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DATA DA ABERTURA: 09/03/2016 

 

HORÁRIO: 09h00min              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ENDEREÇO: RUA PEDRO RODRIGUES BANDEIRA, 143 – 8º ANDAR – COMÉRCIO – 
SALVADOR, BAHIA – CEP 40.015-080 

 

MODALIDADE: CARTA CONVITE 

 

TIPO:  MENOR PREÇO GLOBAL  
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html  
 

 

 
ATO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

(Portaria nº 002/2016) 
 

Ricardo Silva Freire – Presidente 
Alan de Jesus Mendes – Membro 
 Jeandro Leite Costa – Membro  

Jorge Guilherme Duarte Lobo – Membro / Arquiteto  
 

LICITAÇÃO PROCESSADA COM FULCRO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E 
DE CONTRATOS DO SISTEMA SENAR. 

 

 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 
1.1 - Contratação de serviços técnicos especializados para Elaboração de Projeto Básico e 

Executivo de Arquitetura e Engenharia, contendo todos os elementos técnicos de planilhas de 

quantitativos com memória de cálculos, planilhas de custos, critério de medição e 

remuneração dos serviços, memoriais descritivos de execução dos serviços, cronograma-

físico/financeiro, visando a reforma do Centro de Capacitação e Treinamento Rural no 

Município de Senhor do Bomfim/BA, localizado na Rodovia Lomanto Junior, margem da BR 

407 (Área anexa ao Parque de Exposições) CEP: 48900-999. Estes elementos são 

necessários para a posterior e regular licitação das obras para a reforma do referido Centro 

de Treinamento Rural, sendo a área construída atual 808,12 m² (Oitocentos e Oito metros 

quadrados e fração) e área de terreno total 5.185,15 m² (Cinco Mil, cento e oitenta e cinco 

metros e fração), conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I. 
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2. A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

2.1 Os licitantes deverão entregar, via remessa postal ou presencialmente, até data, hora e 

local designados no título deste Convite, envelopes separados, sendo o envelope I contendo 

a documentação relativa à habilitação, o envelope II contendo a proposta comercial, devendo 

o proponente fazer constar na sua parte externa, além da sua razão social, os seguintes 

dizeres: SENAR/BA – CARTA CONVITE 005/2016, conforme modelos abaixo: 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 O credenciamento é a condição obrigatória para que o licitante se faça representado 

durante a sessão e possa realizar todos os atos inerentes a este certame. 

 

2.2.2 No dia, local e horário designados para realização deste certame, a empresa 

interessada ou seu representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, que 

poderá ser realizado das seguintes formas: 

 

2.2.2.1 Carta de Credenciamento acompanhada de documento que comprove os poderes do 

outorgante (modelo anexo VII); 

 

2.2.2.2 Procuração, por instrumento particular, firmada por pessoa que detenha poder de 

delegação. A procuração deverá ter firma reconhecida, conferir poderes para representação 

junto a pessoas jurídicas de direito privado, considerando que o(s) Contratante(s) é (são) 

pessoa(s) jurídica(s) de direito privado.  Deverá ainda o instrumento ter fim específico de 

representação em licitações, inclusive com poderes para renunciar ao direito de recurso; 

 

2.2.2.3 Procuração por instrumento público. Neste caso deverão ser observados os mesmo 

critérios do item anterior; 

 

2.2.2.4 Representação através de dirigentes (titular, proprietário, diretor, dirigente ou 

assemelhado). Tal condição deverá ser comprovada mediante apresentação do Contrato 

Social ou Estatuto Social em que estejam expressos os poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em nome do licitante, e ainda, no caso de Sociedade Anônima, através 

LICITANTE:___________________________________________ 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

CONVITE N° 005/2016 

SENAR-AR/BA 

LICITANTE:__________________________________________________________ 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

CONVITE N° 005/2016 

SENAR-AR/BA 
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da Ata de reunião que elegeu os atuais Diretores, tudo devidamente arquivado ou registrado 

na repartição competente; 

 

2.2.2.5 Em qualquer das hipóteses acima, o preposto ou representante legal da empresa 

deverá ser identificado mediante apresentação de carteira de identidade ou outro documento 

legal com foto. 

 

2.2.3 O não-credenciamento  do  licitante  ou  de  seu  representante  legal  não  é  fato  

impeditivo  para recebimento  e  abertura  de  seus  envelopes,  mas  o  impedirá  e  a  

qualquer  pessoa  presente  que  se manifeste e responda por este. 

 
 

3. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

3.1 Para serem habilitados, os interessados deverão apresentar respostas para que a 

Comissão proceda à autenticação respectiva. 

 

3.2 ENVELOPE HABILITAÇÃO 

 

3.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) cédula de identidade do (s) sócio (s) administrador (es); 

a.1) os procuradores que possuírem poderes para assinar proposta de preço devem 

anexar à habilitação jurídica cópia da cédula de identidade; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 

competente; 

c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 

competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo 

da apresentação dos demais documentos exigidos na alínea “b” supracitada. 

 

3.2.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

3.2.2.1 – Apresentação de no mínimo 02 (dois) atestados de capacidade técnica, em nome da 

licitante, devidamente registrado no CREA ou CAU, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove a execução de serviços semelhantes ao do objeto deste 

certame. 

 

3.2.2.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL/PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  

 

a) Cópia autenticada do registro e quitação da pessoa jurídica no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com prazo 

de validade em vigência. 
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b) Comprovante da existência na empresa de profissional registrado no CREA ou CAU como 

responsável técnico na modalidade de Engenheiro Civil e Arquiteto. 

 

c) Apresentação de no mínimo 02 (duas) Certidões de Acervo Técnico - CAT de profissional 

registrado no CREA e ou CAU, (Engenheiro Civil e/ou Arquiteto) comprovando, 

obrigatoriamente, a execução de serviços semelhantes ao do objeto deste certame com área 

mínima de 800m². 

 

d) O(s) profissional(is) detentor(es) das CATs acima referido deverá estar, na data da 

apresentação dos documentos de habilitação e proposta, em uma das seguintes situações:  

 

 d.1) Fazer parte do quadro permanente da licitante, condição comprovada através de 

cópia da ficha de registro de empregados ou registro em carteira profissional, juntada aos 

documentos de habilitação ou contrato registrado no órgão CREA ou CAU. 

 

 d.2) Ter contrato de prestação de serviço à empresa licitante, condição comprovada 

através de cópia do contrato correspondente registrado no CAU ou CREA, juntado aos 

documentos de habilitação.    

 

 d.3) Ser sócio ou proprietário ou administrador da empresa, condição comprovada por 

cópia do contrato social da empresa, juntado aos documentos de habilitação. 

 

e) A empresa deve apresentar, caso não tenha em seu corpo técnico, profissionais habilitados 

a desenvolver os projetos solicitados através de contrato de prestação de serviço. 

 

3.2.2.3 Atestado de Visita ao local de execução dos serviços, devidamente preenchido e 

assinado, ou atestado de estar ciente da impossibilidade de questionamentos ou 

discordâncias futuras oriundos da falta de visita ao local de execução dos serviços, conforme 

modelo - Anexo VIII. A visita técnica ao local de execução dos serviços deverá ser agendada 

através do telefone (71) 3415-3132, com a colaboradora Miriam Carvalho. 

 

3.2.2.4 Declaração de que a licitante aceita e concorda com todas as condições do 

instrumento convocatório, conforme modelo constante no (Anexo II).  

 

3.2.2.5 Declaração de inexistência de fatos supervenientes. (Anexo III). 

 

3.2.2.6 Declaração de relativa a trabalho de menores. (Anexo IV). 
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3.2.2.7 Termo de Referência assinado atestando, o licitante, estar de acordo com suas 
condições. (Anexo I) 
 

3.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

3.2.4 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Certificado de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante; 

c) Certificado de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

da licitante; 

d) Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS; 

e) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

f) Para os documentos onde não são definidos os prazos de sua validade, será 

considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua emissão; 

g) Documentos para habilitação constantes nos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 deverão ser 

apresentados em ORIGINAL ou CÓPIA AUTENTICADA. Os documentos de 

regularidade fiscal, item 3.2.4, que não sejam retirados pela internet também 

devem ser apresentados em ORIGINAL ou CÓPIA AUTENTICADA. Não serão 

aceitas cópias simples de documentos. 

g.1) As empresas que optarem por autenticar os documento junto a COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO deste SENAR deverão comparecer 

preferencialmente até 1 (um) dia antes do inicio da Sessão com CÓPIA e 

ORIGINAL para este fim. 

 
 

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
4.1 ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
a) ser apresentada em 01 (uma) via em envelope fechado e colado, em língua portuguesa, 

sem emendas, entrelinhas, ou rasuras, contendo o nome da proponente, e referência ao 

nome SENAR/BA; 

 

b) serem entregues no local, data e hora estabelecidos neste Convite; 
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c) serem assinadas em sua parte final, bem como rubricadas em todas as folhas pelo 

representante legal da licitante; 

 

d) deve ser indicado que o prazo de validade das propostas não será inferior a 60 (sessenta) 

dias contados a partir da data de abertura desta carta convite; 

 

e) as incidências fiscais e demais encargos serão por conta da contratada, inclusive todas 

as despesas com transporte, seguros, tributos de qualquer natureza ou espécie necessários 

ao perfeito fornecimento do serviço, objeto desta licitação; 

 
f) todos os valores, preços e custos utilizados nesta licitação terão como expressão 

monetária a moeda corrente nacional, em algarismos, com duas casas decimais, e por 

extenso; 

 

g) não se admitirá proposta que apresente preço global simbólico, irrisório ou de valor zero, 

incompatível com os preços de mercado; 

 

h) cumprir na íntegra as especificações solicitadas; 

 

i) Só serão considerados os VALORES GLOBAIS finais, para efeito de julgamento das 

propostas de preços.  

