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Núcleo de Licitação

Processo Administrativo no

TJ-ADM-2018-70108
TOMADA DE PREÇOS  Nº 001/2019

Objeto:  Contratação de empresa especializada na área de arquitetura para prestação
de serviços técnicos de levantamento cadastral por nuvem de pontos, levantamento to-
pográfico, elaboração de projetos arquitetônicos, de urbanização e paisagismo, compati-
bilização de projetos, projetos de sinalização e comunicação visual para reformas, ampli-
ações e construções,  elaboração de estudos e relatórios de impacto ambiental  (EIA-
RIMA), elaboração de estudos e relatórios de impacto de trânsito (RIT), elaboração de
estudos e relatórios de impacto de Vizinhança para as unidades do Poder Judiciário do
Estado da Bahia, conforme projeto básico e seus anexos.

Data da abertura da licitação:          /            /2019 às                         horas.     

Disponibilidade de Edital, local e meio de comunicação para esclarecimentos aos licitantes:

1.O edital está disponível  no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
na página www.tjba.jus.br,/seções/editais/publicações/acompanhamento de processos, po-
dendo ser também fotocopiado no endereço: 5ª Av. do CAB (Centro Administrativo da Ba-
hia-CAB), Edifício anexo ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nº 560, térreo, sala –
10, Núcleo de Licitação, Salvador-Bahia, CEP 41.745-971, onde funcionaremos de segun-
da a sexta-feira, das 08:00 h às 18:00 h. Fones: 71-3372-1600/1699/1617, Telefax. 71-
3372-1602/1617/1877.

2. Os interessados poderão encaminhar questionamentos à Comissão Permanente de Lici-
tação  através  do  endereço  eletrônico  ccl@tjba.jus.br ou  através  de  fac-símile:  3372-
1602/1617.

3. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, através dos telefones:
(071) 3372-1699, 3372-1600, 3372-1601, fax 3372-1602/1617, através do e-mail ou pelo
site www.tjba.jus.br.

4. Os licitantes deverão acompanhar as informações encaminhadas pela Comissão Perma-
nente de Licitação no Portal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (www.tjba.  jus.br  )
em todas as etapas da licitação, até a sua finalização (homologação), ficando responsáveis
pelo  ônus  decorrente  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens/informações  emitidas
pela Comissão.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Núcleo de Licitação 

1. PREÂMBULO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/
MF sob nº 13.100.722/0001-60, situada na 5ª Av. do CAB (Centro Administrativo da Bahia - CAB),
nº 560, térreo/anexo, Sala 09, Salvador-Bahia, CEP 41.745-971, torna público a quantos o presen-
te edital virem ou dele conhecimento tomarem, que realizará licitação, na modalidade TOMADA
DE PREÇO, conforme processo PA nº TJ-ADM-2018/70108 do tipo MENOR PREÇO, execução
indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, processada e julgada em conformidade
com a Lei Estadual nº 9.433/2005 e, no que couber, com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Comple -
mentar nº 123/06, Resolução do CNJ n°114/2010, Decreto Judiciário nº 13/06 e 95/14 e demais
dispositivos legais aplicáveis.

Local, data e horário:

1.1. Os envelopes relativos à Proposta Comercial e Habilitação serão recebidos pela Comissão
Permanente de Licitação, em ato público,  no Núcleo de Licitação, situado no Prédio Anexo do Tri-
bunal de Justiça da Bahia, 5ª Av. do CAB (Centro Administrativo da Bahia - CAB), nº 560,  térreo,
sala 09, no dia       /       /2019 às                  horas,  quando será dado o início da sessão pública.

2. OBJETO  e  FONTE DE RECURSOS

2.1. Contratação de empresa especializada na área de arquitetura para prestação de serviços téc-
nicos de levantamento cadastral por nuvem de pontos, levantamento topográfico, elaboração de
projetos arquitetônicos, de urbanização e paisagismo, compatibilização de projetos, projetos de si-
nalização e comunicação visual para reformas, ampliações e construções, elaboração de estudos
e relatórios de impacto ambiental (EIA-RIMA), elaboração de estudos e relatórios de impacto de
trânsito (RIT), elaboração de estudos e relatórios de impacto de Vizinhança para as unidades do
Poder Judiciário do Estado da Bahia, conforme projeto básico e seus anexos.

Anexo I (Projeto Básico);

Anexo II (Descrição dos serviços e prazos);

Anexo III (Forma de Apresentação e Entrega dos Serviços Técnicos);

Anexo IV (Check list para Recebimento dos Projetos);

Anexo V (Gerenciamento, Fiscalização e Procedimentos Administrativos);

Anexo VI (Termos de Recebimento de Etapas Parciais);

Anexo VIII (Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame);

Anexo IX (Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor);

Anexo X (Minuta do Contrato); 

Anexo XI (Declaração de Enquadramento e Atendimento às Exigências de Habilitação);
  Anexo XII (Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar);

Anexo XIII (Modelo de Declaração de Cumprimento ao art. 18, Lei Estadual nº 9.433/05 e art. 
1º do Decreto Judiciário nº 95/2014);

Anexo XIV (Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a 
Administração Pública); 
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2.2. O valor global da contratação foi estimado em R$ 1.277.771,50 (Hum milhão, duzentos e
setenta e sete mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).

3. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do edital
de licitação, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista no edi-
tal para recebimento dos envelopes e início da abertura dos envelopes das propostas, hipótese
em que tal impugnação não terá efeito de recurso.

3.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou
entidade licitante, o edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protoco-
lar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes das pro-
postas, cabendo à Administração julgar a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da
faculdade de representação ao Tribunal de Contas.

3.3.  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até que seja proferida decisão final na via administrativa.

3.4. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administra-
ção procederá a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos.

3.5. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inques-
tionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4. CON6DIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderá participar da licitação toda e qualquer empresa especializada na prestação de serviços e/
ou fornecedora do objeto do presente Edital desde que preencha as exigências e requisitos deste
para a execução do seu objeto.

4.1. Não poderão participar deste certame:

4.1.1.  Empresas  que  estejam  suspensas  temporariamente  de  participar  e  de  licitar  com  a
Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art. 186
da Lei Estadual nº 9.433/05;

4.1.2. Pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação,
haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar  e contratar  com a Administração ou
tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa
punida, em consonância com o art. 200 da Lei Estadual nº 9.433/05, fica impedida de participar
desta licitação e de contratar com a Administração Pública;

4.1.3. Consoante  o  art.  18  da  Lei  estadual  nº  9.433/05,  não  poderá  participar,  direta  ou
indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles
necessários:

I. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II. A empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5 % do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou
subcontratado e,

III. Demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 do mesmo diploma, impedidos de
contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

4.1.3.1. Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de
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parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou
responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e
serviços a estes necessários.

4.1.4.  Fica vedada, em qualquer caso, a prestação de serviço, no âmbito do Poder Judiciário do
Estado da Bahia, por empregados de empresas terceirizadas que sejam cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de magistrado ou servidor
investido em cargo de direção ou de assessoramento neste Tribunal, conforme Decreto Judiciário
nº 95/14;

4.1.5.  É vedada a participação de empresa cujo dirigente ou sócio majoritário,  participe como
acionista sócio majoritário, procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também
concorrente nesta licitação.

4.1.6. É  vedado  ao  agente  político  e  ao  servidor  público  de  qualquer  categoria,  natureza  ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante
de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei
Estadual nº 9.433/95.

4.1.7. É defeso ao servidor público transacionar com o Estado quando participar de gerência ou
administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, na forma do inc. XI do
art. 176 da Lei Estadual nº 6.677/94.

4.1.2. Participação de Cooperativas

Fica vedada a participação de cooperativas fornecedoras de mão de obra, uma vez que o objeto
do  contrato,  por  sua  natureza  técnica  e  jurídica,  torna-se  incompatível  com  esta  forma  de
organização (Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a
União, de 5 de junho de 2003 e art. 4º da Instrução Normativa SLTI/MPOG no 2, de 30 de abril de
2008).

4.1.3. Participação de Consórcios

Não serão admitidas empresas em consórcio.

5. CREDENCIAMENTO E PROCEDIMENTOS INICIAIS

5.1. Na sessão de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessária, cada licitante será
representado por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento hábil, será admiti -
da a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a cé-
dula de identidade.

5.2. Por documento hábil entende-se:

a)  Procuração específica para  a presente licitação,  neste caso,  será  necessário  a
apresentação do contrato social para a confirmação da condição de outorgante  ou
Procuração Pública, com poderes para representá-la em qualquer processo licitatório;
b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Sócio da licitante, deverá ser apresentado do-
cumento comprobatório de sua capacidade para representá-la (ex.: contrato social, có-
pia de ata, procuração).

5.3. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitan-
te, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual está vincula-
do.

5.4. Não será admitida a participação de uma única pessoa como representante de mais de um li-
citante (art. 78, § 8º, da Lei Estadual nº 9.433/05).

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARAÇÕES E PROPOSTA
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6.1. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão à Comissão de Licitação  o en-
velope I – Proposta Comercial e o envelope II – Documentos de Habilitação, que deverão ser
apresentados, separadamente, fechados, contendo, na parte externa, os seguintes dizeres:

_______________________________________________________________________________
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Núcleo de Licitação

End. 5ª Av. do CAB,  nº 560, anexo do TJBA, térreo, sala 09, Salvador-BA.
ENVELOPE ..... – (..........)  referente à TOMADA DE PREÇO  nº 001/2019

LOTE ÚNICO
Data de abertura: ......................

Razão Social do Licitante/ Endereço do Licitante

6.1.1. No envelope I devem constar os seguintes documentos:
a) Proposta comercial, conforme item 6.3. do edital:
a.1) Multiplicador único “k”, que incidirá sobre o total da planilha de custos unitários– Orçamento
Sintético Global, com dois decimais, menor ou igual a 1,00 (um inteiro);
a.2) Indicação de um representante, com atribuições de Gerente de Contrato, que terá plenos po-
deres de decisão por parte da empresa.

6.1.2. No envelope II devem constar os seguintes documentos:
a) Documentação comprobatória da habilitação jurídica, conforme item 6.4.1;
b) Documentação comprobatória da regularidade fiscal e trabalhista, conforme item 6.4.2;
c) Documentação comprobatória da qualificação econômico-financeira, conforme item 6.4.3;
d) Documentação comprobatória da qualificação técnica, conforme item 6.4.4 e
e) Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, conforme item 6.5.
f) Declaração de contratos firmados, conforme modelo do Anexo XIV,  item 6.4.3.2.2.

 6.2.  Além dos envelopes I e II, os licitantes devem apresentar, separadamente, no momento do
credenciamento, as seguintes declarações:

a)Declaração de Enquadramento e Atendimento às Exigências de Habilitação, confor-
me  modelo constante do Anexo XI;
b)Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar, conforme modelo do Ane-
xo XII;
c) Declaração de Cumprimento ao art. 18, Lei Estadual nº9.433/05, e art. 1º do Decre-
to Judiciário nº 95/14, conforme modelo do Anexo XIII.

6.2.1. Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade nas retromencionadas
declarações, a licitante ou CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções previstas nos art. 184, inciso V,
186 e 195 da Lei nº 9.433/05.

6.3. ENVELOPE I – PROPOSTA COMERCIAL

6.3.1. As propostas deverão ser entregues em original, digitada apenas no anverso, sem rasuras,
emendas, ressalvas ou entrelinhas, e devidamente assinada, pelo representante legal ou manda-
tário especificamente credenciado. No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a
juntada do instrumento de procuração.

6.3.2. Todas as páginas da proposta de preços deverão ser rubricadas pelo signatário da mesma
ou pelo seu representante legal.

6.3.3. Ao apresentar a sua proposta, o licitante concorda especificamente com as seguintes condi-
ções:
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a) Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, conside-
rando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer cus-
to financeiro para o período de processamento das faturas;

b) Nos  preços  apresentados  estão  incluídas  todas  as  despesas  diretas,  indiretas  e
quaisquer  outras necessárias à total  e perfeita  execução dos serviços,  constituindo-se,
portanto, na única remuneração devida pela CONTRATANTE, ficando estabelecido que o
CONTRATANTE não admitirá quaisquer alegações posteriores que visem o ressarcimento
de custos não apresentados no preço. Os tributos e encargos, mesmo que não destacados
expressamente na proposta, entendem-se como incluídos nos preços a serem praticados;

c) A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os ter-
mos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das infor-
mações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

d) O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a  60 (SESSENTA)
dias corridos,  contados da data da abertura das mesmas pela autoridade competente,
definida neste edital, facultado aos proponentes estender tal validade por prazo superior

6.3.4. Além dos requisitos essenciais para a elaboração da proposta, devem ser apresenta-
dos:

a)Multiplicador único “k”, que incidirá sobre o total da planilha de custos unitários– Orça-
mento Sintético Global, com dois decimais, menor ou igual a 1,00 (um inteiro);

b)Indicação de um representante, com atribuições de Gerente de Contrato, que terá plenos
poderes de decisão por parte da empresa, nos termos do item 6.17.1 do Projeto Básico.

6.4. ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

As licitantes deverão incluir no Envelope II – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo que
poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original
para ser autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, podendo a Comissão, antes da ho -
mologação, solicitar o documento original para verificação, observando:

a)  Se o licitante for  a matriz  da empresa,  todos os documentos devem estar  em nome da
matriz;

     b) Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial:

*  No caso da filial  é  dispensada a  apresentação dos  documentos  que,  pela  própria
natureza, comprovadamente sejam emitidos somente em nome da matriz.

• Os  atestados  de  capacidade  técnica/responsabilidade  técnica,  quando  exigidos,
podem ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial  da empresa
licitante.

6.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, comprovada mediante a apresentação de:

a)  de registro público no caso de empresário individual.

b)  em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acom-
panhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou
designação e investidura dos atuais administradores.

c)  no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alterações supervenientes em vigor,  devidamente registrados, acompanhados
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dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores.

a)  Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão compe-
tente, quando a atividade assim o exigir.

6.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, comprovada mediante a apresentação de:

Regularidade  Fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;

d) Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa)  de Débitos Relativos às Contribui-
ções Previdenciárias e às de Terceiros, relativa a contribuições administradas pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional de
Seguridade Social, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

e) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva, com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à  Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,  sendo este último
datado dos últimos 180 dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste documen-
to;

f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), medi-
ante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

Regularidade Trabalhista:

a) Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT,
emitida pela Justiça do Trabalho, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e Resolução Adminis-
trativa nº 1.470/2011.

6.4.2.1. A prova da inscrição a que se referem os itens “a” e “b” será suprida com a apresentação
das certidões a que se referem os itens “c” e “d”, respectivamente, se estas contiverem o número
de inscrição da licitante.

6.4.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferen-
ciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar
nº 155/16, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

6.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA, comprovada mediante a apresentação de:

6.4.3.1. Apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício fi-
nanceiro, já exigível, na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, poden-
do ser atualizada por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 03 (três) meses da data
de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços Provisórios.

6.4.3.1.1. O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de fotocópia autenticada do Ter-
mo de Abertura e de Encerramento, extraídos do LIVRO DIÁRIO, devidamente registrado na
Junta Comercial.
6.4.3.1.2. Para as Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de
Balanço na forma da lei, cópias da publicação de:

a) Balanço Patrimonial;
b) Demonstração do Resultado de Exercício;
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c) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;
d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
e) Notas Explicativas do Balanço.

6.4.3.2. Demonstração de Patrimônio Líquido mínimo de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete
mil reais), relativamente à data da apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua
atualização por índices oficiais.
 
6.4.3.2.2.  Comprovação, por meio de declaração formal, da relação de compromissos assumidos,
de que 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou
com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura da licitação, e posteriores
à data de apuração do balanço, não é superior ao patrimônio líquido, podendo este ser atualizado
por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão de abertura
da licitação.

6.4.3.2.2.1. Na hipótese do licitante não ter compromissos assumidos de contratos firma-
dos com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada  vigentes na data da sessão
pública de abertura da licitação, e posteriores à data de apuração do balanço, deverá apre-
sentar a referida declaração informando que não tem compromissos assumidos.

6.4.3.3. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, deverão apresentar o Balanço de
Abertura, devidamente assinado pelo contabilista e pelo titular ou representante legal da entidade
e registrado no órgão competente,  para atendimento da exigência do Inciso I,  art.102,  da Lei
9.433/2005.

6.4.3.4.  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data
da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade.

6.4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, comprovada mediante a apresentação das exigências indica-
das no item 6 do Anexo I:

6.4.4.1. Comprovação de o licitante possuir, em seu quadro permanente e na data prevista para a
entrega da proposta, profissionais de nível superior, nas áreas de elaboração de projetos Arquite-
tura, Urbanização e Paisagismo, o(s) qual(is) será(ão) responsável(is) técnico(s) pelo contrato, de-
vidamente registrado(s) no órgão profissional competente (CAU) sendo que sua substituição só
poderá ocorrer por profissionais com acervo técnico equivalente ou superior.

obs¹: Serão aceitas certidões emitidas pelo CAU e pelo CREA

obs²: Ficam sujeitos ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), quando executados por ar-
quitetos e urbanistas, as construções, edificações, obras e serviços: 

I - de arquitetura e urbanismo, concepção e execução de projetos; 

II - de arquitetura de interiores, concepção e execução de projetos;

III  -  de arquitetura paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e
abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas,
dentro de várias escalas, inclusive a territorial; 

IV - do patrimônio histórico cultural e artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos,
restauro,  práticas  de  projeto  e  soluções  tecnológicas  para  reutilização,  reabilitação,  reconstrução,
preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades;

V - do planejamento urbano e regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço
urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e
ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial
e  ambiental,  parcelamento  do  solo,  loteamento,  desmembramento,  remembramento,  arruamento,
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planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, inventário urbano e regional,
assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais;

VI  -  de  topografia,  elaboração  e  interpretação  de  levantamentos  topográficos  cadastrais  para  a
realização  de  projetos  de  arquitetura,  de  urbanismo  e  de  paisagismo,  foto-interpretação,  leitura,
interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;

VII - do conforto ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas,
luminotécnicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços;

VIII  -  do  meio  ambiente,  estudo  e  avaliação  dos  impactos  ambientais,  licenciamento  ambiental,
utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sustentável.

