTOR DO PROJETO:

Raimundo Brazão do Rosário
Arquiteto e Urbanista
Mat. SIAPE 2001390

FACHADA PRINCIPAL
ESC: 1/125

MODIFICADO POR:

LOC. DO ARQ. CAD:

ÁREA:

DATA:

01

FACHADA LATERAL 1
ESC: 1/125

CONSTRUÍDA: 2.468,88 m²

FORMATO A0

01

ESCALA:

NOV / 2019

Indicada

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

.15
1.50

1.25

1

3.51

J1

3.51

J1

1

8.19

J1

1

7.08
2

J1

1

1

.15

1

1

7.08

J1

J1

1

.15

J1

1

.15

3.45

3.45

J2

J2

J1

.10

.15

.10

.15

4.35
J2

.10

7.07
J1

1

.10

10.59
J1

J1

8.35

J1

J1

1

J1

1

.10
1.23

2.83
J1

.10
2.82

J1

1

.10

.10
1.23

2.82

J1

1

.15

.10

.15

2.82

J1

3.45

J2

J2

J1

1

.15

3.45

.15
4.35
.15

3.54

J1

.10

J2

1

P5

1.47

P5

.87

3.46

J1

.10

1.50

2.80

3.46

.10

1.00

.65

1.35

.10

.60

.15

.10

.15

1

1

1

J3

5.90

4.45

3

3

2

P5

2.88

.15

P2

1

1

1

P3

P3

P3

P3

1

2.05

1

P2

P3

P3

1

1

.15

P2

.15

P3

2

1

1

1

J4

1
1

3

P1

P1

1

1

1

1

.15

2.50

1

J4

1

1

2.05

J4

3

PV1

J3
1

2

1

1

1

P3
J3

1

2.50

.15

3

2.80

1

3

1

2.05

1.45

1.95

1

J4

1

2

2

1

2.85
.15

1.20

MARQUISE 01

1.95

2.50

4.35

1.95

.15

.10

23,71 m2

2.85

.15

1.95

.15

MARQUISE 02

.15

23,71 m2

.15

18.00

23.75

3.85

21.85

PV1

23.75

1

P4

1

3.85

1

1

P5

3.85

1

P1

P1

1

P5

.15

1

P5

J3

.15

1

P3

1.45

2.00
1

P2

P2

.10
3

.10

P3

P5

P3

2.88

2

3

2.88

1

P5

1

J4

.15

1

J4

1

4.90

J3

J4

J4

P2

P3

P3

2.88

1

2

P2

1.20

.15
1.20

3

1

2.05

1

J3

P3

P2
3

1

1

.10

.10

3

3

1

1

.15

P2

.15

1

1.30

3

11.00

P3

3

1

3

P2

1

1

3
1

3

P2

8.85

P2

.15

1

1

1

.15

1

3

J4

1

3

1

P1

2

3

3

1

1

.15

1

1

8.85

1

1

P3

3

1

1

1

2

5.90

6.77
1

1

1

1

4.45

1

1

.10

3.85

3

2.88

1
3

2.88

3

1.85

2.80

4.80

.15

52.57

52.57
51.37

.60

.15

2.15

.15

1.00

1

1

1

PV3
PV2

.10

.10

1

P1

1

1

P1

P1

P1

1

1

P1

1

P2

1

P1

1

1

1

P1

P1

P1

P2

J4

1

.10

3

1

1
1

1

3
1

1

1

1

8.85

1

1

3

3

1

2.90

1

3

8.85

8.85

1

3

3

3

1

1

3

1

1

1

3

1

1

3

1

3

P3
4

7.00

1

P3

14.04

P.C.R.

1

14.04

P.C.R.

2.90

1

1

P.C.R.

P.C.R.

P1

1

P.C.R.