 

j) a proposta comercial deverá apresentar VALOR GLOBAL da contratação do objeto, 

incluindo TODOS os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários e trabalhistas que 

resultem da prestação dos serviços, inclusive quanto à criação de novos encargos; a ser 

apresentada de acordo com o modelo do Anexo V. 

 

k) Na proposta deverá constar todas as etapas para realização dos projetos, sem prejuízo da 

descrição de todas as características técnicas, com especificações claras e detalhadas, 

observadas as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I). 

 

k) Planilha de custos e BDI de acordo com o modelo do Anexo VI  

 

l) Cronograma Físico-Financeiro, atendendo os prazos descritos no plano do Item 10.4. 

 
 

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 

5.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atendam as condições do edital; 
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b) Apresentem propostas comprovadamente inexequíveis ou excessivas; 

c) Empresas que, após análise interna do SENAR, apresentem declaração de 

inidoneidade declarada por qualquer entidade do Sistema S.  

d) Empresa cujos sócios ou proprietários sejam funcionários ou dirigente do 

SENAR-AR/BA; 

e) Empresa que, a qualquer tempo, possua restrições quanto à capacidade 

técnica, idoneidade, mesmo financeira, e regularidade fiscal;  

f) Empresa que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação e de empresa concordatária; 

g) Empresa em consórcio ou que se encontre incursa na penalidade prevista no 

art. 31, inciso III, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR-AR/BA; 

h) Empresas do mesmo grupo econômico, com propostas distintas, nem 

empresas que tenham dualidade de quotistas ou acionistas em comum, quer 

majoritário, quer minoritário;  

 

5.2 Será vencedora aquela empresa licitante que ofertar o menor preço global, 

observando-se também as especificações, a regularidade fiscal e qualificação técnica. 

 
 

6. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

6.1. Recebidos os envelopes, na data e horário designado, a Comissão de Licitações passará 

à apreciação da fase de abertura de preço. 

 

6.2. Aberto o envelope de número 02 (Preço), os documentos serão examinados e rubricados 

pelos membros da Comissão de Licitações e representantes das empresas. 

 

6.3 Na hipótese de divergência entre valores da “planilha de serviços e quantidades” e o 

“valor global da proposta”, prevalecerá sempre o apurado aritmeticamente através da 

somatória dos produtos dos preços unitários pelas respectivas quantidades constantes da 

planilha. 

 

6.4. A comissão de licitação analisará a documentação para verificar o cumprimento das 

exigências contidas nesse edital, podendo transferir a divulgação do resultado para outra 

data, caso necessite de mais tempo para apreciar os documentos.  

 

6.5. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os envelopes contendo documentação de 

habilitação ficarão em poder da comissão, fechados e rubricados pelos seus membros e 

representantes das proponentes presentes, até que seja decidida a fase de habilitação. 
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6.6. Será desclassificada a proposta de preço que não atender as exigências deste edital. 

 

6.7 Serão consideradas de preços excessivos, e, portanto, desclassificadas, as propostas que 

apresentarem valor global superior ao Valor Global Estimado. 

 

6.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem preço ou 

vantagem baseados em ofertas de outras empresas licitantes. Não se admitirá proposta que 

apresente preço global irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado; 

 

6.9. Encerrada a fase de abertura de envelopes de preços com as devidas análises proceder-

se-á à abertura dos envelopes de habilitação pertinentes à licitante de menor preço global. 

Observado os seguintes procedimentos: 

 

6.9.1 Julgamento da habilitação, considerando-se habilitadas as licitantes que demonstrarem 

o atendimento de todas as condições de habilitação, nos termos desta carta-convite.  

 

6.9.2 Ocorrendo inabilitações, serão abertos, na ordem de classificação, os envelopes das 

demais licitantes classificadas. 

 

6.10 Será facultado à comissão de licitação inverter o procedimento, abrindo primeiramente 

as propostas, classificando os proponentes, e só então abrindo o envelope de habilitação do 

licitante classificado em primeiro lugar, em consonância com o art. 16 do regulamento de 

Licitações e de Contratos do sistema SENAR. 

 

7. DOS RECURSOS 

 

7.1 Contra o resultado do julgamento das propostas e do julgamento da inabilitação será 

admitido recurso, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da divulgação 

da decisão, que poderá ser veiculada através de fax, carta, telex, telegrama, e-mail ou outro 

meio de comunicação admitidos em direito; 

 

7.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da comissão de licitação, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, ou fazê-lo subir, devidamente informado, devendo 

nesse caso a decisão ser proferida no prazo de 10 (dez) dias, art. 23 RLC, contados da data 

final para sua interposição. 

 

 



 

 9 

8. DAS OBRIGAÇÕES 

 
8.1 Além das outras obrigações assinaladas neste convite, a empresa vencedora ficará 

obrigada: 

 

a) cumprir rigorosamente as normas contratuais; 

 

b) a empresa deverá arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários e 

trabalhistas que resultem da prestação dos serviços, inclusive quanto à criação de 

novos encargos; 

 

c) a inadimplência da empresa vencedora, com referência aos encargos de sua 

obrigação, não transfere ao SENAR/BA a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do contrato; 

 

d) a empresa é responsável pelos danos causados diretamente ao SENAR/BA ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

SENAR/BA;  

 

e) a recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro 

do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 

poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades:  

I - perda do direito à contratação;  

II - suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR-AR/BA, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos.  

 

f) o inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará ao SENAR-AR/BA o 

direito de rescindir unilateralmente o contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízo 

de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou no contrato, inclusive 

a suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR por prazo não superior a 

02 (dois) anos; 

 

g) a empresa contratada deverá realizar 03 ( TRÊS ) visitas à obra para confrontar 

lucubrações do projeto com a obra. A mesma deverá apresentar relatórios de cada 

visita realizada. 

 

h) pela inexecução total ou parcial do objeto, o SENAR-AR/BA poderá aplicar as sanções 

de multa de até 10% (dez por cento) do valor do objeto, ou ainda, a imediata rescisão 

do negócio; 
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i) as multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

SENAR-AR/BA ou cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou 

judicialmente; 

 

j) não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

 

k) a empresa contratada deverá aceitar, quando necessário, a modificação do valor 

contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nas 

mesmas condições contratuais, observando-se o quanto disposto no Regulamento de 

Licitações e de Contratos do Sistema SENAR; 

 

l) quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando vigorantes após a data da apresentação 

da proposta, se de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na 

revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso; 

 

m) a empresa contratada terá que se responsabilizar pela qualidade do serviço fornecido; 

 

n) atender às necessidades mínimas do programa de infraestrutura apontadas pelo 
Termo de Referência (Anexo I). 

 

o) atender somente as solicitações autorizadas pela Superintendência do SENAR-

AR/BA, através do e-mail: (compras@senarbahia.org.br), ofício ou fax devidamente 

assinado pela Gerencia Administrativa Financeira do SENAR-AR/BA ou 

Superintendência do SENAR-AR/BA; 

 

p) a prestação do serviço objeto da licitação está condicionado à conferência, exame 

qualitativo e aceitação final, obrigando-se esta a reparar, corrigir, substituir, no todo ou 

em parte, os eventuais vícios, defeitos, incorreções porventura detectados; 

 

q) Assumir, na qualidade de autoria, a responsabilidade técnica pela coerência do projeto 

junto aos órgãos reguladores a que se referem, atendendo prontamente as exigências, 

modificações e esclarecimentos que forem citados pelas repartições competentes. 

r) O fornecimento do serviço dar-se-á definitivamente executado, mediante Atestado de 

Conclusão de Serviço, documento firmado pelo servidor responsável;  
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s) Os projetos serão desenvolvidos considerando as necessidades apresentadas pelo 

SENAR-AR/BA e em conformidade com as Normas Técnicas aplicáveis prescritas 

pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e legislação pertinente; Estão 

incluídas todas as despesas decorrentes de tributos, contribuições, seguros, 

obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, e demais encargos, inclusive a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA/BA e Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT junto ao CAU, além das taxas relativas a aprovação 

de projetos em Órgão Municipal.  

 

t) Caberá ao SENAR dar entrada no Projeto para liberação do alvará de construção no 

órgão competente municipal e arcar com os tributos decorrentes. 

 

u) Quando da contratação, se a licitante vencedora for sediada em outra jurisdição e, 

consequentemente, inscrita no CREA/CAU de origem, deverá apresentar, 

obrigatoriamente, visto junto ao CREA /CAU do Estado da Bahia, em conformidade 

com o que dispõe a Lei nº 5.194, de 24.12.66, em concordância com a Resolução nº 

336, de 27.10.89, do CONFEA, além de inscrição no CAU Federal e na Prefeitura de 

Senhor do Bomfim. 

v) Entregar no prazo de 90 (noventa) dias corridos, o material conforme Termo de 

Referência, a contar do recebimento da AS ( Autorização de Serviço ); 

 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1 - O pagamento será efetivado pelo SENAR/BA, à empresa licitante vencedora e 

contratada, em 03 (três) parcelas, de acordo com a Aprovação do Estudo Preliminar (30%), 

Aprovação do Projeto Básico (25%), Aprovação Projeto Executivo (35%) conclusão das 

visitas técnicas (10%), verificada a realização do serviço especificado de acordo com as 

exigências do objeto deste instrumento convocatório e após o aceite definitivo do SENAR/BA. 