6.4.4.2. Comprovação de aptidão para o desempenho de tais atividades através do fornecimento
de atestado(s) emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado
no CAU ou CREA da Unidade Federativa do licitante ou da região onde o serviço tenha sido
executado,  acompanhada  pela  respectiva  CAT  –  Certidão  de  acervo  técnico  emitido  pelo
CAU/CREA, que deverá apresentar descritivo claro do serviço para o qual se pretende comprovar
o respectivo acervo.

Obs: Ficam sujeitos a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), quando executados por enge-
nheiros, de acordo com o Decreto Federal n.º 23.569, de 11 de dezembro de 1933 e a Lei Federal n°
5.194/66, regulamentada pela Resolução n° 218/73, do CONFEA, trabalhos topográficos e geodésicos,
o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complemen-
tares, projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; além dos serviços afins e correlatos de
edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de
água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e gran-
des estruturas.

Obs: O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou a Anotação de Responsabilidade Técnica
do Contrato (ART) deverá ser emitido pela CONTRATADA antes da primeira Ordem de Serviço.
Durante a execução do Contrato deverá também ser emitido pela CONTRATADA a ART/ RRT es-
pecífica para cada projeto/ordem de serviço.

Obs: No caso de o profissional ser sócio proprietário da empresa, a comprovação do vínculo se
fará através da apresentação do Contrato Social ou outro documento legal, devidamente registra-
do na Junta Comercial.

Obs: Em se tratando de empregado da empresa, deverá ser apresentada a Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS, comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa li -
citante.

Obs: O(s) técnico(s) que apresentou(aram) o(s) atestado(s) deverá(ão) declarar expressamente a
aceitação da inclusão do(s) seu(s) nome(s) na presente licitação, como membro(s) da equipe téc-
nica que se responsabilizará(ão) pelos trabalhos, cujo documento contenha o nome completo do
signatário e sua assinatura, que deverá estar expressa, conforme cópia da Carteira de Identidade
ou Contrato Social (quando sócio), anexada à referida declaração; 

Obs: Serão aceitos atestados de edificações que reflitam instalações equivalentes ou tecnicamen-
te mais complexas do que as definidas acima, desde que seu conteúdo, bem como das respecti -
vas C.A.T., apresentem descritivo claro da instalação técnica para a qual se pretende comprovar o
acervo; 

Obs: Não serão aceitos atestados emitidos pelas próprias licitantes a seu favor ou de profissionais
a ela vinculados;

6.4.4.3. Prova de regularidade junto ao CREA/CAU através da Certidão de Registro (empresa e
responsáveis técnicos).
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6.4.4.4. Declaração da LICITANTE de que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá,
em Salvador ou Região Metropolitana – BA, representação com escritório para a prestação dos
serviços contratados.

6.4.4.5.  A LICITANTE deverá possuir em seu quadro arquiteto habilitado no Conselho de
Arquitetura  e  Urbanismo  –  CAU,  comprovando  possuir  capacidade  técnica  através  de
Certidões de Acervo Técnico (CATs)  de projetos arquitetônicos,  de edificações prediais
residenciais, comerciais ou institucionais, em nível executivo, de modo que ao menos uma
das CATs apresentadas deverá possuir área mínima de 4.000,00m², e a área total acumulada
por todas as CATs apresentadas deverá ser de no mínimo 15.000m².

Obs: No caso de profissionais que constam na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao
CAU como responsáveis técnicos, não há necessidade de comprovação do vínculo profissional;

Obs: No  caso  de  profissionais  que  detenham vínculo  através  de  Contrato  de  Prestação  de
Serviços,  a  comprovação  do  vínculo  do  profissional  com  a  empresa  se  dará  através  da
apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e
a empresa proponente, com as firmas reconhecidas em Cartório, ou carimbado/registrado pelo
CREA/CAU;  

6.4.4.6. Declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, de que os docu-
mentos que compõem o Edital foram colocados à sua disposição e de que tomou conhecimento
de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados,
bem como de que não possui, em seu quadro de empregados, menor de 18 anos de idade em tra-
balho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na con-
dição de aprendiz, a partir dos 14 anos (art. 27, inciso V da Lei 8.666/93). 

6.4.4.7. Indicação de um representante, entre os técnicos com atribuições de Gerente do Contrato,
o qual terá plenos poderes de decisão por parte da empresa e se responsabilizará pela adequada
prestação dos serviços, com telefones e endereço para imediata localização, do representante in-
dicado.

6.4.4.8 A comprovação das diferentes modalidades técnicas exigidas no ANEXO I poderá ser feita
através de acervos independentes entre si, não havendo a necessidade de comprovação concomi-
tante de diversas modalidades técnicas em um mesmo acervo; 

6.5. DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR,  em atendimento ao inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Es-
tadual nº 9.433/05, conforme modelo constante do Anexo IX deste Edital.

6.6. O Certificado de Registro Cadastral/CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Esta-
do da Bahia/SAEB, dentro do seu prazo de validade, substituirá os documentos relativos à Habili -
tação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico - Financeira e o item
6.5. condicionado à verificação da validade dos documentos cadastrais, através do sistema SIM-
PAS. O CRC não substitui a comprovação de qualificação técnica exigida no item 6.4.4, bem
como da qualificação econômico-financeira exigida no item 6.4.3.

6.6.1. Caso o certificado consigne algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a
versão atualizada do referido documento no envelope de habilitação.

7. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO

7.1. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será reali-
zada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assi-
nada pelos licitantes e pela comissão ou servidor responsável.
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7.1.1. Fica facultado a CPL, em qualquer fase do procedimento licitatório, promover a sus-
pensão dos trabalhos, restando obrigada a efetuar o registro da mesma, bem como convo-
car os licitantes para a continuidade dos trabalhos em nova data.

7.2. A Comissão Permanente de Licitação – C.P.L. abrirá o envelope I (Proposta Comercial) na
data e horário estabelecido no edital, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitan-
tes presentes e pela Comissão, seguindo os procedimentos definidos no art. 78 da Lei 9.433/2005.

7.3. Julgará as propostas, de acordo com os critérios de avaliação constantes deste ato convoca-
tório, e as classificará por ordem crescente  do multiplicador proposto:

7.3.1. A Comissão verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta, com os
requisitos e especificações do edital, com os preços fixados pela Administração e com
menor  multiplicador  único  “K”,  promovendo-se  a  desclassificação  das  propostas
desconformes ou incompatíveis, motivadamente.

7.3.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste edital e
seus anexos ou que propuserem o multiplicador “K” superior ao estabelecido no mesmo,
assim como aqueles em que o referido multiplicador não seja único para todos os valores
propostos, ou que sejam inexequíveis, conforme art. 97 da Lei nº 9.433/05.

7.3.3. Serão desclassificadas as  propostas  com alternativas,  devendo os  licitantes  se
limitarem a uma única especificação dos serviços.

7.3.4.  A(s)  licitante(s)  desclassificadas(s)  deverá(ão)  retirar  seu(s)  envelope(s)  de
habilitação no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da intimação do ato, caso
não  tenha  comparecido  à  sessão  respectiva.  Decorrido  este  prazo,  sem  que  o(s)
envelope(s) seja(m) retirado(s), a Administração providenciará a sua destruição.

7.4. Indeferirá qualquer pedido de desistência de proposta, após iniciada a sessão de abertura,
salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, nos termos do
art. 78, § 10, da Lei Estadual  9.433/05.

7.5. Devolverá os envelopes II, fechados, aos concorrentes desclassificados, contendo a respecti-
va documentação de habilitação, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação.

7.6. Em caso de empate real ou ficto, será assegurado, nos termos do art. 44 e 45, nos termos da
Lei Complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:

7.6.1. Entende-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.

7.6.1.1. O disposto no subitem 7.6.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.6.2. Em qualquer destas hipóteses, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem  classificada  poderá  apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.6.3. O direito de ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de
01 (um) dia útil após a comunicação do fato pela CPL à empresa beneficiada, sob pena
de preclusão.

7.6.4. No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços
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iguais,  será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro
poderá apresentar melhor oferta.

7.6.5.  Se a  microempresa ou empresa de pequeno porte  mais  bem classificada não
exercer o direito de preferência, ou se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será
concedido idêntico direito à microempresa ou empresa de pequeno porte subsequente,
em situação de empate,  se houver,  na ordem classificatória,  até  a apuração de uma
proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital.

7.7. Ocorrendo empate real de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição
de microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto no §2º do art. 3º da
Lei Estadual nº 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público, para o qual
os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro critério de desempate.

7.8. Sempre que houver sorteio deverá ser registrado em ata.

7.9.  Em seguida, a Comissão promoverá a abertura dos envelopes e apreciará a documentação
relativa à habilitação, dos concorrentes classificados nos três primeiros lugares.

7.10. Deliberará sobre a habilitação dos três primeiros classificados:

7.10.1. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempre-
sas e empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não
implica na inabilitação automática da licitante.

7.10.2. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de  05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas, com efeito, de certidão negativa, aguardando-se os prazos de regularização fis-
cal para a abertura da fase recursal.

7.10.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implica-
rá decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica-
ção, ou revogar a licitação.

7.11. Convocará, se for o caso, tantos licitantes classificados quantos forem os inabilitados no jul -
gamento previsto no item 7.10, observando-se a ocorrência de possíveis situações de empate pre-
vistas no art. 44 da Lei Complementar nº 123/05.

7.12. Rubricará todos os documentos contidos nos envelopes, solicitando aos licitantes presentes
e servidor(es) designado(s) que também rubriquem.

7.13.  É facultado a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer  ou a complementar  a instrução do processo licitatório,  desde que não
implique  em  inclusão  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originariamente  da
proposta, e a aferição do bem ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de
pareceres técnicos destinados a esclarecer dúvidas ou a fundamentar decisões.

7.14.  A Comissão de Licitação poderá conceder, se requerido pelo licitante, o prazo de 03 (três)
dias úteis para a juntada posterior de documentos cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica
já  existente  na  data  da  apresentação  da  proposta  (art.  78,  §  6º  da  Lei  Estadual  9.433/5).

7.15.  Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento,  mediante ato motivado da
Comissão Permanente de Licitação (art. 78 § 7º da Lei Estadual 9.433/05). O desatendimento às
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exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja
possível  a  aferição  da  sua  qualificação  e  a  exata  compreensão  da  sua  proposta.

7.16.  Desde que não tenha havido recurso da fase habilitatória ou após a sua denegação, será
considerada vencedora a proposta do licitante que, tendo atendido todas as condições desta TO-
MADA DE PREÇOS,  proponha menor multiplicador único “K”, Os demais licitantes habilitados se-
rão classificados em ordem crescente do multiplicador proposto.

7.17. O multiplicador único “K” incidirá linearmente em todos os preços unitários dos serviços
constantes da planilha orçamentária desta TOMADA DE PREÇOS .

7.18. O CONTRATANTE se encarregará de gerar a planilha com os preços unitários resultantes da
aplicação do multiplicador único “K”, proposto e respectivo valor global a contratar, a qual será in -
cluída como anexo do processo correspondente.

7.19. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir licitante, motivada-
mente, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação,
que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. Neste caso, poderá ser pro-
cedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em conformi-
dade com o disposto neste edital.

7.20. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem ina-
bilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis aos licitantes para apre-
sentação de nova proposta ou nova documentação (art.97, parágrafo 3º). Persistindo os vícios
constatados a licitação deverá ser declarada fracassada.

7.21. Deliberação final da autoridade competente quanto à homologação do procedimento licitató-
rio e adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no prazo de até 10 (dez) dias após o
julgamento.

8.  RECURSOS

8.1.  Eventuais recursos contra atos e decisões da Comissão Permanente de Licitação, bem como
da autoridade competente superior, respeitará naquilo que couber, o disposto no art. 202 da Lei nº
9.433/05, assim como as disposições regimentais do CONTRATANTE.

9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1. A Comissão Permanente de Licitação submeterá o resultado do certame para homologação e
adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pela autoridade superior.

9.2. A deliberação final da autoridade superior deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias após o
julgamento.

9.3. A homologação e adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. Dos prazos:

10.1.1. O período de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério
do CONTRATANTE, conforme item 7.1 do Anexo I do edital.

10.1.2. Os prazos para cumprimento das ordens de serviços estão descritos no ANEXO II. 

10.1.3.O prazo de vigência do contrato, sem prejuízo das hipóteses de prorrogação permitidas em
lei, se encerra com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.
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10.1.4. A publicação resumida do contrato no Diário da Justiça Eletrônico é condição indispensável
para sua validade e eficácia,  devendo ocorrer  no prazo de até 10 (dez) dias corridos da sua
assinatura.

10.1.5. Em havendo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o prazo de contratual, o rea-
juste  poderá  ser  concedido  à  CONTRATADA,  a  critério  do  CONTRATANTE,  sempre  tomando
como limite máximo, a variação do INCC/IBGE, verificada no período precedente à data da prorro-
gação.

10.1.6. A adjudicatária será convocada para assinar o termo de contrato no prazo de até 05 (cinco)
dias corridos, após notificação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das san-
ções previstas no inciso I do art. 192 da Lei Estadual 9.433/05, podendo solicitar sua prorrogação
por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.

10.1.7. Como condição para celebração do contrato, a adjudicatária deverá manter todas as condi-
ções de habilitação.

10.1.8. Se a adjudicatária, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legisla-
ção pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de
classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à
contratação.

10.1.9. Para a assinatura do contrato, a empresa será representada por sócio que tenha poderes
de administração, apresentando o contrato social da empresa e suas alterações, ou por procura -
dor com poderes específicos.

10.1.10 A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à ocorrência de, ao menos, uma
das hipóteses do art. 141 da Lei estadual nº 9.433/05 e deverá ser solicitada ainda no prazo de vi -
gência do contrato, previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar
o ajuste e será realizada através de termo aditivo, antes do término do final do contrato.

10.1.11 Os prazos estabelecidos para execução dos serviços terão sua contagem iniciada no pri -
meiro dia útil subsequente à publicação da Ordem de Serviço no DJE.

10.2. Das alterações contratuais

10.2.1. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto, mediante solicitação por escrito do CONTRATANTE, até
o limite legalmente previsto, conforme disposto no § 1º, art.  143, da Lei Estadual nº 9.433/05.

10.2.1.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá ser realizado sem a devida moti-
vação ou exceder o limite legal estabelecido, salvo as supressões resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes.

10.2.2. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorren-
tes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentá-
rias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, po-
dendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

10.3. Da Garantia Contratual

10.3.1.  Será exigida da CONTRATADA , para a  plena, fiel e segura execução de tudo o que se há
obrigado, garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço/valor global dos serviços
contratados, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, caução em dinheiro ou títulos
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da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, cuja liberação ou restituição dar-se-á 90
(noventa)  dias  após  a  execução  total  do  contrato,  caracterizada  esta  após  a  liquidação  e  o
pagamento da última fatura relativa ao cumprimento do objeto contratado

10.3.2. Fica estabelecido que a presente garantia não poderá ser parcelada nas faturas pagas à
CONTRATADA.

10.3.3. A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando houver redução da sua
representatividade percentual por variação econômica do contrato ou descontos de valores devi -
dos ao CONTRATANTE.

10.3.4. A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas im-
postas, independentemente de outras cominações legais.

10.4. Da subcontratação:

10.4.1. Será permitida a subcontratação parcial do objeto deste certame, devendo, preferencial-
mente, serem subcontratadas micro ou pequenas empresas, em consonância com a Lei comple-
mentar nº 123/06, alterada pela Lei complementar nº 147/2014, sem subordinação e pessoalidade
com o contratante, nos termos do item 4. do Anexo I - Projeto Básico, somente em relação aos
serviços abaixo descritos:

a) Serviços de Levantamento Topográfico; 
b) Levantamento  Cadastral  por  laserscan  com entrega  de  nuvem de  pontos  e  modelo  Revit

(lod200);
c) Compatibilização de projetos e Clash Detection;
d) Projetos de sinalização e comunicação visual;

e) Elaboração de Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIMA);

f) Elaboração de Estudos e Relatórios de Impacto de Trânsito (RIT);

g) Elaboração de Estudos e Relatórios de Impacto de Vizinhança;

h) Licenciamento Ambiental.

10.4.2. Não poderão ser subcontratados os seguintes itens:

a) Projetos arquitetônicos, 
b) Projetos de urbanização e paisagismo, 
c) Compatibilização de projetos, 

10.4.3. Na hipótese de ser realizada a subcontratação, a CONTRATADA diligenciará junto a esta
no sentido de serem rigorosamente cumpridas as obrigações contratuais, especialmente quanto à
fiel e perfeita execução dos serviços subcontratados, inclusive a utilização de estações gráficas
computadorizadas em sistema BIM, ficando diretamente responsável, perante o CONTRATANTE,
pelas obrigações assumidas pela subcontratada. Fica ainda a CONTRATADA obrigada a emitir
ART/RRT de coordenação de projetos referentes aos serviços subcontratados.

10.4.4. Ocorrendo a subcontratação, esta deverá ser firmada pela CONTRATADA através de ins-
trumento independente.

10.4.5 Os pagamentos continuarão sempre sendo efetuados à CONTRATADA e nunca diretamen-
te a subcontratada.

10.4.6. As regras estabelecidas entre a contratada e a subcontratada não modificarão as obriga-
ções contratuais e legais entre a Contratante e a CONTRATADA, sendo nula qualquer cláusula
que porventura disponha de forma contraria, transferindo ou isentando responsabilidade da CON-
TRATADA.
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10.4.7. A realização da subcontratação não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelo in-
tegral cumprimento de todos os termos e condições do contrato, nem tampouco alterará as obriga-
ções assumidas pela CONTRATADA.

