Prefeitura Municipal de Arroio do Sal
Município de Arroio do Sal
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/18.
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo de referência estabelecer as condições
mínimas necessárias para a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos
profissionais de elaboração de projetos para a Secretaria Municipal de Planejamento, a
serem executados em regime de empreitada por preço unitário, conforme condições,
quantitativos e especificações técnicas, constantes neste Termo de Referência.
1.1. Os itens e quantitativos estimados a serem contratados obedecerão à
tabela a seguir:
ITEM

QTDE UNIDADE

VALOR
REF. UNIT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01

10.000

m²

Projeto Arquitetônico;

R$ 65,86

02

1.000

m²

Projeto Arquitetônico de Reforma

R$ 69,91

03

250

m²

Projeto de Estruturas de Madeira;

R$ 16,81

04

2.100

m²

Projeto de Estrutura de Concreto

R$ 16,81

05

2.100

m²

Projeto de Estrutura Pré-fabricada

R$ 16,81

06

250

m²

Projeto de Estrutura Metálica

R$ 16,81

07

250

m²

Projeto de Estruturas Mistas

R$ 16,81

08

2.100

m²

Projeto de Luminotécnica

R$ 8,41

09

175

m²

Projeto de Condicionamento Acústico

R$ 11,17

10

1.050

m²

Projeto
de
Climatização

11

2.100

m²

Projeto de Combate a Incêndio e Pânico

R$ 5,64

12

500

m²

Projeto de Instalações Elétricas Prediais de
Baixa Tensão e SPDA

R$ 11,17

13

2.100

m²

Projeto de Instalações telefônicas Prediais

R$ 3,96

14

2.100

m²

Projeto
de
Cabeamento
Estruturado,
Automação e Lógica em Edifícios

R$ 8,41

15

50

m²

Projeto de Instalações Prediais de TV

R$ 3,96

16

500

m²

Projeto de Reforma de Interiores

R$ 83,96

17

2.100

m²

Projeto de Instalações Hidráulicas Prediais

R$ 5,64

Ventilação,

Exaustão

e

R$ 13,94
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18

2.100

m²

Projeto de Instalações Sanitárias Prediais

R$ 5,64

19

2.600

m²

Projeto de Instalações Prediais de Águas
Pluviais

R$ 3,96

20

250

m²

Projeto de Instalações Prediais de Gás
Canalizado

R$ 3,96

21

50

m²

Projeto de Instalações de Gases Medicinais

R$ 5,64

22

2.500

m²

Projeto de Sistema Viário e Acessibilidade

R$ 5,64

23

500

m²

Projeto Especializados de Estacionamento e
Tráfego de Veículos

R$ 5,64

24

10

km

Projeto de Drenagem de Águas Pluviais

25

05

un

Projeto 3D – Maquete Eletrônica
(realista e desenho) (5 imagens)

26

05

un

Projeto de vídeo
(diurno/noturno)

de

passeio

R$ 1.048,21
R$ 550,00
virtual

R$ 1.200,00

2. DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
2.1. Da Elaboração dos Serviços:
2.1.1. O projeto deverá ser elaborado em nível de projeto executivo,
detalhado, de forma que contenha todas as informações necessárias para a sua perfeita
interpretação e execução da obra.
2.1.2. Deverão ser analisadas as condicionantes locais para que se
obtenham todas as informações preliminares necessárias para o desenvolvimento do
projeto.
2.1.3. Deverá ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que
sejam definidas as diretrizes básicas de projeto.
2.1.4. O Projeto deverá contemplar a solução, com detalhamento, definição
de materiais, forma de instalação, contendo no mínimo: memória de cálculo,
dimensionamentos, e outros elementos necessários à compreensão da execução, legenda
com os símbolos e abreviações adotados em cada prancha.
2.1.5. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e legislação
vigente.
2.1.6. O projeto deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial
descritivo, lista de materiais completa, detalhamentos completos em plantas, cortes e as
especificações técnicas necessárias para a contratação e execução da obra.
2.2. Da Elaboração da Planilha Orçamentária:
2.2.1. Na elaboração da planilha deverão ser considerados os preços
praticados no mercado para cada item e subitens de serviços elencados, devidamente
atualizados em relação à data do orçamento.
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2.2.2. Os valores unitários expressos na planilha deverão estar compatíveis
com o quantitativo a que correspondem (m², m³, unidade, etc.), tanto para material
como para mão de obra.
2.2.3. Não deverão ser utilizadas composições de itens ou subitens com
indicação de verba, priorizando sempre a aplicação de parâmetros e grandezas que
permitam fácil mensuração.
2.2.4. Os serviços cujo valor for definido em verba deverão ser detalhados
em local específico, seja em outro local da própria planilha, seja em local específico na(s)
planta(s).
2.2.5. A constituição da planilha deverá ser sempre detalhada e com a
maior precisão possível, devendo a descrição dos itens e subitens manter correlação com
os projetos e memorial de serviços, quando for o caso, e permitir sua perfeita
identificação.
2.2.6. Sobre o valor do custo unitário de cada item, obtido pela soma do
valor de mão de obra e material, deverá incidir o percentual de BDI – bonificação e
despesas indiretas.
2.2.7. A partir da multiplicação do valor do custo unitário com BDI pela
quantidade, obter-se-á o custo total do item. O percentual de BDI deverá estar
salientado na planilha.
2.2.8. Poderão ser constituídos agrupamentos de planilhas por
especialidade de projeto ou serviço, desde que o valor totalizado de cada uma seja
espelhado em uma planilha geral que encerre o somatório final do orçamento.
2.2.9. Cada item da planilha deverá ter seu respectivo subtotal, de modo a
permitir fácil visualização dos custos desagregados.
2.2.10.
A CONTRATADA deverá apresentar a Memória de Cálculo do
BDI e Memória de Cálculo dos Encargos Sociais.
2.3. Da Elaboração do Memorial Descritivo:
2.3.1. O Memorial Descritivo deverá expor textualmente as propostas de
intervenção e soluções a serem apresentadas e suas justificativas, integrando todos os
elementos que compõem a obra.
2.3.2. Deverá relatar todos os materiais e os serviços utilizados,
especificando-os quanto às técnicas para uso e suas aplicações, de forma detalhada,
contendo todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução.
2.3.3. O memorial descritivo deverá ser composto pela relação completa
dos desenhos integrantes dos projetos; justificativa das soluções adotadas;
considerações fundamentais sobre os serviços a serem executados; características gerais
dos projetos; descrição resumida dos acabamentos de cada peça dos projetos.
3. NORMAS E LEIS A SEREM ATENDIDAS
3.1. Os projetos deverão atender às normas vigentes da ABNT e NBR’s de
acordo com cada Serviço. Assim como, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais.
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4. DO PRAZO
4.1. O prazo para execução dos serviços será de 30 (trinta) dias a
contar da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias, caso se verifique a necessidade de revisão/correção do projeto, a critério da
Secretaria.
4.2. A contratada deverá apresentar a respectiva anotação/registro de
responsabilidade técnica (ART/RRT) de elaboração dos projetos, orçamentos e
memoriais, no prazo de 07 (sete) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço.
5. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
5.1. Ao final da totalidade dos serviços, a contratada entregará à
contratante, via processo administrativo, 02 (duas) cópias impressas dos referidos
projetos e 01 (um) arquivo digital dos serviços contratados, nos formatos doc, xls, pdf,
dwg, skp, rvt e/ou outros formatos equivalentes.
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