 

9.2 - Somente serão admitidos reajustes de preços obedecidos os mesmos índices fixados 

pelo IPCA/IBGE, de acordo com legislação pertinente. 

 

9.4 - O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis após a entrega da Nota 

Fiscal original. 

 

9.5 - Na própria Nota Fiscal deverá indicar o número da conta bancária, agência e banco da 

empresa contratada, a ser efetuado o pagamento. 
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9.6 - O SENAR – AR/BA, garantida prévia notificação para defesa, poderá deduzir do 

pagamento a ser efetuado, valores de multas aplicadas em decorrência do inadimplemento 

contratual. 

 

9.7 - Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação referente aos 

pagamentos, assim, como nas certidões de regularidade fiscal descrita no item 3.3, inciso IV 

será devolvida para as devidas providências. 

 

9.8 - A Contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições 

habilitação e qualificação aqui exigidas. 

 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante, que se candidata, 

examinado cuidadosamente o seu objeto e o Convite, se inteirado de todos os seus 

detalhes e com eles haver concordado. 

 

10.2 O SENAR-AR/BA poderá solicitar a licitante vencedora que comprove a exequibilidade 

de sua proposta, ao passo que a não comprovação, por planilha de custos e/ou outros 

demonstrativos cabíveis, da suficiência do valor ofertado para cobertura dos custos 

relativos ao fornecimento do objeto, implica na desclassificação da proposta por 

inexequibilidade da mesma. O prazo para comprovação será definido pela comissão no 

ato da sua solicitação. Serão considerados preços inexequíveis aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 

os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

 

10.3 Será facultado à comissão de licitação inverter o procedimento, abrindo primeiramente 

as propostas, classificando os proponentes, e só então abrindo o envelope de 

habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, em consonância com o art. 16 do 

regulamento de Licitações e de Contratos do sistema SENAR. 

 

10.4 O serviço contratado neste certame deverá ser entregue nos prazos de acordo com o 

plano de etapas a seguir: 

 

10.4.1 Estudo Preliminar (Anteprojeto): 20 dias corridos após Autorização de Fornecimento 

do órgão contratante; 
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10.4.2 Análise do Estudo Preliminar pela Contratante: 05 dias úteis após entrega da etapa 

anterior pela contratada; 

 

10.4.3 Projeto Básico (Projeto Legal): 20 dias corridos após aprovação, pela contratante da 

etapa anterior; 

 

10.4.4 Análise do Projeto Básico pela Contratante: 05 dias úteis após entrega da etapa 

anterior pela contratada; 

 

10.4.5 Projeto Executivo (Arquitetura e Engenharia Compatibilizados): 35 dias corridos 

após aprovação, pela contratante, da etapa anterior; 

 

10.4.6 Análise do Projeto Executivo pela Contratante: 05 dias úteis após entrega da etapa 

anterior pela contratada. 

 

10.5 O SENAR/BA não admitirá declarações posteriores à abertura das propostas, de 

desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o 

julgamento das propostas ou a adjudicação ao licitante vencedor. 

 

10.6 É facultada a comissão ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta. 

 

10.7 Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite, licitante que não o fizer até 02 

(dois) dias úteis antes da data limite fixada para o recebimento das propostas. Não 

impugnado o ato convocatório, preclui toda a matéria nele constantes. 

 

10.8 Qualquer pedido de esclarecimento sobre o presente Convite e de outros assuntos 

relacionados a presente licitação deverão ser efetuadas por meio eletrônico via internet, 

através do e-mail para comissao.licitacao@senarbahia.org.br ou ainda, ser encaminhado 

por escrito e contra recibo a Comissão Permanente de Licitação do SENAR/BA sito a 

Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143 - 2º andar, Ed. das Seguradoras – Comércio – 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, em Salvador, Estado da Bahia - CEP 40.015-

080, até 1 (um) dia útil antes da data marcada para abertura do certame. 

 

10.9 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, como 

assessores técnicos, profissionais de reconhecida competência técnica não vinculados, 

direta ou indiretamente, a qualquer dos licitantes. 

mailto:comissao.licitacao@senarbahia.org.br
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10.10 O SENAR/BA poderá cancelar a presente licitação, em consonância com o art. 40 do 

regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SENAR. 

 

10.11 Os casos omissos serão solucionados de acordo com o Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAR. 

 

10.12 O valor GLOBAL estimado da contratação – R$ 82.100,00 ( Oitenta e Dois Mil e 

Cem Reais )a Planilha do Anexo VI. 

 

10.13 Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação dirigente ou empregado do 

SENAR/BA – art. 39 do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SENAR. 

 

10.14 O prazo para entrega dos projetos constantes desta licitação será de 90 (noventa) dias 

corridos contados a partir da data de solicitação do SENAR-AR/BA à empresa vencedora. 

 

10.15 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos: 

 

a. Anexo I - Termo de Referência; 

b. Anexo II - Declaração de Aceitação do Edital; 

c. Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 

d. Anexo IV – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores; 

e. Anexo V – Modelo de Proposta Comercial; 

f. Anexo VI – Modelo de Planilha de Custos e BDI; 

g. Anexo VII – Modelo de Credenciamento; 

h. Anexo VIII – Declaração de Visita ao Local; 

i. Anexo IX – Minuta do Contrato; 

j. Anexo X – Planta de Cadastramento 

k. Anexo XI – Portaria 002/2016 

 

10.16 O foro de Salvador/BA será o competente para dirimir as questões oriundas desta 

licitação. 

 

 

Salvador, xx de Janeiro de 2016 

 

Ricardo Silva Freire 
Presidente da Comissão Especial de Licitação para Serviços e Obra de Engenharia  

SENAR-AR/BA 
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Alan de Jesus Mendes 
Membro da Comissão de Licitação para Serviços e Obra de Engenharia 

 
 
 

Jeandro Costa Leite  

Membro da Comissão Especial de Licitação para Serviços e Obra de Engenharia 
 
 

Jorge Guilherme Duarte Lobo  

Membro da Comissão Especial de Licitação para Serviços e Obra de Engenharia 
                                                         Arquiteto  
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TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I  
 
 
1. OBJETO 

 

Contratação de serviços técnicos especializados para Elaboração de Projeto Básico e 

Executivo de Arquitetura e Engenharia, contendo todos os elementos técnicos de planilhas de 

quantitativos com memória de cálculos, planilhas de custos, critério de medição e 

remuneração dos serviços, memoriais descritivos de execução dos serviços, cronograma-

físico/financeiro, visando a reforma do Centro de Capacitação e Treinamento Rural no 

Município de Senhor do Bomfim/BA, localizado na Rodovia Lomanto Junior, margem da BR 

407 (Área anexa ao Parque de Exposições) CEP: 48900-999. Estes elementos são 

necessários para a posterior e regular licitação das obras para a reforma do referido Centro 

de Treinamento Rural, sendo a área construída atual 808,12 m² ( Oitocentos e Oito metros 

quadrados e fração  ) e área de terreno total 5.185,15 m² ( Cinco Mil, cento e oitenta e cinco 

metros e fração, conforme especificações constantes neste anexo. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES: 

 

2.1 - Projeto Arquitetônico  

2.1.1 - O Projeto de Arquitetura consiste na representação completa do projeto, que deverá 
conter, de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos e indicações necessárias à 
perfeita interpretação dos elementos para a execução dos serviços e obras, incluindo o 
orçamento detalhado, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 
perfeitamente especificados, e indicações necessárias à fixação dos prazos de execução.  
 

2.1.2 - O Projeto deverá estar representado graficamente por desenhos de plantas, cortes, 
fachadas e ampliações de áreas molhadas ou especiais, em escala conveniente, e em 
tamanho de papel que permita fácil manuseio na obra. 

2.1.3 - Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes construtivos poderão 
ser apresentados em cadernos anexos onde conste sua representação gráfica, de 
conformidade com as normas da ABNT - Representação de Projetos de Arquitetura, 
especificações, critérios de execução, recebimento e medição, que poderão ser padrões.  
 

2.1.4 – Programa Mínimo de Infraestrutura Física para a nova edificação: 
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Quadro I: Infraestrutura Física dos Polos de Apoio Presencial do SENAR. 

 AMBIENTE DESCRIÇÃO 

01 Coordenação do Polo Sala para Administração do polo 

02 Sala de Aula/videoconferência Sala de aula com capacidade para até 50 alunos. 

03 Laboratório de Informática 
Laboratório de informática com 25 computadores que comporte até 50 
alunos. 

04 Sala de Tutoria Ambiente para atendimento e reunião pedagógica de tutoria presencial. 

05 Secretaria Acadêmica 
Espaço para guarda dos documentos acadêmicos de docentes e alunos 
e atendimento ao discente e público em geral. 

06 Biblioteca Ambiente com acervo específico para consulta, pesquisa e estudos. 

07 Espaço comunitário 
Ambientes para convivência com cantina/espaço para alimentação, 
sanitários masculinos e femininos adaptados para pessoas com 
necessidades especiais. 

  

 

 

Na sequência, tabela estimativa de mobiliário e equipamentos, por ambiente 

dos polos de apoio presencial. 

 

Quadro II - Quadro de Necessidades - Móveis e Máquinas e Equipamentos 

Polos de Apoio Presencial Rede e-Tec Brasil. 