10.4.8. Na hipótese de ser realizada a subcontratação, a CONTRATADA diligenciará junto à em-
presa subcontratada no sentido de serem rigorosamente cumpridas as obrigações contratuais, es-
pecialmente quanto à fiel e perfeita execução dos serviços subcontratados, ficando diretamente
responsável, perante o CONTRATANTE, pelas obrigações assumidas pela subcontratada.

10.4.9. Fica a CONTRATADA obrigada a emitir RRT– Registro de Responsabilidade Técnica -, à
coordenação de projetos, referentes aos serviços subcontratados.

10.4.10.  O  CONTRATANTE  não  aceitará,  sob  nenhum  pretexto,  a  transferência  de
responsabilidade da CONTRATADA para outros, sejam profissionais ou empresas subcontratadas.

11.  CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

O processo para pagamento da fatura observará o roteiro detalhado a seguir:

11.1. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

11.1.1. O pagamento do valor global contratado será efetuado em parcelas correspondentes às or-
dens de serviço efetivamente concluídas, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados da data de
aprovação da respectiva Nota Fiscal pela fiscalização mediante apresentação de toda a documen-
tação referente à medição, que deverá ser protocolada junto ao TJBA.

11.1.1.1. A medição dos serviços e pagamentos está disciplinada no item 12 do Ane-
xo I.

11.1.2.  Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento,  será considerada a data da
apresentação da Nota Fiscal e início da contagem do prazo para pagamento aquela na qual ocor-
reu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.

11.1.3. A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo paga-
mento, de  acordo com a variação do INPC do IBGE, pro rata temporis.

11.2. A CONTRATADA deverá obedecer integralmente as disposições quanto à obrigatoriedade de
emissão da Nota Fiscal por meio eletrônico, nos termos do Regulamento do ICMS Bahia, com as
alterações contidas no Decreto Estadual nº 10.666 de 03/08/2006, quando for pertinente ao objeto
licitado.
11.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA-
HIA, CNPJ: 13.100.722/0001-60. End. 5ª Av. do CAB, 560, CEP-41.745-971 – Salvador- Bahia.

12. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO  E REVISÃO

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis na vigência do contrato após o que a concessão de rea-
justamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05 será feita mediante a
aplicação do INCC/FGV, quando for o caso.

12.2. A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05 depende-
rá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, ins-
truído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, de-
vendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.
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13. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. Competirá ao CONTRATANTE, através da Diretoria de Engenharia e Arquitetura – DEA, pro-
ceder ao acompanhamento da execução do objeto contratado, conforme exigido no item 10 do
Anexo I do edital, primordialmente, na forma do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, bem assim re-
ceber o objeto segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, assim como:

a) Reportar-se diretamente ao Responsável Técnico do CONTRATADO, ou a seu preposto
formalmente indicado;

b) Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) e dar visto nos demais documentos apresentados pela CON-
TRATADA, principalmente o Relatório por ela apresentado, em todos apondo o “de acordo”,
quando julgá-los corretos;

c) Propor aplicação de penalidade, de acordo com o disposto no contrato, sob pena de res-
ponsabilidade, quando for constatada qualquer irregularidade (descumprimento de obrigação
contratual);

d) Validar os projetos e verificar o cumprimento do check list dos serviços contratados confor-
me ANEXO IV.;

e) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

f) Estabelecer e expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contrata-
da;

13.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá à CON-
TRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.

14. DOS ILÍCITOS E PENALIDADES

14.1. Licitantes e contratadas cumprirão rigorosamente as condições estabelecidas neste edital e
seus anexos e na proposta vencedora, para a participação neste certame e execução do serviço
objeto desta licitação, inclusive obrigações adicionais estabelecidas neste edital.

14.2. As sanções serão aplicadas levando-se em conta  a natureza e a gravidade da falta, os pre-
juízos advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, após regular pro-
cesso administrativo, desde que assegurado o direito de defesa.

14.3. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual
9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186
do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

14.3. À recusa da assinatura do contrato ou instrumento equivalente e à inexecução contratual,
seja parcial ou total, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, serão aplicadas,
sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, e de outras cominações legais, a qualquer tempo,
MULTA DE MORA:

14.3.1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

14.3.1.1. Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinua-
do, será aplicado o percentual 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre
a diferença entre o valor global do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do servi -
ço já realizado.

14.3.2. Em caso de atraso no cumprimento da obrigação principal, será aplicado o percentual de
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado e de,
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14.3.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não re-
alizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

14.5. Na hipótese do item anterior, se a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento)
do valor global do contrato, deverá salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recu-
sado o recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em lei.

14.6.  Para  os  casos  de  mero  atraso  ou  inadimplemento  de  obrigação  acessória,  assim
considerada  aquela  que  coadjuva  a  principal,  deverá  ser  observado  demais  condições  que
estiverem previstas no Anexo I – Projeto Básico deste instrumento convocatório.

14.7. Na hipótese da   CONTRADADA   negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez)  
dias contados da data de sua convocação, será aplicada multa percentual de 2,5  % (dois e meio  
por cento)   incidente sobre o valor global do contrato.  

14.8.  As multas previstas neste artigo não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá  a  CONTRATADA da  responsabilidade por  perdas  e  danos  decorrentes  das  infrações
cometidas.

14.9.  A multa,  aplicada após regular  processo administrativo,  será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando
exigida,  além  da  perda  desta,  a  CONTRATADA  responderá  pela  sua  diferença,  que  será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente.

14.10. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

14.11.  Serão  punidos  com  a  pena  de  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DO  DIREITO  DE
CADASTRAR E LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO aos que
incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e incisos I, IV, VI e VII do art. 185
da Lei Estadual nº 9.433/05, à adjudicatária e à CONTRATADA, conforme art. 186, parágrafo único
da Lei nº 9.433/05.

14.12.  Serão punidos  com a  pena de  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO,  enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e incisos II, III e V do
art.  185  da  Lei  Estadual  nº  9.433/05,  à  adjudicatária  e  à  CONTRATADA,  conforme art.  186,
parágrafo único da Lei nº 9.433/05.

14.13.  Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da
sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta
faltosa.
14.14.  Toda  sanção  aplicada  será  processada  pela  Comissão  Permanente  de  Cadastro  de
Fornecedores e Aplicação de Sanções Administrativas do Tribunal de Justiça da Bahia.

14.15. Para a aplicação das penalidades previstas será levada em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do
ato.

14.16 O descumprimento contratual observará ainda o quanto disposto no item 11 do Anexo I –
Termo de Referência.

15.  RESCISÃO

15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências con-
tratuais e as previstas em lei ou regulamento.

15.2. O CONTRATANTE ao longo da vigência do contrato poderá rescindi-lo conforme disposto no
art. 168, da Lei nº 9.433/05, motivadamente, desde que seja a CONTRATADA notificada, por escri-
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to, com antecedência de 30 (trinta) dias corridos, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167, da Lei nº 9.433/05,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente compro-
vados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo da desmobilização.

15.4. No caso de rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATADA ficam asseguradas à
CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções cabíveis:

a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE;
b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CON-
TRATANTE.

15.5. O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência
para o CONTRATANTE, consoante o disposto no inciso II do art. 168 da Lei nº 9.433/05.

16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

16.1. O se reserva ao direito de, com base no art. 122 da Lei Estadual nº 9.433/05, revogar esta li-
citação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprova-
do, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada
insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao li -
citante/contratado.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o princípio do interesse público, a fi-
nalidade e a segurança da futura contratação.

17.2.  Os  projetos  complementares  ficarão  disponíveis  no  Núcleo  Central  de  Licitação  para
eventuais consultas. 

17.3.  Para quaisquer  questões  oriundas do presente Edital,  fica eleito  o foro da Comarca de
Salvador-BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Salvador, 22 de janeiro de 2019.

Victor Martins Rocha Lima
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO
2. JUSTIFICATIVA
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
4. SUBCONTRATAÇÃO
5. REQUISITOS DE DESEMPENHO
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7. PERÍODO DE EXECUÇÃO
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9. OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
10. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11. MULTAS E PENALIDADES
12. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS
13. ORÇAMENTO ESTIMADO
14. LISTA DE ANEXOS

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na área de arquitetura para prestação de serviços técnicos de
levantamento  cadastral  por  nuvem  de  pontos,  levantamento  topográfico,  elaboração  de  projetos
arquitetônicos, de urbanização e paisagismo, compatibilização de projetos, projetos de sinalização e
comunicação visual para reformas, ampliações e construções, elaboração de estudos e relatórios de
impacto  ambiental  (EIA-RIMA),  elaboração  de  estudos  e  relatórios  de  impacto  de  trânsito  (RIT),
elaboração de estudos e relatórios de impacto de Vizinhança para as unidades do Poder Judiciário do
Estado da Bahia

2. JUSTIFICATIVA

O dinamismo da atividade jurisdicional, marcado por criação, extinção, transferências, e ampliações de
unidades em curtos períodos de tempo, aliado à grande extensão territorial e ao elevado número de
comarcas e imóveis no estado da Bahia, faz com que a demanda por construções e reformas seja
crescente. 

Não  obstante  o  Tribunal  de  Justiça  da  Bahia  possui  Diretoria  especialmente  constituída  para
atendimento  de  tais  demandas,  o  grande  volume  de  solicitações  e  a  própria  natureza  do  órgão
justificam imperiosamente a contratação de empresas especializadas em projetos e construções para
poder viabilizar seu atendimento.

O Estado que conta com 481 imóveis entre próprios, cedidos e locados, para o uso administrativo,
distribuídos em uma extensão territorial de 567.295 km2. Diante desta grande quantidade de ambientes
e ainda da constante evolução dos serviços é muito grande volume de intervenções necessárias.

Ressalta-se  ainda  que  os  Projetos  Arquitetônicos  são  desenvolvidos  obedecendo  aos  referenciais
fixados  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça,  registrados  e  aprovados  pelos  órgãos  públicos
competentes. 

O  Tribunal  de  Justiça  da  Bahia  não  possui  em seus  quadros  servidores  capacitados  em número
suficiente para o atendimento da grande demanda por Projetos Arquitetônicos o que justifica e torna
necessária esta licitação.

Buscando atender a esta demanda, o Poder Judiciário da Bahia necessita da rápida elaboração de
projetos para construção, reformas, ampliações ou manutenção das edificações próprias e daquelas
decorrentes de convênios e contratos que este Tribunal de Justiça, a qualquer tempo, venha a firmar
com  terceiros  para  instalações  de  unidades  que  abriguem  serviços  da  justiça.  Trata-se  de  uma
atividade meio, sendo recomendada a sua execução indireta. 

O  Parcelamento  do  objeto  de  Prestação  de  Serviços  mostrou-se  inviável,  em  face  do  custo  da
administração e fiscalização do contrato e a necessidade peremptória de compatibilização dos serviços
contratados, entre si.
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Visando trazer as melhores práticas de engenharia e transparência aos seus processos, desde o ano
de 2017 a Diretoria de Engenharia e Arquitetura vem implantando o BIM (Building Information Modeling
– Modelagem de Informações da Construção) no TJBA. Neste conceito, é possível criar digitalmente
um ou mais modelos virtuais precisos de uma construção. Eles oferecem suporte ao projeto ao longo
de suas fases, permitindo melhor análise e controle do que os processos manuais. Quando concluídos,
esses modelos gerados por computador contêm geometria e dados precisos necessários para o apoio
às atividades de construção, fabricação e aquisição por meio das quais a construção é realizada.

Essa  definição  de  Building  Information  Modeling  no  Handbookof  BIM (Eastman,  Teicholz,  Sacks  e
Liston, 2011) engloba desde o ponto de partida de uma tecnologia até todo o processo de construção. A
implantação deste modelo de projeto e construção também traz maior racionalidade para a manutenção
das edificações uma vez que carrega em si informações dos fabricantes de cada equipamento modelos
e especificações de materiais entre outros dados. Para tanto, é necessário que o construtor elabore
com precisão e rigor técnico o as built (a atualização do modelo BIM, conforme o executado na obra).  

Ao encontro do que foi dito, o governo federal através do  DECRETO Nº 9.377, DE     17 DE MAIO DE  
2018 instituiu  a  Estratégia  Nacional  de  Disseminação  do  Building  Information  Modelling  no
Brasil  -  Estratégia  BIM  BR,  com  a  finalidade  de  promover  um  ambiente  adequado  ao
investimento em Building Information Modelling - BIM e sua difusão no País em reconhecimento
das vantagens deste conjunto de tecnologias.

A  implantação  do  BIM,  como  de  qualquer  tecnologia  complexa,  deve  ser  gradual  e  migrando
paulatinamente o processo de trabalho de um modelo tradicional para as novas tecnologias. A última
licitação de projetos arquitetônicos já previu a entrega em modelos BIM e a atual prevê mais uma
etapa, de modo que além dos projetos serem entregues na plataforma Revit com LOD300 (nível de
detalhe do projeto) os cadastros deverão ser feitos por tecnologia laserscan e entregues modelados em
LOD200.

Devido à extensão territorial do estado e ao elevado número de comarcas, os serviços relacionados no
objeto deste Projeto Básico representam um acréscimo considerável sobre a demanda usual, para a
qual seu corpo técnico está dimensionado.

A contratação destes serviços permitirá uma maior agilidade no andamento desta especialidade para
atendimento às prioridades e direcionamentos definidos pela Administração do Tribunal de Justiça da
Bahia - TJBA, em face das necessidades técnicas, de projetos e premissas apontadas no seu Plano de
Obras 2018/2020.

Diante das necessidades relatadas e considerando o encerramento do contrato de prestação de serviço
de elaboração de projetos de Arquitetura e Serviços de Topografia para as unidades do Poder Judiciário
faz-se necessária a Contratação de empresa especializada na área de arquitetura para prestação
de  serviços  técnicos  de  levantamento  cadastral  com  laserscan,  levantamento  topográfico,
elaboração  de  projetos  arquitetônicos,  de  urbanização  e  paisagismo,  compatibilização  de
projetos  com  tecnologia  BIM,  projetos  de  sinalização  e  comunicação  visual  para  reformas,
ampliações, construções, elaboração de estudos e relatórios de impacto ambiental (EIA-RIMA),
elaboração  de  estudos  e  relatórios  de  impacto  de  trânsito  (RIT),  elaboração  de  estudos  e
relatórios  de  impacto  de  Vizinhança  e  licenciamento  ambiental  para  as  unidades  do  Poder
Judiciário do Estado da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses para atendimento das demandas
do TJBA no Interior e na Capital para as Construções e reformas do exercício de 2019.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

3.1. A descrição completa dos produtos e serviços que deverão ser gerados pela CONTRATADA está
no ANEXO II deste projeto básico.

As etapas de execução da atividade técnica descritas abaixo poderão ser solicitadas como etapas
isoladas ou projetos completos: Levantamento (LV-ARQ), Anteprojeto (AP-ARQ), Projeto Básico
(PR-ARQ), Projeto Executivo (PE-ARQ), de acordo com as necessidades do Tribunal de Justiça
da Bahia.

A  aceitação,  pelo  Tribunal  de  Justiça,  dos  documentos  técnicos  (desenhos,  textos,  etc.),
produzidos em cada etapa da elaboração do projeto de arquitetura, será condição indispensável
para que possa ser iniciada a elaboração dos trabalhos referentes à etapa subsequente.
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3.2. Os projetos a serem elaborados deverão ser minuciosamente detalhados e acompanhados de
Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Especificações Técnicas e Orçamento Detalhado. Os
projetos serão executados dentro dos prazos estipulados, feitos dentro dos mais elevados padrões
de qualidade, usando estações gráficas computadorizadas em sistema BIM (Building Information
Modeling) nível executivo em 2D, 3D e 4D com o nível de detalhamento LOD (LevelofDetail – nível
de  detalhe)  compatível  com as  especificações  de projeto  definidas  para  a  etapa de  forma a
representar  sem  interpretações  equivocadas  os  elementos  e  o  objetivo  da  etapa  de  projeto
representada.

Todas as etapas de projeto, assim como versões de estudo preliminares, deverão ser entregues
em formato nativo Autodesk Revit (RVT, RFA e RTE) em versão atualizada, utilizando elementos e
famílias paramétricas em sua construção para que possam ser editados e modificados pelo TJBA

4. SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não é permitido subcontratar totalmente, sob nenhum pretexto, os serviços objeto desta
contratação. Somente será admitida a subcontratação dos seguintes itens:

· Serviços de Levantamento Topográfico; 
· Levantamento Cadastral por laserscan com entrega de nuvem de pontos e modelo Revit

(lod200)

· Compatibilização de projetos e Clash Detection 

· Projetos de sinalização e comunicação visual,

· Elaboração de Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIMA)

· Elaboração de Estudos e Relatórios de Impacto de Trânsito (RIT)

· Elaboração de Estudos e Relatórios de Impacto de Vizinhança

· Licenciamento Ambiental

Devendo  preferencialmente  ser  subcontratadas,  micro  ou  pequenas  empresas,  em
consonância à Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 sem
subordinação e pessoalidade com o CONTRATANTE. 

Não poderão ser subcontratados os seguintes itens:

· Projetos arquitetônicos,
· Projetos de urbanização e paisagismo, 

· Compatibilização de projetos, 

Na hipótese de ser realizada a subcontratação, a CONTRATADA diligenciará junto a esta no
sentido de serem rigorosamente cumpridas as obrigações contratuais, especialmente quanto à
fiel  e  perfeita  execução  dos  serviços  subcontratados,  inclusive  a  utilização  de  estações
gráficas  computadorizadas  em  sistema  BIM,  ficando  diretamente  responsável,  perante  o
CONTRATANTE,  pelas  obrigações  assumidas  pela  subcontratada.  Fica  ainda  a
CONTRATADA obrigada a emitir ART/RRT de coordenação de projetos referentes aos serviços
subcontratados

4.2. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
CONTRATADA para outros, sejam profissionais ou empresas subcontratadas.