1

P1
P4

P4

3

.15

.15

3.10

.15

1.20

1

J4
1
1

1

1

.10

1

1

1

2.85

P3

1

J1

1

14.25

J1

1

J1

7.30

1

4.40

.15

.15

J1

1

J1

J1

2

7.10

.10

.10

1

.10

1

J1

J1

J1

1

7.10

7.08

J1

4.35

.10

J1

1

J1

J1

1

J1

J1

1

J1

J1

1

1

J1

J1

1

J1

J1

J1

1

J1

.15

J1

.90

.15

.65

7.07

7.10

.15

.15

7.32

4.40

.10

.10

.10

7.10
.10

7.10
.10

7.08

4.35

.10

.90

.15

.15

PLANTA BAIXA - SUPERIOR (BLOCO E)

PLANTA BAIXA - TÉRREO (BLOCOE)

ESC: 1/125

ESC: 1/125

.15

.40

.40

.40

.15
.65

CALHA DE CONCRETO

.15

.15

.40

.15.40

4.35

4.98

10.63

RUFO DE CONCRETO

RUFO DE CONCRETO

RESERVATÓRIO
C. MÍN. = 5.000 l
i=10%

TELHA MISTA TERMOACÚSTICA
E=3cm

.15

TELHA MISTA TERMOACÚSTICA
E=3cm

2.50
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i=10%

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

.15

51.47
.50

1.35

11.37

.15

RUFO DE CONCRETO

J1

.15

1

.15

J1
J1

.15

2.95

1

2.95

1

2.50

MARQUISE 02

CUMEEIRA METÁLICA
.30

.15

CUMEEIRA METÁLICA

LAJE TÉCNICA
.30

1.95

MARQUISE 01

.40

RUFO DE CONCRETO

TELHA MISTA TERMOACÚSTICA
E=3cm

TELHA MISTA TERMOACÚSTICA
E=3cm

i=10%

TABELA

DE

ESQUADRIAS

JANELAS

i=10%
CÓDIGO

QUANT. DIMENSÕES

TIPO

MATERIAL / ACABAMENTO

11.38

RUFO DE CONCRETO

10.62

RUFO DE CONCRETO

(LARG.xALT.xPEIT.)

J1

48

250x150x100

correr -4F

Janela em vidro temperado 10 mm, duas folhas móveis
e duas folhas fixas, com esquadria em alumínio;

J2

06

250x50x200

máximo - ar

Janela em vidro temperado, com esquadria em alumínio;

J3

05

100x50x200

máximo - ar

Janela em vidro temperado, com esquadria em alumínio;

J4

11

100x100x100

fixo

Janela em vidro temperado fixo, com esquadria em
alumínio;

PAINÉIS
CÓDIGO

QUANT. DIMENSÕES

MATERIAL / ACABAMENTO

TIPO

(LARG.xALT.)

01

CONF.
PROJETO

PV2

01

415x370

fixo/máx. ar e Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
porta 200x250 Dorma ou similar.
fixo/máximo ar/ Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
porta 200x250 Dorma ou similar.

PV3

01

415x450

fixo/máximo ar Painéis em vidro laminado 10mm com fixação em ferragens
Dorma ou similar.

.15

PV1

.90

52.27

.50

PORTAS
.65

CALHA DE CONCRETO

CÓDIGO

QUANT. DIMENSÕES

.15

MATERIAL / ACABAMENTO

TIPO

(LARG.xALT.)

.90
.15

PLANTA DE COBERTURA
ESC: 1/125

P1

17

90x210

abrir

Porta em alumínio, cor natural, com visor (20X80cm) de
vidro 6mm e fechadura

P2

14

90x210

abrir

Porta em alumínio, cor natural, com fechadura;

P3

17

80x210

abrir

Porta em alumínio anodizado, cor natural, com fechadura

P4

03

180x210

abrir - 2F

P5

16

60x180

abrir

Porta em vidro temperado 10mm, com puxador.
Porta em alumínio anodizado, cor natural, com fechadura

CONVENÇÕES DOS LOCAIS
TETO
PAREDE

X
X

N° CORRESPONDENTE AO
MATERIAL EMPREGADO

X

PISO

1.
2.