Ambiente Mobiliário TOTAL Equipamento TOTAL 

 

Secretaria 

Acadêmica 

Armário de aço com 2 

portas 
1 Computador 1 

Arquivo em aço com 4 

gavetas 
1 Impressora Laser Colorida 1 

Cadeiras almofadadas pé 

trapézio 
2  
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Cadeira secretária 

almofadadas giratória 
1 

Mesa para atendimento 

com gaveta 
1 

Mesa para escritório com 

gaveta 
1 

Mural de recados 1 

Sala de 

Coordenação do 

Polo 

Armário de aço com 2 

portas 
1 

Fax de Papel Térmico com 

Identificador de Chamadas 
1 

Cadeira executiva 

almofadada 
3  Computador 1 

Cadeiras almofadadas pé 

trapézio 
2 

 
Mesa com 3 gavetas 1 

Mesa para Computador 1 

Sala de Tutoria 

Armário de aço com 2 

portas 
1  Computador 2 

Cadeiras almofadadas pé 

trapézio 
8 

 

Cadeira executiva 

almofadada 
2 

Mesa para Computador 2 

Mesas reunião redonda 1 

Mural de recados 1 

Sala de Aula 

Presencial/ 

videoconferência 

Cadeiras almofadadas pé 

trapézio 
1 Amplificador 180 W RMS 1 

Cadeiras universitárias  50 Ar Condicionado Eletrônico 1 

Mesa para escritório com 

gaveta 
1 

Caixa Acústica PS-100 Ativa 

100W 
2 

Mural de recados 1 
Nobreak APC 3,0 Kva 230V 

XL 
1 

Quadro branco com 

Moldura em Alumínio 
1 Computador 1 

Suporte para Projetor  1 Projetor Multimídia 1 

Suporte de parede para 

TV 
1 DVD Player 1 

 

Microfone 1 

Tela Retratil p/ Projetor 150 x 

150 
1 

SMART TV LED 41 

Polegadas Full HD 
1 
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Webcam 1 

Laboratório de 

Informática 

Baias em BP 25 Ar Condicionado Eletrônico 1 

Cadeira almofadada pé 

trapézio 
1 Computador 25 

Cadeiras simples 

almofadas 4 pés 
25 Tela Retratil p/ Projetor 1 

Mesa para escritório com 

gaveta 
1 Projetor Multimídia 1 

Quadro branco com 

Moldura em Alumínio 
1 

 
Suporte para Projetor 1 

Mural de recados 1 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de TI 

localizada no 

Laboratório de 

Informática 

 

SERVIDOR POWER EDGE 

T110 
1 

MONITOR AOC 20 

POLEGADAS PARA 

SERVIDOR 

1 

SWITCH 24 PORTAS HP 

JE006A 
2 

PATCH PANEL FURKAWA 

CATEGORIA 6 - 24 

PORTAS 

2 

RACK 44U FECHADO PARA 

PISO 19 POLEGADAS 
1 

BLUE RAY PLAYER BDP 

S190 
1 

CAIXA DE CABO DE REDE 

CAT 6 - FURUKAWA 

(CAIXA) 

4 

CONECTOR FEMEA CAT 6 

FURUKAWA - CONEXAO 

REDE COMPUTADORES 

50 

PATCH CORD CAT6 - 5,0 

MTS - CONEXAO 

CONECTOR FEMEA X 

COMPUTADORES 

50 

PATCH CORD CAT6 - 2,5 

MTS - CONEXAO PATCH 

PANEL X SWITCH 

50 

BANDEJA PARA 

ORGANIZAÇÃO DO RACK 
4 
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44 US 

REGUA PARA RACK 44 US 

PARA LIGAÇÃO ELETRICA 
2 

ORGANIZADOR DE CABOS 

PATCH PANEL, SWITCH E 

ELETRICA 

4 

ROLO DE VELCRO DE 3 M 

PARA ORGANIZAÇÃO DOS 

CABOS SERVIDOR E 

COMPUTADORES 
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Biblioteca 

Armário de aço com 2 

portas 
1 Computador 2 

Cadeira almofadada pé 

trapézio 
1 

 

Cadeiras simples 

almofadas 4 pés 
8 

Estante de Aço para 

Biblioteca monofrontal 

(parede) 

2 

Mesa para escritório com 

gaveta 
1 

Mesa reunião redonda  2 

Mural de recados 1 

 Baias em BP 2  

 

2.2 – Projeto Estrutural: 

Elaboração de plantas e detalhes; Memórias de cálculo; Especificação de equipamentos; 

Lista de materiais. Projeto desenvolvido a partir das necessidades do SENAR-AR/BA e de 

acordo com a normatização técnica vigente. 

 

2.3 - Projetos de Instalações Elétricas:  

Projeto Elétrico Executivo e para Aprovação na Coelba de Baixa e Alta Tensão. Estes 

projetos atenderão às modernas práticas executivas da engenharia e seguirão os conceitos 

de contemporaneidade proposto pela diretriz arquitetônica, bem como as exigências legais 

para aprovação na Concessionária local. O Projeto de Instalações Elétricas consiste no 
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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. Documentação exigida pela COELBA. 

2.4 - Projeto de Sistema de Sonorização / Vídeo / CFTV / Segurança Patrimonial:  

Elaboração de plantas de detalhes; Lista de materiais; Diagramas de interligação. Projeto 

desenvolvido a partir das necessidades do SENAR-AR/BA e de acordo com a normatização 

técnica vigente. 

2.5 - Projetos de Instalações Telefone e Dados: 

Projeto de Rede estruturada com telefone, lógica e interfone. Contemplará os pontos de 

telefone e lógica definidos pela contratante nos diversos compartimentos da edificação. 

Elaboração de plantas e detalhes; Lista de materiais.  

2.6 - Projetos de Instalações Hidro-sanitárias:  

2.5.1 - Instalações Hidráulicas e Sanitárias; Elaboração de plantas e detalhes; Isométricos; 

Memórias de cálculo; Lista de materiais. Este projeto considerará todos os pontos sanitários 

solicitados na arquitetura, definindo seus caminhamentos e especificando a seção das 

tubulações. Será dimensionado o reservatório superior e inferior, assim como seu sistema de 

bombeamento. 

2.5.2 - O Projeto de Instalação de Esgotos Sanitários consiste no conjunto de elementos 

gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a 

instalação de sistemas de coleta, condução e afastamento dos despejos de esgotos sanitários 

das edificações. 

2.7 - Projeto de Segurança e Combate a incêndio:  

2.7.1 - O Projeto de Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio consiste no conjunto de 

elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar 

a instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio nas edificações. Deverão ser 

observadas as seguintes condições gerais:  

2.7.2 - Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, a fim de integrar e 

harmonizar o projeto de Prevenção e Combate a Incêndio com os demais sistemas.  

2.7.3 - Considerar que os projetos de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio 

deverão ser elaborados de maneira a oferecer proteção à vida humana, ao patrimônio público 

e aos bens produzidos.  
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2.7.4 - Conhecer e adotar as disposições da norma do Corpo de Bombeiros local e, se 

necessário, do Regulamento do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). O atendimento ao 

Regulamento do IRB ficará a critério do Contratante, que deverá definir os requisitos das 

instalações para assegurar a obtenção de descontos nos prêmios de seguros contra 

incêndios na edificação. 

2.8 - Projetos de Ar Condicionado:  

Climatização; Elaboração de plantas e detalhes; Memórias de cálculo; Especificação de 

equipamentos; Lista de materiais. Projeto desenvolvido a partir das necessidades do SENAR-

AR/BA e de acordo com a normatização técnica vigente. 

2.9 - Projeto de Acústica:  

 

Elaboração de plantas e detalhes; Memórias de cálculo; Especificação de equipamentos; 

Lista de materiais. Projeto desenvolvido a partir das necessidades do SENAR-AR/BA e de 

acordo com a normatização técnica vigente. 

 

2.10 - Projeto de Impermeabilização: 

 

Elaboração de plantas e detalhes; Memórias de cálculo; Especificação de equipamentos; 

Lista de materiais. Projeto desenvolvido a partir das necessidades do SENAR-AR/BA e de 

acordo com a normatização técnica vigente. 

 

2.11 - Planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. 

 

a) Planilha orçamentária que expresse a composição de todos os custos unitários dos 

serviços, com itens discriminando quantidade de materiais e serviços e preços unitários e 

totais dos mesmos, elaborado a partir dos custos existentes no Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI (serviços que não constarem na mesma 

poderão ter seus preços obtidos em Custo Básico Unitário, PINI ou pesquisa de mercado, 

devendo estar evidente, na planilha, a origem do custo de cada serviço), devendo constar na 

planilha a fonte e a data de pesquisa dos itens. Nos custos de mão-de-obra, já deverão estar 

inclusos todos os encargos sociais e trabalhistas vigentes na legislação. Também deverá 

constar na planilha detalhamento do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) em conformidade 

com o especificado pelo Tribunal de Contas da União. Deverá ser entregue em versão 

impressa e arquivo digital nas extensões XLS e PDF 

 

b) 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 
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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. Deverá ser entregue em versão impressa e arquivo 

digital nas extensões PDF e XLS ou DOC; 

 

3. ETAPAS  

 

3.1 – Primeira Etapa: Estudo Preliminar (Anteprojeto) 

 

3.1.1 - O Estudo Preliminar visa à análise e escolha da solução que melhor responda ao 

Programa de Necessidades, sob os aspectos legal, técnico, econômico e ambiental do 

empreendimento.  