5. REQUISITOS DE DESEMPENHO

5.1. Introdução

Os projetos  desenvolvidos  devem seguir  os  conceitos  definidos  pela  NBR 15575  Edificações
habitacionais — Desempenho Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos com adequações
para o caso específico de edificações de uso público, visando o desenvolvimento de edificações
eficientes  e  projetos  que  permitam  a  mensuração  clara  do  cumprimento  das  exigências  de
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desempenho.

A forma de estabelecimento do desempenho é comum e internacionalmente pensada por meio da
definição de requisitos (qualitativos), critérios (quantitativos ou premissas) e métodos de avaliação,
os quais sempre permitem a mensuração clara do seu cumprimento.

5.2. Escopo

Os  requisitos  descritos  a  seguir  serão  aplicados  a  todos  os  projetos  novos,  reformas  e
adequações,  salvo  quando  de  reformas  e  adequações  em  que  os  requisitos  técnicos  aqui
estabelecidos  não  possam  ser  garantidos,  sendo  estes  casos  isolados  tecnicamente
comprovados.

5.3. Termos e definições

Critérios  de  desempenho:  especificações  quantitativas  dos  requisitos  de  desempenho,
expressos  em termos  de  quantidades  mensuráveis,  a  fim  de  que  possam ser  objetivamente
determinados

Manutenibilidade: grau de facilidade de um sistema, elemento ou componente de ser mantido ou
recolocado no estado no qual possa executar suas funções requeridas, sob condições de uso
especificadas, quando a manutenção é executada sobre condições determinadas, procedimentos
e meios prescritos.

Vida útil de projeto (VUP): Período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado a fim
de  atender  aos  requisitos  de  desempenho  estabelecidos  pelo  Tribunal  de  Justiça  da  Bahia,
considerando o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, o estágio do conhecimento no
momento do projeto e supondo o cumprimento da periodicidade e correta execução dos processos
de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção (a VUP não
deve ser confundida com tempo de vida útil, durabilidade, prazo de garantia legal e certificada).

Nota: A VUP é uma estimativa teórica de tempo que compõe o tempo de vida útil. O tempo de VU
pode ou não ser confirmado em função da eficiência e registro das manutenções, de alterações no
entorno da obra, fatores climáticos, etc.

Requisitos  de  desempenho: condições  que  expressam  qualitativamente  os  atributos  que  a
edificação e seus sistemas devem possuir,  a  fim de que possam satisfazer  as  exigências do
usuário

5.4. Exigências do usuário

Os projetos desenvolvidos devem atender à lista geral  de exigências dos usuários no que se
refere à Segurança, Habitabilidade e Sustentabilidade, sendo essas exigências utilizadas como
referência  para  o  estabelecimento  dos  requisitos  e  critérios.  Sendo atendidos  os  requisitos  e
critérios estabelecidos neste Termo de Referência, considera-se para todos os efeitos que estejam
satisfeitas as exigências do usuário.

Segurança: Segurança no uso e operação; 

Habitabilidade:  Estanqueidade,  desempenho  térmico,  desempenho  acústico,  desempenho
lumínico,  saúde,  higiente  e  qualidade  do  ar,  funcionalidade  e  acessibilidade,  conforto  tátil  e
antropodinâmico;

Sustentabilidade: Durabilidade, manutenibilidade, impacto ambiental;

5.5. Incumbências do projetista

Os projetistas devem estabelecer a VIDA ÚTIL PROJETADA (VUP) de cada sistema com base nos
critérios de vida útil do projeto. (Tabela 14.1 NBR 15575-1)

Caso não sejam estabelecidas as especificações de VUP deverão ser utilizados os parâmetros
mínimos estabelecidos a seguir.
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Retirado da NBR 15.575-1 – Tabela 14.1

Cabe  ao  projetista  o  papel  de  especificar  materiais,  produtos  e  processos  que  atendam  o
desempenho  mínimo  estabelecido  nesta  norma  com  base  nas  normas  prescritivas  e  no
desempenho declarado pelos fabricantes dos produtos a serem empregados em projeto. 

Quando  as  normas  específicas  de  produtos  não  caracterizem  desempenho,  ou  quando  não
existirem normas específicas, ou quando o fabricante não publicar o desempenho de seu produto,
é  recomendável  ao  projetista  solicitar  informações  ao  fabricante  para  balizar  as  decisões  de
especificação.

5.6. Avaliação de Desempenho

A avaliação  de  desempenho  busca  analisar  a  adequação  ao  uso  de  um sistema ou  de  um
processo construtivo destinado a cumprir  uma função,  independentemente da solução técnica
adotada.

Deve  ser  desenvolvida  uma  investigação  sistemática  para  a  especificação  dos  sistemas  em
atendimento dos requisitos da VUP. Os resultados desta investigação sistemática, que orientaram
a realização do projeto e as especificações dos componentes e sistemas, devem ser apresentados
por  meio  de  documentação  fotográfica,  memorial  de  cálculo,  observações  instrumentadas  e
catálogos técnicos dos produtos a fim de justificar sua adoção.

A avaliação de desempenho dos projetos desenvolvidos através deste termo de referência será
realizada  por  instituições  de  ensino  ou  pesquisa,  laboratórios  especializados,  empresas  de
tecnologia,  equipes  multiprofissionais  ou profissionais  de reconhecida capacidade técnica com
reconhecida capacidade técnica através de contrato próprio.

5.7. Requisitos de projeto

5.7.1. Segurança contra incêndio

Requisito – Facilitar a fuga em situação de incêndio

Critério – Rotas de fuga

As rotas de fuga de edifícios devem atender ao disposto na NBR 9077.

Avaliação

Análise de projeto ou por inspeção em protótipo

Requisito – Dificultar a inflamação generalizada

Dificultar a ocorrência da inflamação generalizada no ambiente de origem de eventual incêndio.

Critério – Propagação superficial de chamas

Os  materiais  de  revestimento,  acabamento  e  isolamento  termoacústico  empregados  na  face
interna dos sistemas ou elementos que compõem a edificação devem ter as características de
propagação de chamas controladas, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas ABNT
NBR 15575-3 a ABNT NBR 15575-5.

EDITAL  TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

 



Avaliação

Análise de projeto ou por inspeção em protótipo.

5.7.2. Segurança no uso e operação

Devem ser previstas no projeto e na execução formas de minimizar, durante o uso da edificação, o
risco de:

a) queda de pessoas em altura: telhados, áticos, lajes de cobertura e quaisquer partes elevadas
da construção; 

b) acessos não controlados aos riscos de quedas; 

c)  queda  de  pessoas  em  função  de  rupturas  das  proteções  as  quais  deverão  ser  testadas
conforme NBR 14718 ou possuírem memorial de cálculo assinado por profissional responsável
que comprove seu desempenho; 

d) queda de pessoas em função de irregularidades nos pisos, rampas e escadas, conforme a
ABNT NBR 15575-3;

5.7.3. Estanqueidade

Generalidades 

A exposição à água de chuva, à umidade proveniente do solo e aquela proveniente do uso da
edificação,  devem  ser  consideradas  em projeto,  pois  a  umidade  acelera  os  mecanismos  de
deterioração  e  acarreta  a  perda  das  condições  de  habitabilidade  e  de  higiene  do  ambiente
construído.

Requisito – Estanqueidade a fontes de umidade externas à edificação 

Assegurar estanqueidade às fontes de umidades externas ao sistema. 

Critério – Estanqueidade à água de chuva e à umidade do solo e do lençol freático 

Atendimento aos requisitos especificados nas ABNT NBR 15575-3 a ABNT NBR 15575-5. 

Método de avaliação 

Análise do projeto e métodos de ensaio especificados nas ABNT NBR 15575-3 a ABNT NBR
15575-5.

Premissas de projeto 

Devem ser previstos nos projetos a prevenção de infiltração da água de chuva e da umidade do
solo nas habitações, por meio dos detalhes indicados a seguir: 

a) Condições de implantação do edifício de forma a drenar adequadamente a água da chuva em
ruas e passeios internos.

b) impermeabilização de porões e subsolos, jardins contíguos às fachadas e quaisquer paredes
em contato com o solo, ou pelo direcionamento das águas, sem prejuízo da utilização do ambiente
e dos sistemas correlatos e sem comprometer a segurança estrutural. Em havendo sistemas de
impermeabilização, estes devem seguir a NBR 9575; 

c) impermeabilização (3.23) de fundações e pisos em contato com o solo; 

d)  ligação  entre  os  diversos  elementos  da  construção  (como  paredes  e  estrutura,  telhado  e
paredes, corpo principal e pisos ou calçadas laterais).

5.7.4.Desempenho acústico

Generalidades 
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A edificação deve apresentar isolamento acústico adequado tanto das vedações externas quanto
das internas. Para alcançar tais objetivos o projetista deve utilizar sistemas, materiais e técnicas
construtivas adequadas para cada necessidade.

Critério – Desempenho acústico das vedações externas 

A edificação deve atender ao limite mínimo de desempenho conforme estabelecido nas ABNT
NBR 15575-4 e 15575-5.

TABELA RETIRADA DA NBR 15575-4

O  desempenho  acústico  das  vedações  externas  deverá  assegurar  os  seguintes  valores  de
isolamento sonoro.

a) Para o Salão do Júri o nível de isolamento mínimo admitido deverá ser maior do que
>= 50[dB].

O  desempenho  acústico  das  vedações  internas  deverá  assegurar  os  seguintes  valores  de
isolamento sonoro.

Os níveis de isolamento interno deverão assegurar os seguintes indicativos:

a) Entre salas de trabalho e entre essas e áreas adjacentes serão admitidos níveis de
isolamento sonoros de no mínimo 40 [dB]

b) Entre salas de audiências e circulações ou salas de espera o nível de isolamento
deverá ser no mínimo >= 50[dB]

c) Entre gabinetes de juízes e compartimentos adjacentes como circulações, salas de
assessores, salas de espera e salas de trabalho em geral o nível de isolamento deverá
ser no mínimo >= 50[dB]

d) Entre a sala secreta, ou sala de jurados, e seu sanitário privativo, circulações e salas
adjacentes e entre essas e o exterior o nível de isolamento deverá ser no mínimo >=
50[dB].

Método de avaliação 

Especificado na ABNT NBR 15575-4 e 15575-5.

5.7.5. Manutenibilidade

Requisito – Manutenibilidade do edifício e de seus sistemas 

Manter a capacidade do edifício e de seus sistemas e permitir ou favorecer as inspeções prediais,
bem como as intervenções de manutenção previstas no manual de operação, uso e manutenção.

Critério – Facilidade ou meios de acesso 

Convém que os projetos sejam desenvolvidos de forma que o edifício e os sistemas projetados
tenham o favorecimento das condições de acesso para inspeção predial através da instalação de
suportes  para  fixação  de  andaimes,  balancins  ou  outro  meio  que  possibilite  a  realização  da
manutenção.
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5.7.6. Saúde, higiene e qualidade do ar

Generalidades

As exigências relativas à saúde devem atender a legislação vigente.

Requisito – Proliferação de micro-organismos

Propiciar  condições  de  salubridade  no  interior  da  edificação,  considerando  as  condições  de
umidade  e  temperatura  no  interior  da  edificação,  aliadas  ao  tipo  dos  sistemas  utilizados  na
construção.

Critério

O projeto deve prever, sempre que possível, acesso a ventilação e iluminação naturais para áreas
de permanência prolongada como salas de trabalho, salas de reuniões, audiências e gabinetes.
Para áreas onde não for possível a ventilação natural devem ser previstos sistemas de ventilação
forçada:

a) Com renovação de ar para todas as áreas da edificação segundo normas prescritivas
nacionais  e  internacionais  pertinentes  (ASHRAE  –  American  Society  of  Heating
Refrigerating and Air Conditioning Engineering, Guide an Data Book) 

b) Com exaustão forçada para áreas de sanitários, sendo o ar conduzido ao exterior da
edificação.

Requisito – Poluentes no ambiente de garagem

Gases  de  escapamento  de  veículos  e  equipamentos  não  podem  invadir  áreas  internas  da
edificação. O sistema de exaustão ou ventilação de garagens internas deve permitir a saída dos
gases poluentes gerados por veículos e equipamentos.

Critério 

O requisito mencionado deve atender aos critérios fixados na legislação vigente. 

Método de avaliação 

Verificação pelos métodos de ensaios estabelecidos na legislação vigente.

5.7.7. Funcionalidade e acessibilidade

Requisito – Altura mínima de pé direito

Apresentar  altura  mínima  de  pé-direito  dos  ambientes  da  edificação  compatíveis  com  as
necessidades humanas e com o tipo de uso do espaço.

Critério – Alturas mínimas de pé direito 

A altura mínima de pé-direito não pode ser inferior a 2,60m.

a) Em sanitários, copas, depósitos e despensas admite-se que o pé-direito seja reduzido
até 2,40m.

b) Em halls,  áreas  de  circulação  e  salas  de  esperas  admite-se  que  o  pé-direito  seja
reduzido até 2,50m.

c) O Salão de Júri deve possuir pé direito mínimo de 3,50m.

Método de avaliação 

Análise de projeto.

Requisito – Disponibilidade mínima de espaços para uso e operação da edificação.

Apresentar  espaços  mínimos  dos  ambientes  da  edificação compatíveis  com as  necessidades
humanas e em conformidade com a RESOLUÇÃO CNJ 114.

Critério – Adaptação dos espaços conforme mobiliário padrão e normatização CNJ
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Os espaços deverão ser projetados com base nos valores mínimos e máximos definidos pela
Resolução CNJ 114. 

Os layouts devem ser desenvolvidos com base nas medidas de mobiliário padrão utilizados pelo
TJBA. Os estudos de layout devem ser propostos de tal forma que explorem a máxima utilização
do espaço e definam espaços fixos para as estações de trabalho.

Método de avaliação 

Análise de projeto.

Requisito – Adequação para pessoas com deficiências físicas ou pessoas com mobilidade
reduzida

A edificação deve prever o numero mínimo de unidades para pessoas com deficiência física ou
com mobilidade reduzida estabelecido na legislação vigente, e estas unidades devem atender aos
requisitos da NBR 9050:2015. As áreas comuns devem prever acesso a pessoas com deficiência
física  ou  com  mobilidade  reduzida  e  idosos.  Deverão  ser  criados  projetos  específicos  de
acessibilidade ou os mesmos devem ser incorporados aos projetos executivos.

Critério – Adaptação de áreas de acesso público e privativo de servidores

Todas as áreas devem receber as adaptações necessárias para pessoas com deficiência física ou
com mobilidade reduzida nos percentuais previstos na legislação.

a) As áreas de salas de trabalho, gabinetes, audiências e salas de atendimento devem
prever o acesso e utilização de cadeira de rodas.

b) Balcões de atendimento devem prever atendimento para pessoas utilizando cadeira de
rodas em nível compatível

c) Devem ser prevista a utilização de piso tátil.

Premissas de projeto

O projeto deve prever para as áreas de acesso público e também para as áreas privativas de
servidores as adaptações que normalmente referem-se a:

a) acessos e instalações; 

b) substituição de escadas por rampas; 

c) limitação de declividades e de espaços a percorrer; 

d) largura de corredores e portas; 

e) alturas de peças sanitárias; 

f) disponibilidade de alças e barras de apoio. 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. Comprovação de o licitante possuir, em seu quadro permanente e na data prevista para a
entrega  da  proposta,  profissionais  de  nível  superior,  nas  áreas  de  elaboração  de  projetos
Arquitetura,  Urbanização  e  Paisagismo,  o(s)  qual(is)  será(ão)  responsável(is)  técnico(s)  pelo
contrato,  devidamente  registrado(s)  no  órgão  profissional  competente  (CAU)  sendo  que  sua
substituição só poderá ocorrer por profissionais com acervo técnico equivalente ou superior.

6.2. Serão aceitas certidões emitidas pelo CAU e pelo CREA.

6.3. Ficam sujeitos  ao  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  (RRT),  quando  executados  por
arquitetos e urbanistas, as construções, edificações, obras e serviços: 

I - de arquitetura e urbanismo, concepção e execução de projetos; 

II - de arquitetura de interiores, concepção e execução de projetos;
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III - de arquitetura paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e
abertos,  privados  ou  públicos,  como  parques  e  praças,  considerados  isoladamente  ou  em
sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial; 

IV  -  do  patrimônio  histórico-cultural  e  artístico,  arquitetônico,  urbanístico,  paisagístico,
monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação,
reconstrução,  preservação,  conservação,  restauro  e  valorização  de  edificações,  conjuntos  e
cidades;

V - do planejamento urbano e regional, planejamento físico territorial, planos de intervenção no
espaço  urbano,  metropolitano  e  regional  fundamentados  nos  sistemas  de  infraestrutura,
saneamento  básico e ambiental,  sistema viário,  sinalização,  tráfego e trânsito  urbano e  rural,
acessibilidade,  gestão  territorial  e  ambiental,  parcelamento  do  solo,  loteamento,
desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de
cidades, desenho urbano, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação
em áreas urbanas e rurais;

VI - de topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a
realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, fotointerpretação, leitura,
interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;

VII  -  do  conforto  ambiental,  técnicas  referentes  ao  estabelecimento  de  condições  climáticas,
acústicas,  luminotécnicas  e  ergonômicas,  para  a  concepção,  organização  e  construção  dos
espaços;

VIII - do meio ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais, licenciamento ambiental,
utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sustentável.