.08

.08

NOTAS GERAIS:
COTAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS, AS COTAS DE NÍVEL INDICAM PISO ACABADO.
AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

CORTE BB
ESC: 1/125

.08
1.50
.13
.50
1.50

3.20

2.00
SAN. PcD
+4,74

.01
.12

CIRCULAÇÃO
+4,75

1.87

1.17

1.98

SAN. FEMININO
+4,74

.67

LABORATÓRIO 07
+4,75

TETO
1. FORRO EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA
ACABAMENTO FOSCO;

1.20

GABINETE 04
+4,75

1.00

CIRC.
+4,75

COORD. GRADUAÇÃO
+0,25

COORD. PÓS 01
+0,25

COORD. PÓS 02
+0,25

SECRETARIA GERAL
+0,25

3.20

1.50

.50
CO-WORKING
+0,25

2.00
SALA DE AULA
+0,25

SALA DE AULA
+0,25

SAN. FEMININO
+0,24

CIRCULAÇÃO
+0,24

SAN. PcD
+0,24

.01
.24

CENTRO ACADÊMICO
+0,25

1.00

SALA DE EST. GRADUAÇÃO
+4.75

.25

ESCADA
+0,25

PAREDES
1. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO NA COR
BRANCO GELO (OU A DEFINIR COM A FISCALIZAÇÃO) DA SUVINIL OU EQUIVALENTE;
2. REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, 31X56CM, NA COR BRANCA, OU SIMILAR;
3. DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA
ACABAMENTO ACETINADO.
4. PORCELANATO AMADEIRADO (15X90CM OU 20X120CM OU EQUIVALENTE) - PORTOBELLO OU SIMILAR
5. PASTILHA ELIANE - 7,5X7,5CM - COR A DEFINIR - PARA RESERVATÓRIO ELEVADO
6. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM TEXTURA RÚSTICA - TEXTURATTO SUVINIL OU SIMILAR - COR
CINZA GRAFITE OU OUTRA A DEFINIR

1.20

1.87

1.17

1.98
2.52

GABINETE 03
+4,75

2.52

3.00

3.70

3.20

3.80

.10
.30
1.94
SECRETARIA GERAL
+0,25

OBS.: RODAPÉ H=10cm.

.67

.50

.13
1.37
3.00

3.70

.13

GABINETE 10
+4.75

.80

9.00

.13

CIRC.
+4,75

LAB. DE INFORMÁTICA
+4,75

1.37

.18

LABORATÓRIO 01
+4,75

.18

1.76

GABINETE 14
+4,75

.57

.13

.27

CIRCULAÇÃO
+4,75

1.17

CIRCULAÇÃO
+4,75

SALA DE EST. PÓS-GRAD.
+4,75

PISOS
1. PISO EM GRANITINA NA COR CINZA NATURAL RESINADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 80CM
2. PISO EM CONCRETO DESEMPENADO NATURAL
3. GRANITO CINZA ANDORINHA PARA AS ESCADAS.

2.63

2.13
1.50
.80

.30
.13
3.80

2.10

3.20

3.80

4.10

1.10

1.17

.70

.57

.50

.13
.27

1.50

1.30

2.63

1.60

2.13

.08

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

CORTE AA
ESC: 1/125
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0271

M
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

T & P ENGENHARIA LTDA. - EPP
Pilar Engenharia e Arquitetura

UNIFAP.

NBR - 06484/2001

INTERESSADO (A):

Início da Sondagem:
Término da Sondagem:

T & P ENGENHARIA LTDA. - EPP / PILAR ENGENHARIA E ARQUITETURA.

LOCAL DA SONDAGEM:

G R Á F I C O

3

4

5

6

7

P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC

N.º de golpes 2.ª + 3.ª
4 /15
4 /15 Inicial
8
9
5 /15 Final
4 /15
5 /15 Inicial
9
11
6 /15 Final
7 /15
9 /15 Inicial 16
18
9 /15 Final
8 /15
10 /15 Inicial 18
21
11 /15 Final
12 /15
13 /15 Inicial 25
26
13 /15 Final
16 /15
18 /15 Inicial 34
36
18 /15 Final
17 /15
18 /15 Inicial 35
31
13 /5 Final
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0
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- AMOSTRADOR Ø INT.=

35 mm

- AMOSTRADOR Ø EXT.=

51 mm

- REVESTIMENTO Ø =
- PESO =
- ALTURA DE QUEDA =

68 mm
65 kgf
75 kgf

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
0 Silte arenoso de cor amarelado medianamente compacto.