 

3.1.2 - Esta etapa será constituída por relatório técnico justificativo, contendo a descrição e 

avaliação da alternativa selecionada, as suas características principais, as demandas a serem 

atendidas e o pré-dimensionamento dos serviços previstos no imóvel. Deverá ser 

apresentada também planta arquitetônica com layout de mobiliário da solução prevista, 

atendendo o Programa Mínimo do Quadro I e II de infraestrutura e mobiliários dos polos 

SENAR. 

 

Prazo de execução da etapa 20 (vinte) dias corridos. 

 

3.2 – Segunda Etapa: Projeto Básico (Projeto a ser aprovado pela Prefeitura de Senhor 

do Bonfim): 

 

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

Para elaboração, por parte da CONTRATADA, e aprovação, por parte do SENAR, do 

Projeto Básico Arquitetônico, serão verificadas, além do atendimento a estas 

diretrizes, as seguintes conformidades:  

 

 Conformidade do Projeto Básico Arquitetônico com o Anteprojeto; 

 Interferência com infraestrutura de instalações;  

 Compatibilidade entre todos os Projetos;  

 Adequação das soluções de instalações adotadas às tecnologias disponíveis;  

 Adequação dos espaços previstos no Anteprojeto de arquitetura às soluções de 

instalações adotadas;  

 Adequação das soluções de fundação e estrutura adotadas às condições do 

terreno;  

 Apresentação gráfica dos desenhos 
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NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES: 
 

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

 NBR 13532 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura; 

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

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

urbanos.  

 

DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES: 
 

a) Planta de Localização do Imóvel, em escala 1:250 ou a mais adequada, 

contendo no mínimo: Orientação; Denominação de ruas e/ou praças limítrofes; 

Sentido do fluxo de veículos das vias de acesso; 

b) Planta de Implantação em escala 1:100 consolidada da(s) edificação(s) e todas 

as áreas necessárias, contendo no mínimo: 

 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; 

 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; 

 Localização do(s) reservatório(s) inferior (es) de água, caixas de esgotos, drenagem, 

eletricidade e gases (quando pertinente); 

 Indicação de iluminação pública (quando pertinente); 

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

 Indicação Norte / Sul; 

 Designação e locação dos diversos edifícios, com indicação das etapas de construção 

previstas, se forem o caso; 

c) Planta baixa em escala 1: 50 ou outra devidamente acordada com o SENAR, 

de todos os pavimentos / unidades, com indicação das áreas e suas 

dimensões, para todos os ambientes, contendo no mínimo: 

 Indicação Norte / Sul; 

 Indicação dos elementos do sistema estrutural;  

 Sistema de eixos organizacionais e modulação geral; 

 Indicação de paredes a construir e a demolir; de enchimentos, dutos, passagens 

horizontais e verticais; 

 Indicação das linhas de cortes e indicação das fachadas por números ou letras; 
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 Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes, em todos os 

pavimentos da(s) edificação(s); 

 Indicação de cotas parciais e totais; 

 Indicação de níveis; 

 Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes e espaços 

técnicos, em todos os pavimentos das edificações; 

 Indicação dos pontos de distribuição de água e esgoto, inclusive para jardins, filtros, 

bebedouros e caixas de incêndio; 

 Indicação do sentido de abertura das portas e esquadrias; 

 Indicação do sentido das escadas (sobe/desce) e inclinação das rampas; 

 Locação de louças e equipamentos sanitários;  

 Locação de bancadas, balcões de atendimento, bancos e mobiliários fixos;  

 Indicação e detalhe de sancas, rebaixos e projeções;  

 Indicação de soleiras e peitoris com especificação de materiais;  

 Tabelas com indicação de acabamentos, revestimentos e pisos; 

 Tabelas com indicação e quantidade do mobiliário e dos equipamentos necessários 

por ambiente; 

 Quadro de dimensionamento das esquadrias, com dimensões e quantidades de cada 

tipo (quando pertinente); 

 

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

 

e) Planta de Cobertura em escala 1: 50 ou outra devidamente acordada com o 

SENAR, contendo no mínimo:  

 
 Indicação Norte / Sul; 

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

 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); 

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

    f) Cortes e / ou secções longitudinais e / ou transversais em escala 1: 50 ou outra 

devidamente acordada com o SENAR, preliminares de todos os pavimentos, 

indicando todos os níveis e alturas (internas e externas) em relação à referência 

adotada, contendo, no mínimo: 

 Cotas totais e parciais; 
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 Pré-dimensionamento de lajes e outros elementos estruturais; 

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

pavimentos e edificações; 

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

novos perfis longitudinais e transversais; 

 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) 

 

  g) Fachadas em escala 1: 50, de todas as edificações, indicando os elementos que    

a(s) compõe(m), tais como: 

 Sistema de eixos organizacionais; 

 Representação gráfica dos materiais de revestimento; 

 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; 

 Desenhos das fôrmas (quando utilizado concreto aparente) ou painéis (para sistemas 

industrializados), juntas, frisos e paginação de revestimentos; 

 Indicação, modulação, dimensionamento e sentido de abertura das esquadrias e 

gradis nas fachadas; 

 Indicação da localização de equipamentos, tubulações ou outros elementos de 

sistemas prediais e de climatização que sejam aparentes nas fachadas; 

 Tabelas com indicação de acabamentos; 

 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. 

 

   h) 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.  

Memorial de Cálculo.  

 

DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES – PROJETO DE REFORMA: 
 

Planta Baixa a Demolir / Construir deverá conter no mínimo as seguintes informações: 
 

 Todos os elementos / informações contidas na Planta Baixa Existente; 

 Representação gráfica conforme convenção: 

 A demolir – amarelo; 

 A construir – vermelho. 
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 Indicação de todos os elementos, revestimentos e equipamentos a remover ou 

demolir; 

 Indicação de todos os elementos, revestimentos e equipamentos a construir ou 

instalar; 

 Indicação de todos os elementos, revestimentos e equipamentos a reinstalar; 

 Indicação das linhas de cortes e dos detalhes; 

 Indicação de cotas parciais e totais, e de níveis; 

 Indicação de altura de paredes e divisórias quando diferentes da altura do ambiente; 

 Legendas. 

 

No caso de projetos de reformas de prédios já existentes, além dos demais projetos 
/elementos descritos, deverão ser contemplados: 
 

Planta de Situação no Pavimento deverá conter no mínimo as seguintes informações: 
 Orientação geográfica; 

 Indicação da área a reformar; 

 Cotas gerais da área de intervenção; 

 Marcação de acessos; 

 Denominação dos espaços; 

 Cotas de nível; 

 Indicação das linhas de cortes; 

 Marcação do limite do canteiro de obras; 

 Legendas. 

 

 

Planta Baixa Existente deverá conter todos os elementos existentes na edificação, 
com no mínimo as seguintes informações: 
 

 Orientação geográfica; 

 Indicação de cotas parciais e totais, e de níveis; 

 Indicação de altura de paredes e divisórias quando diferentes da altura do ambiente; 

 Denominação e área de cada ambiente; 

 Localização dos equipamentos como elevadores, shafts, instalações, reservatórios, 

fossas, e outros existentes na área a reformar; 

 Localização de todos os elementos e equipamentos fixos, tais como, louças e 

equipamentos sanitários, bancadas, balcões de atendimento, bancos e mobiliários 

fixos; 

 Denominação de todas as esquadrias (conforme denominação na planilha de 

esquadrias) e indicação do sentido de abertura; 

 Indicação do sentido das escadas e rampas (sobe/desce) e inclinação das rampas; 

 Indicação dos principais acabamentos (usar legenda de especificações); 

 Indicação de sancas, rebaixos e projeções; 
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 Indicação de soleiras e peitoris com especificação de materiais; 

 Indicação dos quadros e caixas de distribuição das redes telefônica e elétrica, centrais 

de som, alarme, prumadas hidráulicas etc.; 

 Legendas. 

 

O Projeto Básico arquitetônico deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e da obra 

objeto da licitação, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de 

execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e 

componentes da edificação. 

 

Após a execução e aprovação da primeira etapa, sendo os produtos desta etapa: 

 

 Planta de situação; 

 Planta de cobertura; 

 Planta baixa;  

 Cortes 04 ( quatro ); 

 Fachadas 03 ( três ); 

 Perspectiva Eletrônica 3D do empreendimento 02 ( duas) imagens; 

 Especificações definitivas dos materiais.  

 Memorial descritivo do empreendimento 

Prazo de execução da etapa 20 (vinte) dias corridos. 

 

3.3 - Terceira Etapa: Projeto Executivo (Arquitetura e Engenharia Compatibilizados):  

 
O Projeto Executivo deverá apresentar as seguintes qualidades: 
 

 Economicidade através de soluções construtivas racionais; 

 Flexibilidade das instalações, estruturas e layout; 

 Funcionalidade e adequação do prédio, considerando a relação entre os ambientes, o 

layout dos móveis, a disposição e as instalações dos equipamentos; 

 Adequação às condições climáticas, visando o conforto ambiental e a eficiência 

energética; 

 Atendimento às exigências das concessionárias de redes de infraestrutura locais, a fim 

de que haja compatibilização entre todos os sistemas existentes e previstos; 

 Pleno acesso e implantação de facilidades para atendimento a pessoas portadoras de 

necessidades especiais (tanto usuários quanto servidores); 

 Especificação de materiais de longa durabilidade e que demandem pouca 

manutenção; 

 Simplicidade de soluções de infraestrutura, reduzindo os custos de manutenção. 
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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: 
 

 Possuam menores impactos ambientais; 

 Gerem benefícios econômicos como reduções no custo de operação e manutenção da 

edificação; 

 Promovam ganhos de produtividade e de bem estar (saúde e conforto) para os 

usuários - Eficiência Energética 

 Utilização de materiais e equipamentos com o selo Procel de Eficiência Energética – 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica; 

 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; 

 Escolha de equipamentos e acessórios com alto rendimento e baixo consumo 

(luminárias, motores, lâmpadas, etc.), setorização eficiente do ambiente e estudo 

luminotécnico eficaz. 