6.4. Comprovação de aptidão para o desempenho de tais atividades através do fornecimento de
atestado(s) emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no
CAU  ou  CREA da  Unidade  Federativa  do  licitante  ou  da  região  onde  o  serviço  tenha  sido
executado,  acompanhada  pela  respectiva  CAT  –  Certidão  de  acervo  técnico  emitido  pelo
CAU/CREA, que deverá apresentar descritivo claro do serviço para o qual se pretende comprovar
o respectivo acervo.

6.5. Ficam sujeitos  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART),  quando  executados  por
engenheiros, de acordo com o Decreto Federal n.º 23.569, de 11 de dezembro de 1933 e a Lei
Federal  n°  5.194/66,  regulamentada  pela  Resolução  n°  218/73,  do  CONFEA,  trabalhos
topográficos e geodésicos, o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com
todas as suas obras complementares, projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo;
além dos serviços afins e correlatos de edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos;
sistema  de  transportes,  de  abastecimento  de  água  e  de  saneamento;  portos,  rios,  canais,
barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas.

6.6. O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou a Anotação de Responsabilidade Técnica
do Contrato (ART) deverá ser emitido pela CONTRATADA antes da primeira Ordem de Serviço.
Durante a execução do Contrato deverá também ser emitido pela CONTRATADA a ART/ RRT
específica para cada projeto/ordem de serviço.

6.7. No caso de o profissional ser sócio proprietário da empresa, a comprovação do vínculo se fará
através da apresentação do Contrato Social ou outro documento legal, devidamente registrado na
Junta Comercial; 

6.8. Em se tratando de empregado da empresa, deverá ser apresentada a Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS, comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa
licitante; 

6.9. O(s) técnico(s) que apresentou(aram) o(s) atestado(s) deverá(ão) declarar expressamente a
aceitação da inclusão do(s)  seu(s)  nome(s)  na presente licitação,  como membro(s)  da equipe
técnica que se responsabilizará(ão) pelos trabalhos, cujo documento contenha o nome completo
do  signatário  e  sua  assinatura,  que  deverá  estar  expressa,  conforme  cópia  da  Carteira  de
Identidade ou Contrato Social (quando sócio), anexada à referida declaração; 
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6.10. Prova de regularidade junto ao CREA/CAU através da Certidão de Registro (empresa e
responsáveis técnicos).

6.11. Declaração da LICITANTE de que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em
Salvador  ou  Região  Metropolitana  –  BA,  representação  com escritório  para  a  prestação  dos
serviços contratados.

6.12. A  LICITANTE  deverá  possuir  em  seus  quadros  arquiteto  habilitado  no  Conselho  de
Arquitetura e Urbanismo – CAU, comprovando possuir capacidade técnica através de Certidões de
Acervo Técnico (CATs) de projetos arquitetônicos, de edificações prediais residenciais, comerciais
ou institucionais, em nível executivo, de modo que ao menos uma das CATs apresentadas deverá
possuir área mínima de 4.000,00m², e a área total acumulada por todas as CATs apresentadas
deverá ser de no mínimo 15.000m².

6.13. Serão  aceitos  atestados  de  edificações  que  reflitam  instalações  equivalentes  ou
tecnicamente mais complexas do que as definidas acima, desde que seu conteúdo, bem como das
respectivas C.A.T.,  apresentem descritivo claro da instalação técnica para a qual  se pretende
comprovar o acervo; 

6.14. Não serão aceitos atestados emitidos pelas próprias licitantes a seu favor ou de profissionais
a ela vinculados; 

6.15. A comprovação das diferentes modalidades técnicas exigidas no ANEXO I poderá ser feita
através  de  acervos  independentes  entre  si,  não  havendo  a  necessidade  de  comprovação
concomitante de diversas modalidades técnicas em um mesmo acervo; 

6.16. A  LICITANTE  deverá  apresentar  as  certidões  Negativas  de  Débito  de  Tributos  e
Contribuições  Federais,  Estaduais,  Municipais,  Regularidade  do  FGTS,  do  INSS,  Débitos
Trabalhistas e de Concordata e Falência, válidas na data da realização do certame. A LICITANTE
deverá manter estas certidões atualizadas e válidas durante toda a vigência do contrato.

6.17. No ato da apresentação da proposta:

6.17.1. Indicação de um representante, entre os técnicos com atribuições de Gerente do Contrato,
o qual terá plenos poderes de decisão por parte da empresa e se responsabilizará pela adequada
prestação dos serviços, com telefones e endereço para imediata localização, do representante
indicado.

6.17.2. No caso de profissionais que constam na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao
CAU como responsáveis técnicos, não há necessidade de comprovação do vínculo profissional;

6.17.3. No caso de profissionais  que detenham vínculo  através  de Contrato de Prestação de
Serviços,  a  comprovação  do  vínculo  do  profissional  com  a  empresa  se  dará  através  da
apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e
a empresa proponente, com as firmas reconhecidas em Cartório, ou carimbado/registrado pelo
CREA/CAU;

6.17.4. Declaração,  devidamente  assinada  pelo  representante  legal  da  empresa,  de  que  os
documentos  que  compõem  o  Edital  foram  colocados  à  sua  disposição  e  de  que  tomou
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a
serem executados, bem como de que não possui, em seu quadro de empregados, menor de 18
anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos (art. 27, inciso V da Lei 8.666/93).

7. PRAZOS

7.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses até o fim do saldo, o que ocorrer
primeiro, podendo ser aditivado a critério do CONTRATENTE.

7.2. A publicação resumida do contrato no Diário da Justiça Eletrônica é condição indispensável
para  sua  validade  e  eficácia,  devendo  ocorrer  no  prazo  de  10  (dez)  dias  corridos  da  sua
assinatura. 

EDITAL  TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

 



7.3. A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à ocorrência de, ao menos, uma das
hipóteses do art.  141 da Lei  estadual  nº  9.433/05 e deverá ser  solicitada ainda no prazo de
vigência  do  contrato,  previamente  justificada  e  autorizada  pela  autoridade  competente  para
celebrar o ajuste e será realizada através de termo aditivo, antes do termino do final do contrato.

7.4. A CONTRATADA será notificada pelo CONTRATANTE, para início da execução dos serviços
ora  contratados,  mediante  emissão  da  Ordem  de  Serviço,  publicada  no  Diário  da  Justiça
Eletrônico (DJE), após assinatura do contrato. 

7.5. Os prazos estabelecidos para execução dos serviços terão sua contagem iniciada no primeiro
dia útil subsequente à publicação da Ordem de Serviço no DJE.

7.6. Os prazos para cumprimento das ordens de serviços estão descritos no ANEXO II.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deverá entregar todos os serviços de acordo com as descrições e prazos do
TJBA,  constantes  no  ANEXO  II  deste  projeto  básico.  O  não  cumprimento  dos  prazos  tem  suas
penalidades previstas no item 11 deste projeto básico.

8.2. A CONTRATADA deverá entregar todos os serviços com forma de apresentação e condições de
aceitação determinadas pelo TJBA, constantes no ANEXO III deste projeto básico.

8.3. A CONTRATADA deverá entregar os serviços em cumprimento ao checklist de serviços do TJBA,
constantes no ANEXO IV deste projeto básico; 

8.4. A CONTRATADA deverá obedecer as condições de fiscalização e gerenciamento e procedimentos
administrativos constantes no ANEXO V deste projeto básico. O não cumprimento a este item constitui
infração de natureza grave sujeita a penalidades previstas no item 11 deste projeto básico.

8.5. A CONTRATADA corrigirá sob suas expensas, no todo ou em parte, a execução de serviços em
que forem constatadas imperfeições,  vícios,  defeitos ou incorreções.  Atrasos acarretados pelo  não
cumprimento deste item possuem suas penalidades previstas no item 11.2 deste projeto básico.

8.6. Ocorrendo a  hipótese  prevista  no  subitem anterior,  a  CONTRATADA deverá  efetuar  todas  as
correções no prazo estipulado pela Unidade Gestora do Contrato;

8.7. A CONTRATADA transfere a propriedade dos serviços contratados nos termos do ANEXO III deste
projeto básico; 

8.8. A  CONTRATADA  deverá  dirimir  dúvidas  e  ou  questões  técnicas,  relativas  aos  trabalhos
apresentados, mesmo depois de concluídos e devidamente recebidos. 

8.9. Caberá à CONTRATADA compatibilizar todos os projetos de uma mesma unidade, assim como,
orientar a execução da obra; 

8.10. A  CONTRATADA  ficará  obrigada  a  fornecer  novamente,  quando  por  necessidade  do
CONTRATANTE,  durante  a  vigência  do  contrato,  os  cadastros  e  os  projetos  definitivos  em meios
magnéticos,  CDs  e/ou  impressos,  mesmo  aqueles  que  já  foram  entregues  oficialmente  pelo
CONTRATANTE;

8.11. Comunicar por escrito ao TJBA a existência de impedimento de ordem técnica, econômica, ética
ou legal, ou qualquer divergência das informações apresentadas na Ordem de Serviço, devolvendo-a
imediatamente e fundamentando a inviabilidade. Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item
possuem suas penalidades previstas no item 11.2 deste projeto básico;

8.12. Participar  de reuniões na sede  do  TJBA,  a  serem realizadas semanalmente  ou  sempre  que
solicitado pela CONTRATANTE;

8.13. Elaborar atas de todas as reuniões e enviar por e-mail para CONTRATADA em até 02 (dois) úteis;

8.14. Manter histórico dos comentários de projetos, que deverão ser assinados pelos envolvidos. As
versões comentadas durante as reuniões de acompanhamento deverão ser apresentadas nas reuniões
seguintes,  em um conjunto consolidado de documentos. Devendo esse histórico ser mantido até a
conclusão dos serviços;

8.15. Fornecer,  tempestivamente,  ao TJBA,  quando solicitado,  cópias das RRT recolhidas,  atas de
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reunião,  relatórios  de  andamento  dos  projetos,  pareceres,  laudos,  estudos,  vistorias,  cronogramas
atualizados dos serviços em andamento e relatório dos serviços executados e pendentes, assim como
os projetos em andamento e concluídos.

8.16. Caberá  à  CONTRATADA  Aprovar  projetos  junto  aos  órgãos  competentes  (Prefeitura,
Concessionárias, Corpo de Bombeiros, órgãos ambientais, órgãos de patrimônio histórico, órgãos da
aeronáutica, etc.). Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item possuem suas penalidades
previstas no item 11.2 deste projeto básico.

8.17. Manter,  sob  as  penas  da  lei,  o  mais  completo  e  absoluto  sigilo  sobre  quaisquer  dados,
informações,  documentos,  especificações  técnicas  e  comerciais  do  TJBA de  que  venha  a  tomar
conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto
deste contrato.  O não cumprimento deste  item constitui  infração de natureza gravíssima conforme
tabela do Item 11.4 deste projeto básico.

8.18. Fica  a  CONTRATADA obrigada  a  fornecer  no  último  mês  de  vigência  contratual  todos  os
cadastros, projetos e pareceres técnicos contratados, em meio magnético, memória USB Flash Drive
(pendrive) e impresso, na forma do ANEXO IV. O não cumprimento suspenderá o pagamento de Notas
Fiscais pendentes para finalização do contrato.

8.19. Solicitar prévia autorização do TJBA para a especificação de material de fabricação monopolizada
ou técnica de notória especialização, com as devidas justificativas técnicas; 

8.20. Responder, na qualidade de fiel depositário, por toda a documentação que lhe for entregue pelo
TJBA;

8.21. Não utilizar o nome ou o logotipo do TJBA em quaisquer atividades de divulgação profissional, por
exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos. O não cumprimento deste item constitui infração
de natureza gravíssima conforme tabela do Item 11.4 deste projeto básico.

8.22. Não se pronunciar em nome do TJBA a órgãos da imprensa, sobre quaisquer assuntos relativos
às atividades da mesma. O não cumprimento deste item constitui  infração de natureza gravíssima
conforme tabela do Item 11.4 deste projeto básico.

8.23. Não  utilizar,  nem  divulgar  ou  reproduzir,  fora  dos  serviços  contratados,  os  normativos,
documentos e materiais encaminhados pelo TJBA. O não cumprimento deste item constitui infração de
natureza gravíssima conforme tabela do Item 11.4 deste projeto básico

8.24. Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato; 

8.25. Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de qualificações exigidas na licitação, nos
termos do Art. 55, XIII, da Lei 8666/93; 

8.26. Manter  perante  o  TJBA,  durante  a  vigência  do  contrato,  seu  endereço  comercial  completo
(logradouro,  cidade,  UF,  CEP) e  eletrônico,  telefone,  fax e nome dos seus representantes sempre
atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os
relativos a tributos. O não cumprimento deste item constitui infração de natureza média conforme tabela
do Item 11.4 deste projeto básico.

8.27. Solicitar  à  Fiscalização  do  contrato  esclarecimentos  de  dúvidas,  detalhes,  nomenclaturas  ou
definições porventura não explicitadas neste projeto básico e seus anexos.

8.28. Quando não for possível a utilização de meios eletrônicos para atendimentos aos serviços de
comunicação, troca, entrega e recolhimento de quaisquer materiais e documentos, a CONTRATADA
deverá utilizar-se, sob seu ônus e responsabilidade, de serviços de mensageria;

8.29. A aprovação, pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA, através da Coordenação de
Projetos, dos projetos propostos, não exime a responsabilidade técnica do seu autor, nos termos da
legislação e Normas vigentes.

8.30. Arcar com todos os gastos referentes à realização das atividades previstas no contrato, tais como
deslocamentos, RRT (Lei nº 12.378, de 31/12/2010) e outros necessários à prestação destes serviços.
Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item possuem suas penalidades previstas no item
11.2 deste projeto básico.

8.31. Seguir as diretrizes técnicas do TJBA, através da Diretoria de Engenharia e Arquitetura e da sua
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Fiscalização Técnica, às quais se reportará, bem como as disposições legais, regulamentares e éticas,
adotando nas questões controvertidas a solução técnica que lhe for recomendada, sem que isso se
constitua em restrição à independência de seus profissionais; 

8.32. Apresentar, até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, RRT dos profissionais responsáveis
técnicos  da  contratada.  Atrasos  acarretados  pelo  não  cumprimento  deste  item  possuem  suas
penalidades previstas no item 11.2 deste projeto básico.

8.33. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não
poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar "serviços extras" e/ou
alterar a composição de seus preços unitários; 

8.34. Considerar-se-á o CONTRATADO como especializado nos serviços objeto da contratação, o que
significa que deverá ter computado nos preços unitários ou no BDI propostos todos os custos diretos e
indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais etc., necessários à completa execução dos
serviços;

8.35. Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação ou
solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta do CONTRATADO,
salvo justificativas aceitas pela FISCALIZAÇÃO do TJBA;

9. OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

9.1. Fornecer, através da Coordenação de Projetos Arquitetônicos o programa de necessidades e/ou
Estudo Preliminar indicando princípios específicos e complementares a serem atendidos, quando do
desenvolvimento  de  um  determinado  projeto,  prestando  os  esclarecimentos  e  definições  iniciais,
disponibilizando, quando houver, elementos necessários para a etapa de levantamento tais como fotos,
plantas dos imóveis, etc. inclusive decidindo quanto às necessidades de execução de levantamento,
vistoria e perícia por parte da CONTRATADA.

9.2. Assinar tempestivamente as ART/RRT, formulários, guias e pranchas de desenho relativas aos
serviços em tela; 

9.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços; 

9.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;

9.5. Fiscalizar o contrato.

10. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. Os serviços prestados serão gerenciados e fiscalizados por representantes do CONTRATANTE,
TJBA, através da Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DEA, que poderá exigir da CONTRATADA, a
qualquer tempo, esclarecimentos,  demonstrações e documentos que comprovem a regularidade do
contrato. 

10.2. A  ação  ou  omissão  total  ou  parcial  da  Fiscalização  do  CONTRATANTE,  não  eximirá  a
CONTRATADA da total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente contrato. 

10.3. A fiscalização  do  contrato  será  exercida  conforme  indicado  no  ANEXO  V,  incumbindo  aos
funcionários  ali  designados,  nas  suas  respectivas  funções,  acompanhar  a  execução  dos  serviços,
determinando  à  CONTRATADA,  as  providências  necessárias  ao  regular  e  efetivo  cumprimento  do
contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas, comunicando-as ao seu
superior hierárquico. 

10.4. Incumbirá  à  Diretoria  de  Engenharia  e  Arquitetura  a  emissão,  após  a  apresentação  dos
documentos pertinentes, da Ordem de Serviço. 

10.5. São incumbências da fiscalização técnica:

10.6. Reportar-se  diretamente  ao  Responsável  Técnico  do  CONTRATADO,  ou  a  seu  preposto
formalmente indicado;

10.7. Atestar  a(s)  nota(s)  fiscal(is)  e  dar  visto  nos  demais  documentos  apresentados  pela
CONTRATADA,  principalmente  o  Relatório  por  ela  apresentado,  em todos  apondo  o  “de  acordo”,
quando julgá-los corretos; 
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10.8. Propor  aplicação  de  penalidade,  de  acordo  com  o  disposto  no  contrato,  sob  pena  de
responsabilidade,  quando  for  constatada  qualquer  irregularidade  (descumprimento  de  obrigação
contratual).

10.9. Validar  os projetos e verificar  o cumprimento do checklist  dos serviços contratados conforme
ANEXO IV.

11. MULTAS E PENALIDADES

11.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirá (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento da ordem de serviço em que ocorrer o atraso, de acordo com os prazos no
ANEXO II. 

11.2. O  atraso  injustificado  na  execução  dos  serviços  sujeitará  a  CONTRATADA  a  sanções,
obedecendo aos seguintes valores:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de  negar-se  a  efetuar  o  reforço  da  caução,  dentro  de  10  (dez)  dias  contados  da  data  de  sua
convocação; 

II  - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não
cumprido; 

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou
sobre  a  parte  da  etapa  do  cronograma de  serviços  não  cumprido,  por  cada  dia  subsequente  ao
trigésimo. 