NSPT
35 40 45

1 Idem

50

1,45

2 Idem
2,45

2,93

Silte areno argiloso com pedregulho de
3 cor variegado muito rijo.

3,45

4 Idem
4,45

5 Idem
5,45

5,78

Argila silto arenosa com pedregulho de
6 cor variegada dura.

6,45

7 Idem
Profundidade (m)

2

P
TC

200 cm

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO S.P.T.

AMOSTRA

Números de Golpes:
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.
Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.

1.ª + 2.ª

1

PROFUNDIDADE DAS
CAMADAS

N. A.

TC

Revestimento:

NSPT

AVANÇO

0

Índices de penetração

COTA EM RELAÇÃO
AO RN

Sondagem Número:

7,45

Limite da Sondagem S.P.T

8,45

9,45

10
10,45

11
11,45

12
12,45

13
13,45

14
14,45

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 7,35m atendendo os critérios de paralisação contidas
na ABNT/NBR-06484/2001; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, conforme
informações contidas no boletim de campo.
Avanço:

Folha:
Operador de Sonda: RANGEL.

TH - Trado helicoidal
CA - Circulação de água
TC - Trado concha
P - Percussão

INICIAL: Não Encontrado

23/10/2014

FINAL: Não Encontrado

23/10/2014

NBR - 06484/2001

INTERESSADO (A):

Início da Sondagem:
Término da Sondagem:

T & P ENGENHARIA LTDA. - EPP / PILAR ENGENHARIA E ARQUITETURA.

LOCAL DA SONDAGEM:

G R Á F I C O

3

4

5

6

7

P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC

N.º de golpes 2.ª + 3.ª
3 /15
3 /15 Inicial
6
7
4 /15 Final
4 /15
4 /15 Inicial
8
8
4 /15 Final
7 /15
7 /15 Inicial 14
15
8 /15 Final
9 /15
9 /15 Inicial 18
20
11 /15 Final
12 /15
13 /15 Inicial 25
26
13 /15 Final
16 /15
16 /15 Inicial 32
33
17 /15 Final
18 /15
20 /15 Inicial 38
43
23 /15 Final
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- AMOSTRADOR Ø INT.=

35 mm

- AMOSTRADOR Ø EXT.=

51 mm

- REVESTIMENTO Ø =
- PESO =
- ALTURA DE QUEDA =

68 mm
65 kgf
75 kgf

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
0 Silte arenoso de cor amarelado pouco
compacto.

NSPT
35 40 45

1 Idem

50

1,45

2 Idem
2,45

2,90

Silte areno argiloso com pedregulho de
3 cor variegado rijo.

3,45

4 Idem muito rijo.
4,45

5 Idem
5,45

5,81

Argila silto arenosa com pedregulho de
6 cor variegada dura.

6,45

7 Idem
Profundidade (m)

2

P
TC

200 cm

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO S.P.T.

AMOSTRA

Números de Golpes:
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.
Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.

1.ª + 2.ª

1

PROFUNDIDADE DAS
CAMADAS

N. A.

TC

Revestimento:

NSPT

AVANÇO

0

Índices de penetração

COTA EM RELAÇÃO
AO RN

Sondagem Número:

7,45

Limite da Sondagem S.P.T
8,45

9,45

10
10,45

11
11,45

12
12,45

13
13,45

14
14,45

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 7,45m atendendo os critérios de paralisação contidas
na ABNT/NBR-06484/2001; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, conforme
informações contidas no boletim de campo.
Avanço:

Folha:
Operador de Sonda: RANGEL.

TH - Trado helicoidal
CA - Circulação de água
TC - Trado concha
P - Percussão

INICIAL: Não Encontrado

23/10/2014

FINAL: Não Encontrado

23/10/2014

NBR - 06484/2001

INTERESSADO (A):

Início da Sondagem:
Término da Sondagem:

T & P ENGENHARIA LTDA. - EPP / PILAR ENGENHARIA E ARQUITETURA.