 

 

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 de acesso restrito, 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: 

 
 Selecionar materiais e componentes, dando preferência aos procedentes de fontes 

renováveis e que contenham componentes reciclados ou reutilizados; 

 Observar as distâncias de transporte, optando por recursos disponíveis nas 

proximidades do canteiro (preferência aos materiais locais); 
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 Não especificar madeiras constantes da lista de espécies ameaçadas de extinção 

(conforme Portaria IBAMA 37N de 1992); 

 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; 

 Avaliar capacitação e conduta dos fornecedores de materiais e sistemas. 

 
Características dos materiais: 

 
Analisar, no que diz respeito ao ciclo de vida, os materiais a serem utilizados, dando 

preferência aos reutilizáveis, recicláveis ou biodegradáveis; 

Especificar materiais e equipamentos não frágeis, com maior vida útil e menor manutenção; 

Especificar materiais com menor energia embutida no processo de fabricação; 

Escolher materiais de menor toxicidade ou de menor impacto ambiental, sempre que possível. 

 

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. 

Saúde e conforto do usuário: 
 

 Prever ventilação eficaz que garanta um bom nível de qualidade do ar e controle de 

fontes de odores; 

 Realizar estudos das taxas de renovação de ar para áreas condicionadas 

artificialmente; 

 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; 

 Conceber ambientes adequados em termos de condições de higiene e facilidade de 

limpeza; 

 Criar projetos que conciliem as características bioclimáticas com relação às formas de 

ocupação do edifício e materiais a serem empregados; 

 Realizar estudos de conforto acústico (verificar atenuação sonora através do envelope 

do edifício, projetar barreiras acústicas e utilizar materiais isolantes acústicos); 

 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. 
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DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES: 
 

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: 

 O contorno do terreno e do quarteirão; 
 Trechos dos quarteirões adjacentes; 
 Orientação geográfica (norte); 
 Dimensões lineares e angulares do lote ou gleba (cotas do terreno); 
 Nome dos logradouros, dimensões dos passeios e ruas, etc.; 

 

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

 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; 

 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; 

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

 Indicação de iluminação pública (quando pertinente); 
 Cotas gerais de implantação e cotas de nível do piso acabado de todas as áreas; 
 Indicação Norte / Sul; 
 Designação e locação dos diversos edifícios, com indicação das etapas de construção 

previstas, se forem o caso; 

 

 

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: 
 

 Indicação Norte / Sul; 

 Indicação dos elementos do sistema estrutural;  

 Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes, em todos os 

pavimentos da(s) edificação(s); 

 Sistema de eixos organizacionais e modulação geral; 

 Indicação de paredes a construir e a demolir; de enchimentos, dutos, passagens 

horizontais e verticais; 

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

 Indicação de cotas parciais e totais; 

 Indicação de níveis; 

 Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes e espaços 

técnicos, em todos os pavimentos das edificações; 

 Indicação dos pontos de distribuição de água e esgoto, inclusive para jardins, filtros, 

bebedouros e caixas de incêndio; 

 Indicação do sentido de abertura das portas e esquadrias; 
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 Indicação do sentido das escadas (sobe/desce) e inclinação das rampas; 

 Locação de louças e equipamentos sanitários;  

 Locação de bancadas, balcões de atendimento, bancos e mobiliários fixos;  

 Indicação e detalhes de sancas, rebaixos e projeções;  

 Indicação de soleiras e peitoris com especificação de materiais;  

 Localização de torres de arrefecimento, fan-coils, central de refrigeração e outros; 

 Tabelas com indicação de acabamentos, revestimentos e pisos; 

 Tabelas com indicação e quantidade do mobiliário e dos equipamentos necessários 

por ambiente; 

 Quadro de dimensionamento das esquadrias, com dimensões e quantidades de cada 

tipo (quando pertinente); 

 

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

Planta de Cobertura em escala 1: 50, contendo no mínimo:  
 

 Indicação Norte / Sul; 

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

 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); 

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

 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: 

 Cotas totais e parciais; 

 Pré-dimensionamento de lajes e outros elementos estruturais; 

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

pavimentos e edificações; 

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

novos perfis longitudinais e transversais; 

 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) 

 

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

 Representação gráfica dos materiais de revestimento; 

 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; 

 Desenhos das fôrmas (quando utilizado concreto aparente) ou painéis (para sistemas 

industrializados), juntas, frisos e paginação de revestimentos; 

 Indicação, modulação, dimensionamento e sentido de abertura das esquadrias e 

gradis nas fachadas; 

 Indicação da localização de equipamentos, tubulações ou outros elementos de 

sistemas prediais e de climatização que sejam aparentes nas fachadas; 

 Tabelas com indicação de acabamentos; 

 

Planta e detalhamento de Forros de todos os pavimentos, contendo no mínimo: 
 

 Indicação da posição e dimensionamento das placas ou lâminas do forro, com 

especificação completa; 

 Representação específica e completa de luminárias, com indicação dos pontos de 

iluminação no teto e detalhes de fixação das luminárias quando necessárias; 

 Representação dos aerofusos, difusores, grelhas de insuflamento e retorno para 

sistema de ar-condicionado central, quando no forro; 

 Indicação dos pontos de instalações especiais no forro (sprinklers, detectores de 

fumaça, entre outros); 

 Representação das paredes e divisórias; 

 Detalhes complementares de arremates com elementos de vedação 

 Indicação das linhas de cortes, detalhes, cotas parciais e totais, materiais, e legendas; 

 Escala 1:50 ou outra devidamente acordada com a Fiscalização do SENAR. 

 

 
Planta e detalhamento de Pisos internos e externos de todos os pavimentos, 
contendo no mínimo: 
 

 Paginação dos pisos de todos os ambientes, com indicação do ponto de partida e 

direção do assentamento; 

 Indicação de soleiras; 

 Representação dos pontos de drenagem e caimentos; 

 Indicação dos pontos de instalação dos sistemas elétricos, hidráulicos e de 

climatização, quando no piso; 

 Detalhes da sub-bases; 

 Especificação de todos os materiais, inclusive de rodapés; 
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 Representação das vedações e divisórias; 

 Representação de tomadas e outros pontos de instalação no piso; 

 Representação das paredes e divisórias; 

 Indicação das linhas de cortes, detalhes, cotas parciais e totais, e legendas. 

 Desenhos complementares de finalização de acabamentos de equipamentos com 

todos os elementos da construção 

 Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas. 

 Escala: 1:20 ou a mais adequada. 

 

Detalhamento de todas as áreas molhadas da edificação (banheiros, sanitários, 
cozinhas, etc.), em todos os pavimentos, contendo no mínimo: 
 

 Representações gráficas em planta baixa, planta de forro e de piso, cortes, elevações, 

detalhes, planilhas e especificações; 

 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; 

 Indicação de paredes a demolir / construir (quando pertinente); 

 Cortes demonstrando todas as paredes com revestimentos, paginações, e localização 

de equipamentos e acessórios; 

 Especificação de louças, metais e acessórios (pode ser apresentada em tabela); 

 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); 

 Locação de acessórios (saboneteiras, papeleiras, cabideiros, etc.); 

 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; 

 Indicação de níveis de pisos acabados; 

 Indicação de caimentos e escoamentos; 

 Indicação das linhas de cortes em planta, detalhes, cotas parciais e totais, materiais, 

esquadrias, elementos em projeção e legendas; 

 Escala 1:20 

 

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: 
 

 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; 
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 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; 

 Dimensões de vãos, altura de peitoril, vidro ou painéis de fechamento, venezianas, 

pingadeiras, puxadores, peças de comando etc.; 

 Determinação do tipo de vidro a ser utilizado em cada esquadria; 

 Desenhos de arremates e adequação com revestimentos / acabamentos internos e 

externos; 

 Planilha de esquadrias, contemplando todas as esquadrias, com informações 

completas (dimensões, funcionamento, materiais, acabamento, localização, 

quantidade). 

 Escala 1:20 

 

Detalhamento de todas as escadas e rampas da edificação, em todos os pavimentos 
da edificação, contendo no mínimo: 
 

 Indicação de paredes a demolir / construir (quando pertinente); 

 Planta baixa com dimensionamento de pisos e patamares; 

 Indicação do sentido de SUBIDA de escadas e rampas; 

 Indicação de início e fim de corrimãos; 

 Indicação de abertura de porta corta-fogo (PCF) e sua interferência na circulação; 

 Cortes na quantidade necessária, com cotas indicativas dos níveis, altura de espelho, 

corrimão e outros; 

 Detalhes específicos, de acordo com o projeto (testeira, bocel, rodapé, indicação da 

localização e dimensões de serrilhado nos degraus, piso tátil, etc) 

 Tabelas com indicação de acabamentos e materiais utilizados, incluindo a 

quantificação dos mesmos; 

 Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas. 

 Escala 1:20 

 
Detalhamento construtivo de muros de divisa, piscinas e elementos de água, 
contendo no mínimo: 
 

 Desenhos em escalas ampliadas, necessários à melhor compreensão e execução da 

obra; 

 Desenhos de instalação de equipamentos (quando pertinente); 

 Desenhos de arremates de peitoris, rodapés ou revestimentos; 

 Desenhos de arremates das alvenarias ou de outros elementos de vedação com 

estruturas; 
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 Especificações gerais de revestimentos, materiais de acabamentos, cores e desenhos 

de paginação (quando pertinente); 

 Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas. 