1º - A multa a que se refere este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas nesta Lei. 

2º  -  A  multa,  aplicada  após  regular  processo  administrativo,  será  descontada  dos  pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou retido da garantia do contratado faltoso quando esta se
der por caução em dinheiro. 

3º  -  Se  o  valor  da  multa  exceder  ao  da  garantia  prestada,  além  da  perda  desta,  o  contratado
responderá pela sua diferença,  que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

11.3. O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 10%
sobre o valor total do contrato.

11.4. Infrações relativas às obrigações contratuais  previstas neste  projeto básico são passíveis  de
multa, conforme tabela 2:

TABELA 02:
GRAU MULTA* NATUREZA DA INFRAÇÃO
01 0,01% LEVE
02 0,03% MEDIANA
03 0,05% GRAVE 
04 0,1% GRAVÍSSIMA

*Os percentuais serão relativos ao valor total do contrato.

12. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS 

12.1. Só serão medidos os serviços efetivamente concluídos.

12.2. O pagamento do valor global contratado será efetuado em parcelas correspondentes às ordens
de serviço efetivamente concluídas, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados da data de aprovação
da respectiva Nota Fiscal pela fiscalização mediante apresentação de toda a documentação referente à
medição, que deverá ser protocolada junto ao TJBA. 

12.3. O prazo de pagamento, referido no item 11.2, ficará suspenso na ocorrência de erros ou qualquer
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outra irregularidade nas faturas apresentadas, somente voltando a fluir depois de efetuadas as devidas
correções.

12.4. O  pagamento  da  primeira  parcela  está  condicionado  obrigatoriamente,  ao  cumprimento  do
estabelecido  nos  itens  11.2  e  11.3,  e  apresentação  de  RRT dos  serviços,  além dos  documentos
pertinentes. 

12.5. Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal
emitida em nome do contratante,  acompanhada da Fatura correspondente em 03 (três) vias.  Além
disso, a partir da 2ª fatura, deverão também ser apresentadas guias de recolhimento das contribuições
devidas ao INSS e ao FGTS, cujo vencimento estabelecido em lei tenha ocorrido no mês anterior,
juntamente com declaração específica da CONTRATADA.

12.6. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

13. ORÇAMENTO ESTIMADO

DO CUSTO ESTIMADO – Para a contratação de empresa especializada em serviços de Elaboração de
Projetos de Arquitetura e serviços correlacionados nas Unidades Judiciárias da Capital e do Interior do
Estado da Bahia, foi ESTIMADO o valor anual máximo de R$ 1.277.771,50 (Hum milhão, duzentos e
setenta e sete mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)

A CONTRATADA arcará com todas as despesas, tais como: mão de obra, equipamentos e insumos
necessários para a Prestação dos Serviços,  inclusive deslocamento e hospedagem, exceto Região
Metropolitana, conforme discriminado abaixo.

TABELA DE PREÇOS DE PROJETO 

ITEM PROJETOS UNID QUANT. VALOR UNIT. R$/m² TOTAL R$

1 Levantamento

1.1 Levantamento Topográfico (etapa isolada) m² 25.000 1,59 39.750,00

1.2
Levantamento  Cadastral  por  laserscan (LV-
ARQ) (etapa isolada)

m² 10.000 10,60 106.000,00

Total do item 1 145.750,00

2 Desenvolvimento do Projeto de Arquitetura

2.1 Anteprojeto (AP-ARQ) (etapa isolada) m² 10.000 15,90 159.000,00

2.2 Projeto Básico (PL-ARQ) (etapa isolada) m² 20.000 21,20 424.000,00

2.3 Projeto Executivo (PE-ARQ) (etapa isolada) m² 20.000 15,90 318.000,00

Total do item 2 901.000,00

3 Projeto de Urbanização e Paisagístico m² 10.000 1,93 19.300,00

4 Compatibilização de Projetos m² 15.000 5,30 79.500,00

5 Maquete Eletrônica / Planta Decorada m² 10.000 2,65 26.500,00

7
Projeto  de  Sinalização,  Comunicação
Visual e Acessibilidade

m² 10.000 5,30 53.000,00

8 Consultorias    
8.1 Consultorias h 150 160,61 24.091,50

9 Deslocamento e Hospedagem 

9.1
Deslocamento  e  Hospedagem  para  trecho
distante de Salvador até 200km (400km ida e
volta)

unid 6 630,00 3.780,00

9.2
Deslocamento  e  Hospedagem  para  trecho
distante de Salvador entre 201 e 450km (até
900km ida e volta)

unid 6 1.740,00 10.440,00

9.3
Deslocamento  e  Hospedagem  para  trecho
distante de Salvador entre 451 e 850km (até
1700km ida e volta)

unid 3 2.570,00 7.710,00

9.4
Deslocamento  e  Hospedagem  para  trecho
distante  de  Salvador  entre  801  e  1150km
(até 2300km ida e volta)

unid 2 3.350,00 6.700,00
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Total do item 9 28.630,00

TOTAL DOS ITENS 1.277.771,50

OBSERVAÇÕES:

 Para o item 1.1 utilizar a área total do terreno e/ou aquela a sofrer intervenção 

 Para o item 1.2 utilizar a área construída total 

 Para os itens 2, quando houver repetição de projeto,  será pago 25% do valor
atribuído ao projeto original. 

 Para projetos de depósito, galpões ou garagem será pago 50% do valor do item 2. 

 Não será  considerado Mobilização e  Desmobilização para  a ZONA 1 (Capital,
Região Metropolitana e cidades próximas) 

 Foram utilizados para cálculos dos preços em referência os percentuais da Tabela
de Honorários do SINARQ-BA – Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado
da  Bahia  desenvolvida  em  2005  e  o  CUB  CAL-8  –  Out/2018  R$  1.606,14
(Sinduscon-Ba). 

 O cálculo de deslocamento utiliza como base uma diária para um analista de nível
superior do TJBA. Dez/2018 R$ 350,00 

 Para distâncias até 200km da sede conta-se uma diária (1), até 450km três
diárias (3), até 850km quatro diárias (4) e até 1200km cinco diárias (5). 

 Para transporte rodoviário calculou-se R$0,50/km para combustível e uma
diária  de  automóvel  de  R$80,00  valor  de  referência  de  Dez/2018
(www.rentcars.com) 

14. LISTA DE ANEXOS

LISTA DE ANEXOS
ANEXO I PROJETO BÁSICO
ANEXO II DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZOS

ANEXO III
FORMA  DE  APRESENTAÇÃO  E  ENTREGA  DOS  SERVIÇOS
TÉCNICOS

ANEXO IV CHECK LIST PARA RECEBIMENTO DOS PROJETOS

ANEXO V
GERENCIAMENTO,  FISCALIZAÇÃO  E  PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

ANEXO VI TERMO DE RECEBIMENTODE ETAPAS PARCIAIS
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PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZOS 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Como escopo  básico  para  a  elaboração  dos  projetos  de  arquitetura,  deverão  ser
realizados, quando necessários, serviços de vistoria, cadastramento de edificações,
digitalização,  elaboração  de  anteprojetos;  projetos  básicos,  executivos,  de
implantação,  urbanísticos  e  paisagísticos,  planta  decorada,  maquete  eletrônica,
levantamentos  de  serviços,  quantitativos  e  perícia  técnica,  dentro  das  etapas  de
elaboração previstas no presente Termo de Referência.

DOS PRAZOS

O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses até o fim do saldo, o que 
ocorrer primeiro, podendo ser aditivado a critério do CONTRATANTE.

A  publicação  resumida  do  contrato  no  Diário  da  Justiça  Eletrônica  é  condição
indispensável para sua validade e eficácia, devendo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias
corridos da sua assinatura. 

A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à ocorrência de, ao menos,
uma das hipóteses do art. 141 da Lei estadual nº 9.433/05 e deverá ser solicitada
ainda no prazo de vigência  do  contrato,  previamente  justificada e autorizada pela
autoridade  competente  para  celebrar  o  ajuste  e  será  realizada  através  de  termo
aditivo, antes do término do final do contrato.

6.1. A CONTRATADA será notificada pelo CONTRATANTE, para início da execução dos serviços ora 
contratados, mediante emissão da Ordem de Serviço, publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 
após assinatura do contrato. 

6.2. Os prazos estabelecidos para execução dos serviços terão sua contagem iniciada no primeiro dia 
útil subsequente à publicação da Ordem de Serviço no DJE.

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DE PROJETO

O  projeto  completo  de  arquitetura  deverá  compreender  todas  as  informações  e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra em conformidade
com a NBR 13531 e 13532, NBR 6492/NB 43, NBR 9050, NBR 12517 da ABNT, ou as
que vierem substituí-las e demais normas federal, estadual e municipal vigentes e,  em
caráter  suplementar,  a  normatização  integrante  do  Caderno  de  Encargos/SUCAB,
Programa de Gestão Ambiental do TJBA. 

A concepção dos projetos arquitetônicos de construção e reforma das edificações, nos
termos estabelecidos neste termo de referência, abrange os seguintes elementos:
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Exteriores:  Acessos,  vias,  pavimentos,  passarelas,  estacionamentos,  rampas,
escadas,  taludes,  patamares,  bermas,  arrimos,  canaletas,  lagos,  piscinas,  jardins,
áreas livres, fechamentos, proteções, sistema de energia, de água, de águas pluviais,
de drenagens, etc.

Da  edificação:  Fachada,  acessos,  circulações  horizontais  (corredores  e  galerias),
circulações  verticais  (escadas,  rampas,  elevadores),  vestíbulos,  salas,  salões,
cozinhas, copas, sanitários, dormitórios, abrigos, garagens, elementos fixos e móveis
etc.

Edificações Novas: Construção, pré-fabricação, pré-moldagem, montagem.

Edificações  Existentes:  Ampliação,  redução,  modificação  (remanejamento,
revitalização,  reciclagem),  recuperação  (reforma,  preservação,  conservação,
reparação, restauração).

O Projeto de Arquitetura deverá consistir na determinação e representação prévia dos
atributos  técnicos  da  edificação  a  construir,  a  pré-fabricar,  a  montar,  a  ampliar,  a
reduzir, a modificar e/ou recuperar, abrangendo ambientes exteriores e interiores.

Os  Projetos  contratados  deverão  ser  elaborados  de  modo  a  integrar  a  obra  no
ambiente  urbano  respeitando,  além  da  legislação  e  normas  técnicas  vigentes  os
requisitos aqui estabelecidos.

O  conceito  de  cada  projeto  deverá  levar  em  consideração  as  condições
socioeconômicas da região, as características específicas do local de implantação,
tecnologias construtivas e materiais adequados à realidade.

O projeto arquitetônico deverá ser conceituado frente às variáveis climáticas do meio,
visando o conforto térmico e visual dos usuários aliado a maior eficiência energética
(menor índice de consumo energético por metro quadrado), baseada nos princípios de
máximo aproveitamento possível da iluminação e condicionamento térmico natural.

Os projetos de arquitetura deverão contemplar previsão de acessibilidade a pessoas
portadoras de deficiências (banheiros, inclinação de rampas, corredores, portas, piso
tátil, sinalização tátil em braile, visual e sonora etc.), considerando as normas técnicas
e legislações de acessibilidade aplicáveis, em todos os âmbitos: federal, estadual e
municipal.

Os projetos arquitetônicos deverão seguir o Anexo I da Resolução nº 114, de 20 de
abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que traça as diretrizes para novos
projetos arquitetônicos das sedes do Judiciário e  apresenta, inclusive, as tabelas de
áreas que deverão ser seguidas como referência mínima para dimensionamento dos
ambientes básicos comuns aos programas arquitetônicos.

Os  projetos  arquitetônicos  deverão  ainda  considerar  o  respeito  aos  instrumentos
legais e jurídicos vigentes no país, no Estado da Bahia e seus municípios (planos
diretores, leis de ordenamento do uso e ocupação do solo, códigos de obras, normas
de corpo de bombeiros, etc.),

CONSIDERAÇÕES  PARA O  CONFORTO  TÉRMICO  E  O  USO  EFICIENTE  DE
ENERGIA

Apresentamos procedimentos necessários para a adição dos conceitos que tomam
em conta  o  uso eficiente  e  racional  de  energia,  a  serem incluídos nas diferentes
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etapas de projeto:

No Levantamento Cadastral (LV-ARQ):

Levantamento dos dados climáticos da região onde será realizada a construção, em
cada  mês  do  ano:  temperaturas  máximas  e  mínimas  médias  do  dia  e  horárias;
temperaturas absolutas, umidade relativa do ar, direção e velocidade predominante
dos  ventos,  diagramas  solares  ou  outros  elementos  que  permitam  avaliar  as
contribuições  naturais  para  o  conforto  térmico  no  interior  da  edificação  e  para  a
iluminação natural.

Levantamento visual ou fotográfico dos edifícios, árvores e outros acidentes próximos
ao local que possam afetar a radiação solar, direta ou refletida, ou modificar os ventos
que atingem a edificação.

No Anteprojeto (AP-ARQ) e Projeto Básico (PR- ARQ):

Estudar e propor a forma e a orientação mais convenientes para o volume do edifício,
favorecendo  o  aproveitamento  dos ventos  dominantes  para  o  conforto  térmico  no
interior da edificação e na sua proteção, contra a incidência solar direta, privilegiando
as orientações Norte-Sul;

Estudar  e  propor  a  localização  dos  diversos  espaços  interiores  considerando  a
ventilação cruzada e a iluminação natural, levando em conta a prioridade estipulada;

Estudar e propor o tratamento dos espaços exteriores quanto a seus microclimas, em
função das prioridades estabelecidas;

Estudar  e  propor  a  insolação  dos  planos  e  dos  espaços,  através  de  diagramas
solares, proporcionando informações para a composição dos volumes, ou o desenho
de  beirais,  para-sóis,  coberturas  e  outros  dispositivos  de  proteção  (inclusive
vegetação que se insira nos aspectos paisagísticos) que diminuam a radiação solar
nos ambientes.

Estudar  e  propor  as  soluções de ventilação por  razões higiênicas e  térmicas e a
densidade do edifício para assegurar a ventilação cruzada;

Estudar e propor a proporção da área envidraçada e os métodos de proteção visando
o melhor aproveitamento da iluminação natural, em perfeita sintonia com o conforto
térmico e visual dos usuários;

Estudar e propor o posicionamento do prédio, em relação aos outros prédios, para
que a circulação do ar seja facilitada entre eles;

Estudar e propor a iluminação artificial, considerando as necessidades do ambiente,
buscando maior economia de energia, com a aplicação de lâmpadas e luminárias de
alta eficiência com comando individual para cada ambiente.

Estudar e propor estratégias de sustentabilidade, considerando tanto o processo de
construção quanto o desempenho do edifício em uso. 

No Projeto Executivo (PE-ARQ):

Propor materiais, espessuras e procedimentos construtivos a utilizar nos fechamentos
opacos exteriores e interiores baseado nos coeficientes de absorção, condutividade,
emissividade e inércia térmica;
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Projetar os fechamentos envidraçados e os tipos de proteções, analisando a eficiência
global do sistema, considerando as variações climáticas da região;

Projetar os sistemas das ventilações higiênicas e de verão: superfícies de entrada e
saída, área, formas de abrir e dispositivos de segurança. Estudar divisórias internas
para facilitar a ventilação cruzada;

Elaborar  a  especificação dos materiais  a  serem aplicados nos espaços interiores,
visando maior conforto térmico e visual priorizando os tons claros mantendo o índice
de reflexão do ambiente elevado, procurando, no entanto, evitar ofuscamento;

Estudar  e  propor  elementos  de  construção  e  vegetação,  necessários  para  o
condicionamento dos espaços exteriores;

Estudar e propor os elementos de iluminação priorizando os tipos de luminárias e
lâmpadas mais eficientes e a sua disposição de acordo com o uso mais adequado a
atividade a ser desenvolvida no ambiente;

Projetar controles de iluminação e climatização independentes para cada ambiente;

Projetar  telhado  que  permita  a  ventilação  entre  este  e  o  forro.  Incluir  também,
isolamento térmico para o forro, mesmo que o prédio não possua ar condicionado;

Projetar paredes e proteções com cores e materiais que reduzam a carga térmica,
informando o seu coeficiente de transmissão térmica;

Projetar saídas para ar condicionado, nos ambientes em que se fizerem necessários,
sempre pela parte superior do ambiente, definindo o posicionamento e locação dos
aparelhos e equipamentos de forma a facilitar a sua manutenção, controle e maior
eficiência energética.

a. Documentos a apresentar:

1. Relatório  sucinto em papel  A4,  com memória das considerações levantadas no
projeto sobre as questões envolvidas com o uso eficiente de energia.

2. Resultados  de  uma  simulação  realizada  com  as  definições  arquitetônicas  da
edificação,  apresentando a variação das temperaturas internas em pelo menos
três  ambientes  representativos,  onde  sejam  definidas  quais  as  contribuições
térmicas, suas origens, e a temperatura interna nesses ambientes, ao longo de um
dia  típico  de  verão,  função  do  tratamento  oferecido  pela  solução  adotada  no
projeto.

1 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ARQUITETURA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Levantamento planialtimétrico, com indicação de norte magnético, limites do terreno,
curvas  de  nível,  árvores  contidas  no  terreno  e  demais  elementos  existente  sem
escalas apropriadas.