LOCAL DA SONDAGEM:

G R Á F I C O

3

4

5

6

7

P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC

N.º de golpes 2.ª + 3.ª
4 /15
5 /15 Inicial
9
9
4 /15 Final
4 /15
4 /15 Inicial
8
10
6 /15 Final
8 /15
8 /15 Inicial 16
16
8 /15 Final
9 /15
9 /15 Inicial 18
19
10 /15 Final
11 /15
12 /15 Inicial 23
25
13 /15 Final
15 /15
17 /15 Inicial 32
35
18 /15 Final
18 /15
20 /15 Inicial 38
39
19 /10 Final
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- AMOSTRADOR Ø INT.=

35 mm

- AMOSTRADOR Ø EXT.=

51 mm

- REVESTIMENTO Ø =
- PESO =
- ALTURA DE QUEDA =

68 mm
65 kgf
75 kgf

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
0 Silte arenoso de cor amarelado medianamente compacto.

NSPT
35 40 45

1 Idem

50

1,45

2 Idem
2,45

2,89

Silte areno argiloso com pedregulho de
3 cor variegado muito rijo.

3,45

4 Idem
4,45

5 Idem
5,45

5,84

Argila silto arenosa com pedregulho de
6 cor variegada dura.

6,45

7 Idem
Profundidade (m)

2

P
TC

200 cm

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO S.P.T.

AMOSTRA

Números de Golpes:
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.
Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.

1.ª + 2.ª

1

PROFUNDIDADE DAS
CAMADAS

N. A.

TC

Revestimento:

NSPT

AVANÇO

0

Índices de penetração

COTA EM RELAÇÃO
AO RN

Sondagem Número:

7,45

Limite da Sondagem S.P.T

8,45

9,45

10
10,45

11
11,45

12
12,45

13
13,45

14
14,45

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 7,40m atendendo os critérios de paralisação contidas
na ABNT/NBR-06484/2001; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, conforme
informações contidas no boletim de campo.
Avanço:

Folha:
Operador de Sonda: RANGEL.

TH - Trado helicoidal
CA - Circulação de água
TC - Trado concha
P - Percussão

INICIAL: Não Encontrado

23/10/2014

FINAL: Não Encontrado

23/10/2014

NBR - 06484/2001

INTERESSADO (A):

Início da Sondagem:
Término da Sondagem:

T & P ENGENHARIA LTDA. - EPP / PILAR ENGENHARIA E ARQUITETURA.

LOCAL DA SONDAGEM:

G R Á F I C O

3

4

5

6

7

P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC

N.º de golpes 2.ª + 3.ª
3 /15
3 /15 Inicial
6
6
3 /15 Final
4 /15
4 /15 Inicial
8
9
5 /15 Final
8 /15
7 /15 Inicial 15
15
8 /15 Final
9 /15
10 /15 Inicial 19
20
10 /15 Final
12 /15
12 /15 Inicial 24
25
13 /15 Final
15 /15
16 /15 Inicial 31
33
17 /15 Final
19 /15
20 /15 Inicial 39
42
22 /15 Final
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9

0

5

10 15 20

25 30

- AMOSTRADOR Ø INT.=

35 mm

- AMOSTRADOR Ø EXT.=

51 mm

- REVESTIMENTO Ø =
- PESO =
- ALTURA DE QUEDA =

68 mm
65 kgf
75 kgf

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
0 Silte arenoso de cor amarelado pouco
compacto.

NSPT
35 40 45

1 Idem

50

1,45

2 Idem
2,45

2,92

Silte areno argiloso com pedregulho de
3 cor variegado rijo.

3,45

4 Idem muito rijo.
4,45

5 Idem
5,45

5,83

Argila silto arenosa com pedregulho de
6 cor variegada dura.

6,45

7 Idem
Profundidade (m)

2

P
TC

200 cm

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO S.P.T.

AMOSTRA

Números de Golpes:
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.
Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.

1.ª + 2.ª

1

PROFUNDIDADE DAS
CAMADAS

N. A.

TC

Revestimento:

NSPT

AVANÇO

0

Índices de penetração

COTA EM RELAÇÃO
AO RN

Sondagem Número:

7,45

Limite da Sondagem S.P.T
8,45

9,45

10
10,45

11
11,45

12
12,45

13
13,45

14
14,45

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 7,45m atendendo os critérios de paralisação contidas
na ABNT/NBR-06484/2001; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, conforme
informações contidas no boletim de campo.
Avanço:

Folha:
Operador de Sonda: RANGEL.