 Escala 1:20 

 

Detalhamento construtivo de todos os sistemas de impermeabilização (reservatórios 
superiores e inferiores, lajes de cobertura, jardineiras, pisos de áreas molhadas, 
paredes diafragma, muros de contenção, e outros locais que sejam necessários), 
contendo no mínimo: 
 

 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; 

 Representação dos pontos de drenagem e caimentos; 

 Indicação dos pontos de instalações prediais elétricas, hidráulicas e de climatização, 

quando localizados no piso 

 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); 

 Desenhos complementares de finalização de acabamentos com equipamentos e 

outros elementos da construção; 

 Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas. 

 Escala 1:20 

 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. 

 

 Memorial Descritivo, contendo no mínimo: 

 Especificação de materiais e serviços com as recomendações técnicas para uso e 

aplicação das informações contidas no projeto; 

 Especificação das normas e ensaios mínimos a serem aplicados para referendar a 

execução física dos sistemas e respectiva documentação 

 Memorial de cálculo que subsidiariam a elaboração do projeto, conforme as normas 

técnicas vigentes, por ambiente e por ambiente. 

 Memorial de Cálculo.  

 Planilha orçamentária analítica, cronograma físico e financeiro, curva ABC e 

composição de preços. 
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O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à realização dos 

serviços, detalhando todas as suas interfaces e seus componentes.   

 

Além dos documentos gráficos dos Projetos Complementares, que representem todos os 

detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Básico aprovado, o Projeto Executivo 

será constituído por um relatório técnico, contendo a revisão e complementação do Memorial 

Descritivo apresentado naquela etapa de desenvolvimento do projeto. O Projeto Executivo 

conterá ainda a revisão da Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico-Financeiro da 

execução da obra, elaborados na etapa anterior, fundamentados nos detalhamentos e nos 

eventuais ajustes realizados no Projeto Básico.  

 

Após a execução e aprovação da segunda etapa, sendo os produtos desta etapa: 

 

 Execução de plantas de detalhamento construtivo, sendo produtos desta etapa: 

 Planta de layout final; 

 Planta luminotécnica; 

 Planta de forro; 

 Planta de diagramação de pisos e áreas molhadas; 

 Plantas de detalhes construtivos, contendo as informações para a execução dos 

serviços dos profissionais especializados. 

 

Prazo de execução da etapa 35 (trinta e cinco) dias corridos. 

 

 

4. ENTREGAS 

 

A contratada deverá entregar todos os itens descritos abaixo durante o processo de 

elaboração e conclusão do projeto. 

 

 Entrega de todos os arquivos digitalizados, gravados em CD; 

 Um jogo de plantas impressas em papel sulfite; 

 Registro de responsabilidade técnica (RRT) junto ao CAU-BR sobre projeto 

arquitetônico; 

 Anotação de responsabilidade técnica (ART) junto ao CREA-BA sobre os projetos 

complementares; 

 Acompanhamento e suporte para aprovação nos órgãos competentes; 

 Perspectiva 3D do empreendimento, 02 impressões; 

 Memorial Descritivo com o detalhamento de todos os Projetos explicando o projeto, os 
conceitos utilizados, as normas adotadas que conste no projeto por completo; 
 

 Especificações de materiais impresso. 
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5. DA FISCALIZAÇÃO 

 

 
5.1. A fiscalização deste contrato será exercida pelo arquiteto Jorge Guilherme Duarte Lobo, 

nominado em contrato, ou seu substituto eventual, sendo responsável pela consecução do 

objeto firmado. 

 

5.2. O Gestor deverá promover o registro das ocorrências verificadas adotando as 

providencias necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas definidas no Edital e seus 

anexos, bem como nas demais obrigações impostas às partes signatárias. 

 

5.3. Caberá ao gestor designado:  

5.3.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento e execução dos serviços/fornecimento, 

nos termos estabelecidos entre as partes, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 

conforme obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA;  

 

5.3.2. Assegurar-se pela boa prestação dos serviços/fornecimento, verificando sempre 

o seu bom desempenho;  

 

5.3.3. Documentar e comunicar à CONTRATADA, por escrito, as ocorrências havidas 

de eventuais imperfeições no curso de execuções dos serviços, fixando prazo para 

sua correção;  

 

5.3.4. Recusar pagamento dos serviços/fornecimento que não forem executados de 

acordo;  

 

5.3.5. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução. 

 

5.4. A fiscalização de que trata este item, não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de 

imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 

na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 

agentes e prepostos.  

 
6.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
O projeto deverá ser elaborado de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas -  

ABNT. A contratada deverá apresentar, além das plantas com as informações necessárias 

para a execução da reforma e adaptações, Planilha de custos unitários detalhados, 

cronograma de execução, memória de cálculo das quantidades, memorial de especificações 

de materiais e equipamentos e memorial descritivo.  
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Atesto Ciente de todas as exigências 
no presente Termo de Referência 

 
 
 

Licitante  

6.1 - Os projetos deverão também atender às seguintes Práticas Complementares:  
 

 

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

 

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU.  
 

 Contemplar a apresentação de Maquete Eletrônica. 
 
 

7.0 SUBCONTRATAÇÃO  

a) A Contratada poderá subcontratar parte dos serviços, com exceção do projeto 
arquitetônico, desde que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pelo 
Contratante.  

b) Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Contratada realizará a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o 
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto 
da subcontratação. 
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ANEXO II  

 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 
 
 
 
 

A empresa __________________________________, CNPJ nº 
_______________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara 
para todos os fins de direito que recebeu todos os documentos, tomou conhecimento, 
aceita e concorda integralmente, sem restrições, com todas as condições do edital da 
Carta Convite nº 005/2016 e seus 11 anexos. 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÃO: 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 
 
 

 

A empresa ........................................................., CNPJ nº ............................., sediada 

em .........................................., DECLARA que na forma do item 3.4, da Carta Convite nº 

005/2016 – SENAR-AR/BA que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores 

 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 
(colocar qualificação do signatário. Ex.: Sócio Gerente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÃO: 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 
EMPRESA PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO IV 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES 

 
 

A empresa.................................................................., CNPJ nº ...................... neste 

ato representada por seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, na forma do item 

3.5, da Carta Convite nº 005/2016 – SENAR-AR/BA,  que, obedecendo ao estabelecido no 

inc. XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

(Acrescentar, se for o caso:) 

Declara que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos exclusivamente 

na condição de aprendiz. 

 

 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 
(colocar qualificação do signatário. Ex.: Sócio Gerente) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÃO: 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 
EMPRESA PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO V 

 
 

PROPOSTA COMERCIAL – CARTA CONVITE Nº 005/2016  
À 
Comissão de Licitação 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA 
 

Razão Social: 
 

CNPJ e Inscrição Estadual: 
 

Endereço: 
 

Cidade:           
                                                            UF:                           CEP: 

Telefone:         
                                                           Fax: 

E-mail: 
 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPA QTDE 
VALOR (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

    

    

 
 

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA (POR EXTENSO): 
 

PRAZO DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS) 
 

PRAZO DE ENTREGA: 
 

BANCO (COD.): 
 

AGÊNCIA (CÓD.): 
 

CONTA-CORRENTE: 
 

 
 
 
1. Condições Gerais da Proposta: 

 

 a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua 

apresentação; 

 

2. pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente 

a representa, declara e garante que: 
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 examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele 

estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar 

discrepância de entendimento com relação ao Edital; 

 

 que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, 

contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

 

 que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das 

obrigações, objeto da presente licitação; 

 

 que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços, bem 

como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que 

incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação. 

 Que os projetos serão entregues no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, após 

Autorização de Fornecimento do SENAR-AR/BA. 

 
 
Obs: o proponente deverá declarar, sob as penalidades da lei, a existência de fato 

superveniente impeditivo de sua habilitação, somente se houver. 

 

CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições Da Carta Convite nº 
005/2016 

 
 
 

Salvador, _____ de _______________________ de 2016. 
 
 
 

(Assinatura do Representante legal) da assinatura do contrato 
Nome do Signatário 

CPF 
 
INSTRUÇÃO: 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO VI  

 MODELO DE PROPOSTA COM PLANILHA DE CUSTO E BDI 

 
 
Pela presente, _______________________________ (razão social da proponente), inscrita 
no CNPJ sob o n.º ____________ e inscrição estadual n.º __________________, 
estabelecida no(a) _______________________________________, ciente e de acordo com 
todas as especificações e condições do edital e seus Anexos relativos ao Convite Nº 
005/2016 em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, 
propor os seguintes preços:  
 

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 

      

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 
APROXIMADA 

VALOR 
UNITÁRIO  SUBTOTAL 

1 Projeto Arquitetônico m²    

2 Projeto Estrutural m²    

2 Projeto de Instalações Elétricas m²    

3 

Projeto de Sistema de Sonorização 
/ Vídeo / CFTV / Segurança 
Patrimonial m²    

4 
Projeto de Instalações Telefone e 
Dados m²    

5 
Projetos de Instalações Hidro-
Sanitárias m²    

6 
Projeto de Segurança e Combate a 
Incêndio m²    

7 Projetos de Ar-Condicionado m²    

8 Projetos de Acústica m²    

9 Projetos de Impermeabilização m²    

10 
Maquete Eletrônica (imagens em 
perspectiva) und    

11 Planilha Orçamentária para Obra und    

12 
Cronograma Físico-Financeiro 
para Obra und    

13 
Visita Técnica à Obra após seu 
início und    

13 Memorial descritivo dos Projetos und    

14 Especificações dos Materiais und    

        
VALOR 
TOTAL:    
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Está incluso na proposta apresentada os valores referentes à BDI, conforme composição 
abaixo indicada:  
 

 
 
* soma dos impostos (ISS, PIS,COFINS)  
** aplicação da fórmula proposta.  
 