ª Informações técnicas a produzir nesta etapa:
1. Execução de serviço de poligonação, com as devidas confrontações, ângulos e
azimutes;  Curvas  de  nível  e  indicação  de  níveis  de  pontos  notáveis,  como  o
cruzamento de eixos de vias; Indicação de acidentes naturais e artificiais existentes na
área e nas adjacências (tais como: muros divisórios, contorno das edificações, taludes
existentes com indicação de cotas de topo, pé de talude, etc.); 
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2. Indicação de árvores, indicação de níveis dos terrenos vizinhos; Postes da rede
pública de energia elétrica, tampões de poços de visita e caixas de passagem das
redes subterrâneas aparentes na data do levantamento, identificadas pelas inscrições
nelas contidas e sem o cadastramento interno dos mesmos; 

3.  Indicação  e  identificação  das  redes  de  infraestrutura  existentes  (rede  elétrica,
telefonia,  lógica, água fria,  esgoto,  incêndio,  águas pluviais)  e seus complementos
(luminárias, postes, drenos, bocas de lobo, etc.); 

4. Arruamentos existentes (guias, sarjetas, vagas de estacionamento) e calçadas, com
identificação dos pavimentos (asfalto, cimentados, etc.), principalmente com cotas e
indicação de acessos e ligação com as rodovias adjacentes ao terreno; 

5. Afloramentos rochosos, cursos d’água perenes ou intermitentes, lagoas, área de
brejo, cercas, ou qualquer outra ocorrência; 

6.  Indicação  dos  diâmetros  das  redes  municipais  existentes  no  local  do
empreendimento, material dos dutos e tubulações, profundidade das redes (cotas de
chegada e saídas das caixas), dimensões e cotas de tampo e fundos de caixas de
passagem e registros; 

7. O projeto deverá ser entregue adotando-se as convenções gráficas usuais para
esse tipo de trabalho, com o relevo do terreno, representado por curvas de nível com
equidistância de 1,0 (um) metro e complementado por pontos cotados; 

b. Documentos técnicos a apresentar nessa etapa:
1. Representação  gráfica  com os  dados  finais  referentes  às  divisas  e  área  do  imóvel  que  serão
incorporados ao desenho planialtimétrico e, quando for necessário, serão feitas anotações relativas aos
critérios adotados e documentação considerada na definição das divisas;

2. Documento de texto contendo memorial descritivo, impresso em 3 (três) vias, no formato ABNT A4,
deverá conter o perímetro das divisas do imóvel, compreendendo ângulos, distâncias e áreas, suas
características, confrontações, documentos de referência, etc.

c. Prazos para execução nessa etapa:
Levantamento Topográfico

Prazo de entrega
Área (m²) Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

0 a 500 m² 5 dias 6 dias 7 dias 8 dias 9 dias
501 a 1000 m² 10 dias 11 dias 12 dias 13 dias 14 dias
1001 a 2500 m² 15 dias 16 dias 17 dias 18 dias 19 dias
2501 a 5000 m² 17 dias 18 dias 19 dias 20 dias 22 dias

Acima de 5001 m² 20 dias 21 dias 22 dias 23 dias 24 dias

LEVANTAMENTO CADASTRAL POR LASERSCAN COM ENTREGA DE NUVEM DE PONTOS E
MODELO REVIT (LOD200) (LV-ARQ)

Refere-se à coleta do conjunto de informações de referência que representam as
condições  pré-existentes,  de  interesse  para  instruir  a  elaboração  do  projeto,  a
edificação será mapeada em 3d por laserscan de modo a permitir a sobreposição da
nuvem de pontos e o modelo BIM em lod200 e verificar se o modelo foi construído
corretamente. 
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No  modelo  BIM  deverão  constar  as  folhas  contendo  a  apresentação  de  plantas
baixas,  planta  de cobertura,  cortes  e  fachadas,  além de plantas  de localização e
situação,  com indicação  do  norte,  acessos  e  vizinhos;  levantamento  de  serviços;
índices  legais  e  legislação  incidente;  elementos  sociais,  econômicos,  financeiros,
materiais utilizados na região;

a. Informações técnicas a produzir nesta etapa: 

1.  Para  cada  projeto,  deverá  ser  feita  a  análise  das  informações  inicialmente
fornecidas pelo TJBA, e vistoria, do local da futura edificação ou daquela edificação
que sofrerá reforma, caso as informações iniciais, fornecidas não sejam suficientes.
Além da vistoria propriamente dita, deverá ser realizado o levantamento dos arquivos
cadastrais  (municipais,  estaduais  ou  federais),  incluindo  informações  sobre  a
vizinhança da edificação; estudo de terreno destinado à edificação (orientação norte-
sul, direção e sentido dos ventos predominantes, diferenças ou alterações ocorridas
após  o  levantamento  topográfico  e  cadastral,  movimentos  de  terra,  construções
clandestinas,  rios,  córregos,  vias  públicas,  perfis,  pavimentações,  calçadas,  guias,
sarjetas, torres de transmissão de alta tensão, postes), etc. 

2. Deverão ser levantados o registro de uso, recuos e afastamentos, coeficientes de
construção, taxa de ocupação, gabaritos, etc.;

3. Deverão ser levantados os estudos de viabilidade técnica fornecido pelos Órgãos
de  Serviços  Públicos  e  Companhias  Concessionárias  (abastecimento  de  água,
esgotos sanitários, escoamento de águas pluviais, energia elétrica em alta ou baixa
tensão, iluminação pública, gás combustível, coleta de lixo, pavimentação), etc.;

4. Deverão ser feitas fotografias (em cores) para registro documental, inclusive em
mídia digital.

b. Arquivos e documentos técnicos a apresentar nessa etapa:

1.  Nuvem de  pontos  com extensão .xyz  ou  .rcp  para  que  possa ser  utilizada  no
software Autodesk RECAP.

2.  Modelo  BIM  em  Autodesk  Revit  lod200  da  edificação  cadastrada  com  folhas
contendo a documentação da representação gráfica da situação em que se encontra
a edificação incluindo a área externa, em planta baixa, cortes e fachadas, planta de
localização e situação, contendo layout de mobiliário, ar condicionado, indicação de
sistema  viário  (acesso  de  pessoas  e  veículos),  de  drenagem  e  pavimentação,
sinalizações verticais e horizontais, cadastramento da vizinhança, do terreno e das
edificações existentes, informando todos os dados. 

3.  Deverá  ser  entregue,  acompanhando  a  nuvem  de  pontos  e  o  modelo  a
representação gráfica, documento de texto, (constando o relatório técnico, fotográfico,
acompanhada de textos explicativos), e as informações da vistoria dos locais e/ou
edificações e memorial descritivo;

4.  Outros  meios  de  representação  e  registro  que  se  fizerem necessários  para  a
completa e perfeita execução desta etapa.

c. Prazos para execução nessa etapa:
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Levantamento Cadastral (LV-ARQ)
Prazo de entrega

Área (m²) Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
0 a 500 m² 5 dias 6 dias 7 dias 8 dias 9 dias

501 a 1000 m² 10 dias 11 dias 12 dias 13 dias 14 dias
1001 a 2500 m² 15 dias 16 dias 17 dias 18 dias 19 dias
2501 a 5000 m² 17 dias 18 dias 19 dias 20 dias 22 dias

Acima de 5001 m² 20 dias 21 dias 22 dias 23 dias 24 dias

ANTEPROJETO (AP-ARQ)

Etapa destinada à concepção e à representação do conjunto de informações técnicas,
necessárias  à  compreensão  da  configuração  inicial  e  aproximada  da  proposta  do
projeto arquitetônico de construção ou reforma, inclusive soluções alternativas. Será
desenvolvido  a  partir  das  informações  obtidas  no  Levantamento  Cadastral  e/ou
informações fornecidas pelo TJBA. O anteprojeto deverá ser devidamente aprovado
pela Coordenação de Projetos Arquitetônicos. 

a) Informações técnicas a produzir nessa etapa:

1. Informações técnicas suficientes para a caracterização e compreensão geral da
concepção adotada para o anteprojeto, incluindo fundamentações com indicações das
funções, dos usos, das formas, das dimensões, das localizações dos ambientes da
edificação, bem como de quaisquer outras exigências prescritas ou de desempenho,
indicações  das  tecnologias  propostas,  bem  como  a  caracterização  das  soluções
alternativas,  suas  vantagens  e  desvantagens,  de  modo  a  facilitar  a  seleção
subseqüente;

2. O anteprojeto deverá conter a proposição de fluxos, áreas, layout dos ambientes,
proporcional  a  cada  situação,  de  implantação  com  acessos  definidos  e
estacionamentos, bem como de compatibilização com os demais projetos.

b. Arquivos e Documentos técnicos a apresentar nesta etapa:

1. Colocar a formatação do arquivo em Revit e Representação gráfica da proposta de
construção ou reforma, com base nas informações obtidas, documentos gerados da
etapa  de  Levantamento  Cadastral  (LV-ARQ)  e/ou  fornecidos  pelo  TJBA,  e  nas
exigências  normativas  técnicas,  legais  (municipais,  estaduais  e  federais  já
mencionadas),  inclusive  em relação  a  legislação  urbanística  e  edilícia  vigente  no
respectivo  território,  nas  exigências  normativas  de  acessibilidade  a  portadores  de
necessidades  especiais,  e  as  de  caráter  de  proteção  ambiental,  conforto  e  de
eficiência de energia. Nessa etapa, deverão ser apresentados desenhos (planta geral
de  implantação,  plantas  dos pavimentos,  planta  da cobertura,  cortes,  elevações e
fachadas,  detalhes  construtivos,  quando  necessários;  Fotografias,  dispositivos,
microfilmes  e  montagens,  Maquetes,  físicas  e/ou  eletrônica  (interior  e  exterior),
Recursos audiovisuais (filmes, DVDs, CDs, arquivos digitais, etc.);

2. Documento de texto contendo o memorial descritivo e justificativa da proposta de
construção e reforma (contendo as informações técnicas descritas no ítem a);

3.  Outros  meios  de  representação  e  registro  que  se  fizerem necessários  para  e
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suficientes para total e completa compreensão do projeto proposto e atendimento a
essa etapa.

b) Prazos para execução nessa etapa:

Anteprojeto (AP-ARQ)
Área Prazo de entrega

0 a 500 m² 15 dias
501 a 1000 m² 20 dias

1001 a 2500 m² 30 dias
2501a 5000 m² 40 dias

Acima de 5001m² 45 dias

PROJETO BÁSICO (PR-ARQ)

Etapa destinada à apresentação do conjunto de informações técnicas necessárias e
suficientes  aprovação  junto  aos  Órgãos  Públicos.  O  projeto  básico  deverá  ser
realizado em conformidade com a definição contida no inciso IX do artigo 6º da Lei
8.666/93, a qual foi reproduzida abaixo: 

“IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos
preliminares,  que  assegurem  a  viabilidade  técnica  e  o  adequado  tratamento  do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra
e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes
elementos:

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

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

d) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar  à  obra,  bem  como  suas  especificações  que  assegurem  os  melhores
resultados para  o  empreendimento,  sem frustrar  o  caráter  competitivo para  a  sua
execução;

e) informações  que  possibilitem  o  estudo  e  a  dedução  de  métodos  construtivos,
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter
competitivo para a sua execução;

f) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros
dados necessários em cada caso;

g) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
serviços e fornecimentos propriamente avaliados ”.

b. Informações técnicas a produzir nesta etapa:
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1. Informações necessárias à obtenção do alvará, licenças e demais documentos indispensáveis para
as atividades de construção ou reforma.

2. Informações  técnicas  necessárias  e  suficientes  ao  atendimento  das  exigências  legais  para  os
procedimentos de licitação, análise e aprovação legal do projeto e da construção ou reforma, inclusive
por  parte  dos  órgãos  públicos  e  companhias  concessionárias  de  serviços  públicos,  tais  como
departamentos de obras e de urbanismo municipais, conselho dos patrimônios artísticos e históricos
municipais e estaduais, autoridades estaduais e federais para a proteção dos mananciais e do meio
ambiente, departamento de aeronáutica civil, etc.

c. Arquivos e Documentos técnicos a apresentar nesta etapa:
1. Colocar a formatação do arquivo em Revit e Desenhos de acordo com normas legais e técnicas
aplicáveis  conforme  ANEXO l  deste  projeto  básico,  com indicação  localização  da  área,  planta  de
situação com cotas de implantação, planta de cobertura, plantas baixas dos pavimentos em escala
compatível,  pelo  menos  dois  cortes  com  cotas  de  nível  e  referência  do  logradouro  de  acesso,
indicações de paredes e elementos a construir e demolir, observando-se as peculiaridades de cada
localidade;

2. Documento texto contendo Memoriais Descritivos, Especificações de Materiais, Orçamentos, Termos
de Referência, tudo de acordo com as disposições da Resolução 114 – CNJ;

3. Outros textos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas, relativos aos diversos órgãos públicos
ou companhias concessionárias de serviços,  nos quais  o  projeto  legal  deva ser  submetido para a
análise e aprovação.

d. Prazos para execução nessa etapa:

Projeto Básico (PR-ARQ)
Área Prazo de entrega

0 a 500 m² 20 dias
501a 1000 m² 30 dias

1001 a 2500 m² 45 dias
2501 a 5000 m² 50 dias

Acima de 5001 m² 60 dias

PROJETO EXECUTIVO (PE-ARQ)

Etapa destinada à concepção e representação do conjunto de informações técnicas
da  edificação,  completas,  definitivas  e  suficientes  à  contratação  e  execução  dos
serviços  de  obra  correspondentes.  Será  desenvolvido  a  partir  dos  estudos
preliminares e/ou projeto básico, projetos complementares apresentados e aprovados
pelo  TJBA,  levantamentos,  vistorias,  legislação  urbanística  e  edilícia  vigente  no
respectivo território, inclusive as de caráter de proteção ambiental, normas técnicas e
outros documentos de referência a serem indicados. O projeto Executivo deverá ser
realizado em conformidade com a definição contida no inciso X do artigo 6º da Lei
8.666/93 a qual foi reproduzida abaixo: 

“X  -  Projeto  Executivo  -  o  conjunto  dos  elementos  necessários  e
suficientes  à  execução completa  da obra,  de  acordo com as normas
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.” 

a) Informações técnicas a produzir:
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1. Informações relativas à edificação (ambientes interiores e exteriores) e a todos os seus elementos,
contendo 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,
com as devidas composições de custo dos serviços, fundamentado em quantitativos de serviços e
fornecimentos  perfeitamente  especificados,  e  indicações  necessárias  à  fixação  dos  prazos  de
execução. 

b) Arquivos e Documentos técnicos a apresentar nesta etapa:

2. Colocar a formatação do arquivo em Revit e O Projeto Executivo com as respectivas aprovações,
licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades de construção ou reforma.

3. O  Projeto  Executivo  deverá  estar  representado  graficamente  por  desenhos  de  plantas,  cortes,
elevações e fachadas e detalhamentos, em escala conveniente, e em tamanho de papel que permita
fácil manuseio na obra e deverão estar graficamente apresentados, compatibilizadas com acesso das
redes  de  infraestrutura  e  indicação  de  ampliações  e  detalhes  necessários  à  perfeita  locação  e
implantação das edificações e sistema viário interno.

- Planta de Implantação do edifício, onde constem:

· A orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro ou magnético e
as geratrizes da implantação;

· A  representação  do  terreno,  com  as  características  planialtimétricas,
compreendendo medidas e ângulos dos lados e curvas de nível, e localização
de árvores, postes, hidrantes e outros elementos construídos, existentes; 

· As cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos
das áreas externas (calçadas, acessos, patamares, rampas e outros); 

· Eixos das paredes externas das edificações, cotados em relação a referência
preestabelecida  e  bem  identificada;  A localização  dos  elementos  externos,
construídos, como estacionamentos, construções auxiliares e outros.

· Plantas com as áreas de corte e aterro, com a localização e indicação da
inclinação de taludes e arrimos;

· Cortes e elevações sendo um mínimo de 04 cortes devendo indicar:

a. Aberturas, materiais de acabamento e identificação dos ambientes, cotas
e outras informações relevantes; 

b. O  pé  direito  dos  compartimentos,  alturas  das  paredes  e  barras
impermeáveis,  altura  de  platibandas,  referências  de  nível  de  escadas  e
patamares, cotas de piso acabado, tudo sempre com indicação clara dos
respectivos materiais de execução e acabamento.

· Plantas de todos os pavimentos e cobertura, com destino e medidas internas
de  todos  os  compartimentos,  espessura  de  paredes,  material  e  tipo  de
acabamento,  e  indicações  de  cortes,  elevações,  ampliações  e  detalhes,
contendo ainda: 

a) Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas
e janelas, altura dos peitoris e sentido de abertura;
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b) Indicação das áreas molhadas ou especiais,  com indicação de
equipamentos e aparelhos hidráulico-sanitários, indicando o seu tipo
especificação e detalhes necessários; 

c) Indicação  de  escoamento  das  águas,  a  posição  das  calhas,
condutores  e  beirais,  reservatórios,  domus,  rufos  e  demais
elementos, inclusive tipo de impermeabilização em paredes e outros
elementos de proteção contra umidade, aberturas e equipamentos,
sempre  com  indicação  de  material  e  demais  informações
necessárias;

d) Todos  os  detalhes  que  se  fizerem necessários  para  a  perfeita
compreensão  da  obra  a  executar,  como  coberturas,  peças  de
concreto aparente, escadas, bancadas, balcões e outros planos de
trabalho, armários, divisórias, equipamentos de segurança e todos os
arremates necessários. 

e) Esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras,
fechos, dobradiças, o acabamento e o movimento das peças, sejam
horizontais ou verticais; 

f) Os detalhes de elementos construtivos poderão ser apresentados
em  cadernos  anexos  onde  conste  sua  representação  gráfica,  em
conformidade com a Norma NBR 6492 - Representação de Projetos
de Arquitetura especificações, critérios de execução, recebimento e
medição,  que poderão ser  padrões.  Os detalhes de elementos da
edificação e de seus componentes.