TH - Trado helicoidal
CA - Circulação de água
TC - Trado concha
P - Percussão

INICIAL: Não Encontrado

23/10/2014

FINAL: Não Encontrado

23/10/2014

NBR - 06484/2001

INTERESSADO (A):

Início da Sondagem:
Término da Sondagem:

T & P ENGENHARIA LTDA. - EPP / PILAR ENGENHARIA E ARQUITETURA.

LOCAL DA SONDAGEM:

G R Á F I C O

3

4

5

6

7

P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC

N.º de golpes 2.ª + 3.ª
3 /15
4 /15 Inicial
7
9
5 /15 Final
6 /15
6 /15 Inicial 12
13
7 /15 Final
9 /15
8 /15 Inicial 17
18
10 /15 Final
10 /15
11 /15 Inicial 21
22
11 /15 Final
12 /15
12 /15 Inicial 24
25
13 /15 Final
16 /15
18 /15 Inicial 34
37
19 /15 Final
21 /15
15 /5 Inicial 36
40
25 /5 Final

8

9

0

5

10 15 20

25 30

- AMOSTRADOR Ø INT.=

35 mm

- AMOSTRADOR Ø EXT.=

51 mm

- REVESTIMENTO Ø =
- PESO =
- ALTURA DE QUEDA =

68 mm
65 kgf
75 kgf

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
0 Silte arenoso de cor amarelado medianamente compacto.

NSPT
35 40 45

1 Idem

50

1,45

2 Idem
2,45

2,94

Silte areno argiloso com pedregulho de
3 cor variegado muito rijo.

3,45

4 Idem
4,45

5 Idem
5,45

5,79

Argila silto arenosa com pedregulho de
6 cor variegada dura.

6,45

7 Idem
Profundidade (m)

2

P
TC

200 cm

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO S.P.T.

AMOSTRA

Números de Golpes:
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.
Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.

1.ª + 2.ª

1

PROFUNDIDADE DAS
CAMADAS

N. A.

TC

Revestimento:

NSPT

AVANÇO

0

Índices de penetração

COTA EM RELAÇÃO
AO RN

Sondagem Número:

7,45

Limite da Sondagem S.P.T

8,45

9,45

10
10,45

11
11,45

12
12,45

13
13,45

14
14,45

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 7,20m atendendo os critérios de paralisação contidas
na ABNT/NBR-06484/2001; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, conforme
informações contidas no boletim de campo.
Avanço:

Folha:
Operador de Sonda: RANGEL.

TH - Trado helicoidal
CA - Circulação de água
TC - Trado concha
P - Percussão

INICIAL: Não Encontrado

24/10/2014

FINAL: Não Encontrado

24/10/2014

NBR - 06484/2001

INTERESSADO (A):

Início da Sondagem:
Término da Sondagem:

T & P ENGENHARIA LTDA. - EPP / PILAR ENGENHARIA E ARQUITETURA.

LOCAL DA SONDAGEM:

G R Á F I C O

3

4

5

6

7

P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC

N.º de golpes 2.ª + 3.ª
3 /15
4 /15 Inicial
7
8
4 /15 Final
4 /15
5 /15 Inicial
9
10
5 /15 Final
7 /15
8 /15 Inicial 15
16
8 /15 Final
10 /15
10 /15 Inicial 20
22
12 /15 Final
13 /15
13 /15 Inicial 26
27
14 /15 Final
17 /15
18 /15 Inicial 35
38
20 /15 Final
21 /15
23 /15 Inicial 44
47
24 /5 Final

8

9

0

5

10 15 20

25 30

- AMOSTRADOR Ø INT.=

35 mm

- AMOSTRADOR Ø EXT.=

51 mm

- REVESTIMENTO Ø =
- PESO =
- ALTURA DE QUEDA =

68 mm
65 kgf
75 kgf

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
0 Silte arenoso de cor amarelado pouco
compacto.