O cálculo do BDI deverá observar a seguinte fórmula:  
BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] 100  
onde:  
IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;  
ADM = despesas administrativas (central e local);  
DEF = despesas financeiras e seguros;  
RIS = riscos e imprevistos;  
LB = lucro bruto.  
 

OBS1: É obrigatória a apresentação da planilha de BDI, sendo recomendada a leitura do Acórdão 
2.622/2013, o qual poderá ser obtido no site www.tcu.gov.br.  

 
OBS2: Alerta-se para o fato de que, de acordo com o referido Acórdão, não deverão compor o BDI 
e o custo direto o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o 
Lucro (CSLL).  
 
 
Salvador, ______de _____________de 2016.  
 
 
 
_______________________________________________  
EMPRESA LICITANTE / CNPJ  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
(acompanhada de procuração ou cópia do contrato social da empresa) 
 
 
INSTRUÇÃO: 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
 
 

http://www.tcu.gov.br/
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ANEXO VII  

 MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

 
XXXXX, inscrita no CNPJ n. XXXXX CREDENCIA o(a) Sr(a). XXXXX, portador(a) da Carteira 
de Identidade n. XXXXX e do CPF n. XXXXX, para representar nossa empresa na licitação 
acima mencionada, podendo praticar todos os atos relativos ao procedimento, em especial 
apresentar documentos, negociar preços e condições, prestar declarações de qualquer teor, 
impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição 
de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.  
 
 
 
Salvador, _____de _________________de 2016.  
 
 
 
EMPRESA LICITANTE/CNPJ  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
 

Telefone:  
Fax:  
E-mail  
 
 
 
Obs. O presente instrumento deve ser acompanhado de comprovação dos poderes do 
Outorgante.  

Obs. No caso de procuração, a mesma deverá ter firma reconhecida, conferir poderes 

para representação junto a pessoas jurídicas de direito privado, considerando que o(s) 

Contratante(s) é(são) pessoa(s) jurídica(s) de direito privado, e com fim específico para 

licitações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUÇÃO: 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO VIII  

 MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

 
(   ) Declaramos que adquirimos o Edital da Carta Convite  em epígrafe, com a documentação 
que o integra, bem como, que visitamos o Centro de Capacitação e Treinamento Rural no 
Município de Senhor do Bomfim/BA, localizado na Rodovia Lomanto Junior, margem da BR 
407 ( Área anexa ao Parque de Exposições )  CEP: 48900-420, a fim de realizar a vistoria 
técnica e atestar o local no qual será executada a obra, tendo assim conhecimento pleno das 
condições do mesmo.  
 
OU 
 
(   ) Declaramos estar ciente da impossibilidade de questionamentos ou discordâncias futuras 
oriundos da falta de visita ao local de execução dos serviços.   
 
 
 
Salvador, _________de _____________     de     2016.  
 
 
 
NOME DA EMPRESA LICITANTE  
CNPJ  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
 
Telefone:  
Fax:  
E-mail:  

 
 

 
________________________________________________________ 
Setor requisitante 
(Nome, assinatura e carimbo do responsável) 
 
 

 

 
__________________________________________________ 
(Nome da empresa licitante) 
(Nome, assinatura e carimbo do representante) 

 

 

 

 

 

 
INSTRUÇÃO: 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO IX 

 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE 
ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO, 
DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA. 

 
Pelo presente instrumento particular de Prestação de Serviços Técnicos 
especializados na Área de Engenharia Civil para Elaboração, Direção e Fiscalização 
de Obra, de um lado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA - SENAR-AR/BA, entidade de direito 
privado, sem fins econômicos, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.393.878/0001-95, com 
sede, nesta capital, à Rua Pedro Rodrigues Bandeira, n.º 143, Ed. Das Seguradoras, 
8º andar, Comércio, CEP: 40.015-080, neste ato representado pelo Presidente do 
Conselho Administrativo, Dr. João Martins da Silva Júnior, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado ____________________________ 
inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º ____________, com sede/residente e 
domiciliado _____________________________, neste ato representado por seu 
sócio administrador, __________________, portador do CPF n.º ____________, 
Cláusula 1ª - Contratação de serviços técnicos especializados para Elaboração de 
Projeto Básico e Executivo de Arquitetura e Engenharia, contendo todos os 
elementos técnicos de planilhas de quantitativos com memória de cálculos, planilhas 
de custos, critério de medição e remuneração dos serviços, memoriais descritivos de 
execução dos serviços, cronograma-físico/financeiro, visando à reforma do Centro de 
Treinamento na cidade de Senhor de Bonfim, Estado da Bahia, conforme condições 
constantes do Edital n.º 009/2016 e Proposta datada de ________________, 
partes integrantes deste Instrumento, independente de transcrição. 
 
Cláusula 2ª - O preço global dos serviços acima descritos, já incluídas as despesas 
com impostos, taxas e outras que forem devidas, relativas ao encaminhamento do 
projeto, confecção de plantas e lay-outs de acordo com o Termo de Referência 
Anexo I do edital, bem como os demais custos de expediente, assim considerados, 
importará em R$ _________________ (                    ).  
 
Cláusula 3ª - O preço global estabelecido na cláusula anterior será pago da seguinte 
forma:  
 
O pagamento será efetivado pelo SENAR/BA, à empresa licitante vencedora e contratada, em 

03 (três) parcelas, de acordo com a conclusão dos itens 10.4.2, 10.4.4 e 10.4.6 deste edital, 

verificada a realização do serviço especificado de acordo com as exigências do objeto deste 

instrumento convocatório e após o aceite definitivo do SENAR/BA. 

 

 
Cláusula 4ª - O prazo previsto para a conclusão dos serviços referentes aos projetos 
básico e executivo é de 90 (noventa) dias corridos a contar da data da assinatura 
deste Instrumento, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela 
CONTRATADA na proposta de licitação, podendo ser aditado, desde que haja 
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
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Cláusula 5ª - O CONTRATADO deverá arcar com todos os encargos civis, sociais, 
fiscais, previdenciários e trabalhistas que resultem da prestação dos serviços, 
inclusive quanto à criação de novos encargos; 
 
Cláusula 6ª – O CONTRATADO prestará auxílio ao SENAR-AR/BA durante o 
processo licitatório para contratação de Construtora, sempre que necessário e 
solicitado, sem nenhum custo adicional. 
 
Cláusula 7ª - Após a aprovação do projeto definitivo, memoriais descritivos e 
orçamento anexos, rubricados pelas partes, o CONTRATADO não se responsabiliza 
por qualquer alteração ou modificação nos mesmos em desacordo com o aprovado, 
só podendo haver modificação feita pelo seu autor ou com seu consentimento por 
escrito, caso contrário, será de única e exclusiva responsabilidade do 
CONTRATANTE. 
 
Cláusula 8ª - A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo 
SENAR-AR/BA, através de servidor, especialmente designado para este fim, 
doravante denominado simplesmente de EXECUTOR ou GESTOR deste 
Contrato, na pessoa xxxxxxxx. 
 
Cláusula 9ª - O CONTRATADO deverá realizar 04 (quatro) visitas na obra para 
confrontar a execução com o projeto. O mesmo deverá apresentar relatórios de cada 
visita realizada. 

 

Cláusula 10ª - Este contrato poderá ser rescindido, observada a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada à 
outra, sem qualquer ônus, respeitados os trabalhos em curso. 
 
Cláusula 11ª – Por ilícitos cometidos na licitação ou na execução do Contrato, o 
SENAR-AR/BA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 
 

I - multa de: 
 

a) até 10,0 % (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
atraso injustificado no prazo de entrega de qualquer serviço por período 
superior ao previsto, ou de inexecução da obrigação assumida;  

 
II - ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 
2 (dois anos), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade;  

 
11.1. Ocorrendo a hipótese mencionada na letra "a" do inciso I, estará caracterizado o 
descumprimento total da obrigação, acarretando assim a rescisão unilateral do 
compromisso e aplicação das sanções previstas no inciso II.  
 
11.2. As sanções previstas nos incisos I e II poderão ser aplicadas cumulativamente, 
facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
 
11.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos 
pelo SENAR-AR/BA ou cobradas diretamente do CONTRATADO, administrativa ou 
judicialmente. 
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11.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente 
ou indevidamente fundamentados. 
 
Cláusula 12ª - Os recursos inerentes à execução do presente contrato correrão 
pela conta pagamento a terceiros pessoa jurídicam do CONTRATANTE. 
 
 
Cláusula 13ª Fica eleito o foro da Comarca de Salvador – Ba, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para dirimir questões oriundas deste 
contrato. 
 

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em duas vias, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam, para os seus jurídicos e 
legais efeitos. 
 
Salvador, __________ de ______________ de 2016. 
 
 
_____________________    _______________________ 
CONTRATANTE     CONTRATADO 
 
 
______________________ 
Gestor 
 
Testemunhas:  
 
_________________________                                  _________________________ 
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ANEXO X PLANTA DE CADASTRAMENTO 
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PORTARIA XI -  002/2016 

 
 
 

 