NSPT
35 40 45

1 Idem

50

1,45

2 Idem medianamente compacto.
2,45

2,92

Silte areno argiloso com pedregulho de
3 cor variegado rijo.

3,45

4 Idem muito rijo.
4,45

5 Idem
5,45

5,73

Argila silto arenosa com pedregulho de
6 cor variegada dura.

6,45

7 Idem
Profundidade (m)

2

P
TC

200 cm

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO S.P.T.

AMOSTRA

Números de Golpes:
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.
Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.

1.ª + 2.ª

1

PROFUNDIDADE DAS
CAMADAS

N. A.

TC

Revestimento:

NSPT

AVANÇO

0

Índices de penetração

COTA EM RELAÇÃO
AO RN

Sondagem Número:

7,45

Limite da Sondagem S.P.T

8,45

9,45

10
10,45

11
11,45

12
12,45

13
13,45

14
14,45

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 7,30m atendendo os critérios de paralisação contidas
na ABNT/NBR-06484/2001; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, conforme
informações contidas no boletim de campo.
Avanço:

Folha:
Operador de Sonda: RANGEL.

TH - Trado helicoidal
CA - Circulação de água
TC - Trado concha
P - Percussão

INICIAL: Não Encontrado

24/10/2014

FINAL: Não Encontrado

24/10/2014

NBR - 06484/2001

INTERESSADO (A):

Início da Sondagem:
Término da Sondagem:

T & P ENGENHARIA LTDA. - EPP / PILAR ENGENHARIA E ARQUITETURA.

LOCAL DA SONDAGEM:

G R Á F I C O

3

4

5

6

7

P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC

N.º de golpes 2.ª + 3.ª
3 /15
5 /15 Inicial
8
10
5 /15 Final
5 /15
6 /15 Inicial 11
12
6 /15 Final
7 /15
8 /15 Inicial 15
18
10 /15 Final
10 /15
11 /15 Inicial 21
23
12 /15 Final
13 /15
14 /15 Inicial 27
29
15 /15 Final
17 /15
18 /15 Inicial 35
37
19 /15 Final
24 /15
25 /15 Inicial 49
51
26 /5 Final

8

9

0

5

10 15 20

25 30

- AMOSTRADOR Ø INT.=

35 mm

- AMOSTRADOR Ø EXT.=

51 mm

- REVESTIMENTO Ø =
- PESO =
- ALTURA DE QUEDA =

68 mm
65 kgf
75 kgf

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
0 Silte arenoso de cor amarelado medianamente compacto.

NSPT
35 40 45

1 Idem

50

1,45

2 Idem
2,45

2,91

Silte areno argiloso com pedregulho de
3 cor variegado muito rijo.

3,45

4 Idem
4,45

5 Idem
5,45

5,86

Argila silto arenosa com pedregulho de
6 cor variegada dura.

6,45

7 Idem
Profundidade (m)

2

P
TC

200 cm

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO S.P.T.

AMOSTRA

Números de Golpes:
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.
Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.

1.ª + 2.ª

1

PROFUNDIDADE DAS
CAMADAS

N. A.

TC

Revestimento:

NSPT

AVANÇO

0

Índices de penetração

COTA EM RELAÇÃO
AO RN

Sondagem Número:

7,45

Limite da Sondagem S.P.T

8,45

9,45

10
10,45

11
11,45

12
12,45

13
13,45

14
14,45

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 7,15m atendendo os critérios de paralisação contidas
na ABNT/NBR-06484/2001; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, conforme
informações contidas no boletim de campo.
Avanço:

Folha:
Operador de Sonda: RANGEL.

TH - Trado helicoidal
CA - Circulação de água
TC - Trado concha
P - Percussão

INICIAL: Não Encontrado

24/10/2014

FINAL: Não Encontrado

24/10/2014

NBR - 06484/2001

INTERESSADO (A):

Início da Sondagem:
Término da Sondagem:

T & P ENGENHARIA LTDA. - EPP / PILAR ENGENHARIA E ARQUITETURA.

LOCAL DA SONDAGEM:

G R Á F I C O

3

4

5

6

7

P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC
P
TC

N.º de golpes 2.ª + 3.ª
5 /15
6 /15 Inicial 11
12
6 /15 Final
6 /15
7 /15 Inicial 13
14
7 /15 Final
8 /15
9 /15 Inicial 17
20
11 /15 Final
10 /15
12 /15 Inicial 22
24
12 /15 Final
13 /15
14 /15 Inicial 27
28
14 /15 Final
17 /15
17 /15 Inicial 34
36
19 /15 Final
20 /15
23 /15 Inicial 43
47
24 /5 Final

8

9

0

5

10 15 20

25 30

- AMOSTRADOR Ø INT.=

35 mm

- AMOSTRADOR Ø EXT.=

51 mm

- REVESTIMENTO Ø =
- PESO =
- ALTURA DE QUEDA =

68 mm
65 kgf
75 kgf

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
0 Silte arenoso de cor amarelado medianamente compacto.

NSPT
35 40 45

1 Idem

50

1,45

2 Idem
2,45

2,92

Silte areno argiloso com pedregulho de
3 cor variegado muito rijo.

3,45

4 Idem
4,45

5 Idem
5,45

5,85

Argila silto arenosa com pedregulho de
6 cor variegada dura.

6,45

7 Idem
Profundidade (m)

2

P
TC

200 cm

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO S.P.T.

AMOSTRA

Números de Golpes:
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.
Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.

1.ª + 2.ª

1

PROFUNDIDADE DAS
CAMADAS

N. A.

TC

Revestimento:

NSPT

AVANÇO

0

Índices de penetração

COTA EM RELAÇÃO
AO RN

Sondagem Número:

7,45

Limite da Sondagem S.P.T

8,45

9,45

10
10,45

11
11,45

12
12,45

13
13,45

14
14,45

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 7,30m atendendo os critérios de paralisação contidas
na ABNT/NBR-06484/2001; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, conforme
informações contidas no boletim de campo.
Avanço:

Folha:
Operador de Sonda: RANGEL.

TH - Trado helicoidal
CA - Circulação de água
TC - Trado concha
P - Percussão

INICIAL: Não Encontrado

24/10/2014

FINAL: Não Encontrado

24/10/2014

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
LOCAL DA OBRA: PRÉDIOS DO DFCH – 2 PAVIMENTOS
CAMPUS MARCO ZERO DO EQUADOR - MACAPÁ
FOTOS – Agosto/2020

FOTO 1 – UNIFAP : LOCAL DA OBRA – BLOCOS - DFCH

FOTO 2 – UNIFAP : LOCAL DA OBRA – BLOCOS - DFCH

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
LOCAL DA OBRA: PRÉDIOS DO DFCH – 2 PAVIMENTOS
CAMPUS MARCO ZERO DO EQUADOR - MACAPÁ
FOTOS – Agosto/2020
FOTO 3 – UNIFAP : LOCAL DA OBRA – BLOCOS - DFCH

FOTO 4 – UNIFAP : LOCAL DA OBRA – BLOCOS - DFCH

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
LOCAL DA OBRA: PRÉDIOS DO DFCH – 2 PAVIMENTOS
CAMPUS MARCO ZERO DO EQUADOR - MACAPÁ
FOTOS – Agosto/2020
FOTO 5 – UNIFAP : LOCAL DA OBRA – BLOCOS - DFCH

FOTO 6 – UNIFAP : LOCAL DA OBRA – BLOCOS - DFCH

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
LOCAL DA OBRA: PRÉDIOS DO DFCH – 2 PAVIMENTOS
CAMPUS MARCO ZERO DO EQUADOR - MACAPÁ
FOTOS – Agosto/2020
FOTO 7 – UNIFAP : LOCAL DA OBRA – BLOCOS - DFCH

FOTO 8 – UNIFAP : LOCAL DA OBRA – BLOCOS - DFCH

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
LOCAL DA OBRA: PRÉDIOS DO DFCH – 2 PAVIMENTOS
CAMPUS MARCO ZERO DO EQUADOR - MACAPÁ
FOTOS – Agosto/2020

FOTO 9 – UNIFAP : LOCAL DA OBRA – BLOCOS - DFCH
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