· Especificações, memória de cálculo e memoriais descritivos da edificação,
dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de
construção, justificativas;

· Orçamento (sendo que os valores dos serviços apresentados na Planilha de
Custos  deverão  utilizar  a  base  SINAPI  ou  conforme  a  determinação  da
Resolução 114 do CNJ);

· Perspectivas  (interiores  ou  exteriores,  parciais  ou  gerais)  e/ou  Maquetes
eletrônicas (interior, exterior);

· Fotografias, dispositivos, microfilmes, montagens e/ou Recursos audiovisuais
para apresentação (vídeo, slides, etc.).

c) Prazos para execução nessa etapa:
Projeto Executivo (PE-ARQ)

Área Prazo de entrega
0 a 500 m² 20 dias

501 a 1000 m² 30 dias 
1001 a 2500 m² 45 dias
2501 a 5000 m² 50 dias

Acima de 5001 m² 60 dias
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COMPATIBILIZAÇÃO 

Os projetos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização
entre  si,  refletidas  também nas  peças  de  memorial  e  planilhas  orçamentárias  do
conjunto,  de  modo  a  não  suscitar  dúvidas,  omissões,  conflitos  ou  outras
interpretações  que  venham a prejudicar  sua  integral  execução.  VER TABELA DO
CAU.

PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

Etapa destinada à concepção e representação do conjunto de informações técnicas,
completas,  definitivas  e  suficientes  à  compreensão,  contratação  e  execução  dos
serviços correspondentes às definições específicas de urbanização e paisagismo das
áreas  externas  e  internas,  incluindo  acessos  externos,  acessos  internos,  pistas,
caminhos,  escadarias,  jardineiras,  jardins,  áreas  livres,  áreas  verdes  e  demais
componentes  minimizando  impactos  ao  ambiente  urbano  que  a  consolidação  do
empreendimento  possa  ocasionar,  devendo-se  considerar  o  estudo  da
ocupação/vocação  arquitetônica  do  empreendimento,  as  características  do  solo,  a
topografia do terreno, o clima e a vegetação predominante. 

a. Informações técnicas a produzir:

1. Informações  sobre  as  intervenções  necessárias  ao  assentamento  da
edificação, integrando esta às suas áreas de entorno, de modo a integrá-la ao
ambiente  externo,  levando-se  em  conta  o  terreno  original  e/ou  terreno
modificado,  através  da  determinação  e  representação  prévia  dos  atributos
pretendidos.

2. Informações de fluxo de veículos e pedestres e da área de estacionamento,
devendo fazer parte do projeto: o sistema viário, estacionamentos, calçadas e
calçadões  e  mobiliário  urbano  que  será  detalhado  e  especificado.  Deverá
incluir  a  implantação  dos  equipamentos  e  definir  as  especificações  de
materiais, quantitativos e planilhas orçamentárias.

b. Documentos técnicos a apresentar:

3. Deverá  conter  de  forma  clara  e  precisa  todos  os  detalhes  e  indicações
necessárias à perfeita interpretação e execução dos elementos propostos, ser
representado graficamente através de peças gráficas (plantas, corte, elevações
etc.) em escalas convenientes de forma a permitir o total entendimento como
um  todo  e  complementado  quando  necessário  por  relatórios,  tabelas  e
ilustrações.

4. Plano  global  de  zoneamento  paisagístico  apresentado  através  de  peças
gráficas com indicação de todos os elementos constantes do projeto básico,
devidamente conferidos e verificados as suas interferências;

5. Apresentação de toda vegetação existente, a ser implantada e remanejada,
em planta  e  com especificação  técnica  contendo  nome científico  e  popular,
unidade  e  quantidade,  através  de  representação  gráfica  própria  a  ser
identificada na planta global e de detalhes (escalas 1:100, 1:50, 1:20 e 1:10); 
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6. Representação  de  jardineiras  internas  e  externas  com  as  mesmas
identificações requeridas para áreas externas;

7. Locação, dimensionamento e detalhamento específico de todos os elementos
que irão compor o projeto, a exemplo de: acessos, espelhos d’água, quiosques,
pergolados,  lagos,  muros,  cercas,  divisórias  de  canteiros,  bancos,  lixeiras,
escadas, placas de sinalização, pisos e outros;

8. Detalhes dos elementos construídos em escala compatível com a topografia
do terreno;

9. Esquemas gerais de iluminação, irrigação, drenagem, tanto externo quanto
interno, harmonizados com o projeto específico destas áreas;

10. Especificações e custo  dos serviços a serem executados,  com base na
SINAPI;

c. Prazos para execução nessa etapa:
Projeto de Urbanização e Paisagismo

Área Prazo de entrega
0 a 500 m² 15 dias

501 a 1000 m² 20 dias
1001 a 2500 m² 45 dias
2501 a 5000 m² 52 dias

Acima de 5001 m² 60 dias

MAQUETE ELETRÔNICA

Etapa destinada à concepção artística de maquete eletrônica de edificações do poder
judiciário,  destinado  à  visualização  dos  principais  aspectos  plásticos,  funcionais  e
construtivos do conjunto, podendo ser utilizada, ainda, para a divulgação, em mídias
diversas, da imagem da edificação. Esta etapa poderá ser desenvolvida a partir do
anteprojeto, para aprovação do TJBA, ou a partir do projeto básico e/ou executivo,
após aprovação do TJBA. 

Esse serviço será solicitado isoladamente apenas nos casos de projetos elaborados
pela equipe técnica do TJBA.

a. Informações técnicas a produzir:

1.  Apresentar  perspectivas  externas e  internas de pontos  importantes  de cada
edifício,  com acabamento  realístico,  apresentando textura,  cores,  ambientação,
vegetação  e  figuras  decorativas,  com a  representação  de  materiais  aplicados,
humanização  dos  ambientes,  intervenção  de  figuras  humanas,  mobiliários  e
iluminação;  de  modo  que  se  possa  transmitir  o  maior  número  possível  de
informações, expressa em imagens tomadas de ângulos que permitam mostrar,
externamente, todas as fachadas das edificações e suas soluções de cobertura
sendo elas:

Vista do observador / frontal e lateral direita;
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 Vista aérea / posterior, lateral esquerda e cobertura;

b. Documentos técnicos a apresentar:

1. As  imagens  deverão  ser  coloridas,  entregues em arquivo  digital,  em alta
resolução e impressas em mídia de papel couchê no formato A3, devidamente
encadernadas.

c. Prazos para execução nessa etapa:
Maquete Eletrônica

Área Prazo de entrega
0 a 500 m² 10 dias

501 a 1000 m² 15 dias
1001 a 2500 m² 20 dias
2501 a 5000 m² 25 dias

Acima de 5001 m² 30 dias

PLANTA DECORADA

Etapa destinada à concepção artística de planta decorada de edificações do poder
judiciário,  destinado  à  visualização  dos  principais  aspectos  plásticos,  funcionais  e
construtivos do conjunto, podendo ser utilizado, ainda, para a divulgação, em mídias
diversas, da imagem da edificação. Esta etapa poderá ser desenvolvida a partir do
anteprojeto, para aprovação do TJBA, ou a partir do projeto básico e/ou executivo,
após aprovação do TJBA.

Esse serviço será solicitado isoladamente apenas nos casos de projetos elaborados
pela equipe técnica do TJBA.

a. Informações técnicas a produzir:

Apresentar plantas contemplando as áreas externas e internas de cada edifício, com
acabamento realístico, apresentando textura, cores, ambientação, vegetação e figuras
decorativas, mobiliários; de modo que se possa transmitir o maior número possível de
informações.

b. Documentos técnicos a apresentar:

As imagens deverão ser coloridas, entregues em arquivo digital, em alta resolução e
impressas em mídia de papel couchê no formato A3, devidamente encadernadas.

c. Prazos para execução nessa etapa:
Planta Decorada

Área Prazo de entrega
0 a 500 m² 10 dias

501 a 1000 m² 15 dias
1001 a 2500 m² 20 dias
2501 a 5000 m² 25 dias

Acima de 5001 m² 30 dias
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PROJETO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

O  projeto  de  sinalização  deverá  ser  elaborado  em  conformidade  com  o  padrão
implantado  no  TJBA  (Caderno  de  Sinalização),  a  ser  disponibilizado  pela
Coordenação  de  Projetos  e  de  acordo  com  as  normas  da  ABNT  referentes  à
sinalização.

a. Informações técnicas a produzir:

(a) Projeto de sinalização externa 

(b) Projeto de sinalização interna

(c) Projeto de sinalização tátil e acessibilidade

Os projetos de sinalização interna e externa deverão ser compatibilizados com os
projetos de segurança (extintores, hidrantes, saídas de emergência, escadas, entre
outros).

Os projetos de sinalização Tátil e de Acessibilidade deverão ser compatibilizados com
os projetos de sinalização interna (existente ou em projeto) a fim de prever possíveis
interferências entre si. 

b. Documentos técnicos a apresentar:
(a) Memorial Descritivo;

(b) Planta  com  localização  dos  elementos  de  sinalização  interna  e
externa;

(c) Elevação com os elementos de sinalização externa.

(d) Lay outs das placas de porta, direcionais, placa diretório, impresso e
em meio digital na extensão .cdr

(e) Planilha de quantitativos com custos unitários e totais. 

c. Prazos para execução nessa etapa:
Projeto de sinalização e comunicação visual

Área Prazo de entrega
0 a 500 m² 10 dias

501 a 1000 m² 15 dias
1001 a 2500 m² 20 dias
2501 a 5000 m² 25 dias

Acima de 5001 m² 30 dias

2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRUTURAL

SONDAGEM A PERCUSSÃO

Ensaio de sondagem à percussão com no mínimo 3 (três) furos, em conformidade
com a NBR 8036.

a. Informações técnicas a produzir nesta etapa: 
1. Deve ser realizada a sondagem de simples reconhecimento de solos com SPT
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(Standard Penetration Test) que deve obedecer às prescrições da NBR 8036.

b. Documentos técnicos a apresentar nessa etapa:
1.  Relatório  de  apresentação  dos  serviços  de  prospecção,  determinando  as
características do equipamento empregado, em particular do amostrador; 

2. Relatório fotográfico da execução dos serviços;

3. Planta de localização contendo:

· As diversas camadas do subsolo identificadas com as designações da NBR 6502;
As profundidades das diversas camadas; O Perfil individual de cada sondagem, em
escala 1:100, valores encontrados das resistências à penetração do amostrador; O
nível de água, quando encontrado. 

· A revisão do Programa de Necessidades deverá confirmar as características de
todos  os  espaços  necessários  à  realização  das  atividades  previstas  para  o
empreendimento. 

· O número de sondagens deve ser suficiente para fornecer um quadro, o melhor
possível, da provável variação das camadas do subsolo do local em estudo.

· As sondagens deverão ser levadas até a profundidade onde o solo não seja mais
significativamente solicitado pelas cargas estruturais, fixando-se como critério aquela
profundidade onde o  acréscimo de  pressão  no  solo,  devida  às  cargas estruturais
aplicadas, for menor do que 10% da pressão geostática efetiva. 

c. Prazos para execução nessa etapa:

Sondagem a Percussão 
FUROS Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

1-3 5 dias 6 dias 7 dias 8 dias 9 dias
4-6 10 dias 11 dias 12 dias 13 dias 14 dias
7-9 15 dias 16 dias 17 dias 18 dias 19 dias

Acima de 10 17 dias 18 dias 19 dias 20 dias 22 dias

PROJETO DE FUNDAÇÕES

1. Disposições Preliminares

1.1. O Projeto de Fundações deverá obedecer às seguintes normas:

NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
NBR 6122 - Projeto e execução de fundações;
NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado (especificação).
O Projeto de Fundações poderá obedecer às normas de outros países, quando a ABNT for omissa.
1.2.  Para  que  seja  elaborado  o  Projeto  de  Fundações,  quando  a  empresa  contratada  não  for  a
responsável pelo conjunto dos projetos, o TJBA através da DEA deverá fornecer o projeto arquitetônico
executivo, o projeto estrutural do edifício, as investigações e os estudos geotécnicos.

1.3. O projetista deverá estudar as diversas opções de fundações, escolhendo o tipo mais conveniente,
tendo em vista  as cargas  provenientes da  estrutura,  as  características  do subsolo  e  a  viabilidade
técnica, econômica e de execução. 

1.4. O Projeto de Fundações deverá apresentar o dimensionamento e o detalhamento dos elementos
estruturais destinados a transmitir ao subsolo as cargas provenientes da estrutura, bem como a posição
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desses elementos e a especificação dos materiais que serão utilizados.

2. Condições Específicas:

1. Se necessário, deverá ser feita uma planta de locação geral, que servirá de referência para o
projeto.

2. Deverá ser adotado um sistema de referência global, de modo a permitir a localização das áreas
do projeto. Cada área deverá ser identificada de forma simples, utilizando uma numeração
conveniente, que poderá ser associada com letra.

3. Nos desenhos do Projeto de Fundações deverão constar notas que indiquem as revisões feitas
no  desenho,  listas  com os  números  dos  desenhos  de  referência  e  as  características  dos
materiais empregados.

4. Os desenhos do Projeto de Fundações deverão fornecer um quadro com os valores das cargas
atuantes em cada pilar da estrutura.

2.1. Projeto de Fundações em Sapatas e Blocos

O Projeto de Fundações em sapatas e blocos deverá ser composto de plantas de locação de pilares,
de formas da fundação e de detalhes das armaduras.

2.1.1. Plantas de locação de pilares

Deverão ser em escalas adequadas, apresentando as distâncias entre os eixos dos pilares, a partir de
um ponto de referência bem definido,  cargas atuantes em cada pilar  e a identificação dos pilares,
seguindo a mesma numeração do projeto da superestrutura.

2.1.2. Plantas de formas da fundação

Nas plantas de formas deverão constar as dimensões das sapatas e blocos, em planta e em corte,
dimensões das seções transversais dos baldrames, distância longitudinal e transversal entre suas faces
e cotas de assentamento das sapatas e blocos, em relação ao sistema de referência.

2.1.3. Plantas de detalhe das armaduras

Deverão ser apresentadas as seções longitudinais e transversais, mostrando a quantidade, o diâmetro,
a posição, as distâncias entre camadas e os comprimentos de todas as armaduras longitudinais e
transversais dos blocos, sapatas, vigas e baldrames. Deverão ser indicadas, também, as ferragens de
arranque dos pilares.

2.2. Projeto de Fundações em Radiers

O projeto dos radiers deverá ser composto de plantas de locação dos pilares, plantas de formas da 
fundação e plantas de detalhe das armaduras.

2.2.1. Plantas de locação dos pilares

Deverão ser em escalas adequadas, apresentando as distâncias entre eixo dos pilares, a partir de um
ponto de referência bem definido, cargas atuantes em cada pilar, a identificação dos pilares, seguindo a
mesma numeração do projeto da superestrutura e a locação da placa de concreto sob os pilares.

2.2.2. Plantas de formas da fundação

Nas plantas de formas deverão constar às dimensões das seções transversais da placa, as distâncias
longitudinais e transversais entre as suas faces e cotas de assentamento dos radiers em relação ao
sistema de referência.

2.2.3. Plantas de detalhe das armaduras

Deverão  ser  apresentadas  em  plantas  baixas,  armaduras  positivas  e  negativas,  mostrando  a
quantidade, o diâmetro, às posições, às distâncias entre as camadas e o comprimento de todas as
armaduras longitudinais e transversais da placa da base. Deverão ser indicadas, também, as ferragens
de arranque dos pilares.

2.3. Projeto de Fundação em Tubulões:

O projeto dos tubulões deverá ser composto de plantas de locação dos pilares, plantas de formas da
fundação e plantas de detalhe das armaduras.
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2.3.1. Plantas de locação dos pilares

Deverão ser em escalas adequadas, apresentando as distâncias entre os eixos dos pilares, a partir de 
um ponto de referência bem definido, cargas atuantes em cada pilar e a identificação dos pilares, 
seguindo a mesma numeração do projeto da superestrutura.

2.3.2. Plantas de formas da fundação

As  plantas  de  formas  deverão  apresentar  as  seções  longitudinais  e  transversais,  contendo  as
dimensões dos blocos de coroamento dos tubulões, o diâmetro do fuste e do alargamento da base, as
dimensões das vigas baldrames e as cotas do topo do fuste, do início e do término do alargamento da
base e do assentamento do tubulão em relação ao sistema de referência.

2.3.3. Plantas de detalhe das armaduras

Deverão  ser  apresentadas  as  seções  longitudinais  e  transversais,  mostrando  as  quantidades,  o
diâmetro,  a  posição,  as  distâncias  entre  as  camadas  e  o  comprimento  de  todas  as  armaduras
longitudinais e transversais dos blocos de coroamento dos tubulões, e das vigas baldrames. Deverão
ser indicadas, também, as ferragens de arranque dos pilares.

2.4. Projeto de Fundações em Estacas:

O Projeto de Fundações em estacas deverá ser composto de plantas de locação dos pilares, plantas de
formas da fundação e plantas de detalhes das armaduras.

2.4.1. Plantas de locação dos pilares

Deverão ser em escalas adequadas, apresentando as distâncias entre os eixos dos pilares, a partir de
um ponto de referência bem definido,  cargas atuantes em cada pilar  e a identificação dos pilares,
seguindo a mesma numeração do projeto da superestrutura.

2.4.2. Plantas de formas da fundação

As  plantas  de  formas  deverão  apresentar  as  seções  longitudinais  e  transversais  contendo  as
dimensões  dos  blocos  de  coroamento  das  estacas,  o  diâmetro  ou  dimensões  das  estacas,  as
convenções elucidativas das estacas com relação às diversas capacidades de carga, as dimensões
das vigas baldrames e as cotas dos blocos de coroamento, da penetração das estacas nesses blocos,
do arrasamento das estacas e do lastro de concreto em relação ao sistema de referência.

2.4.3. Plantas de detalhes das armaduras

Deverão  ser  apresentadas  as  seções  longitudinais  e  transversais,  mostrando  as  quantidades,  o
diâmetro,  a  posição,  as  distâncias  entre  as  camadas  e  o  comprimento  de  todas  as  armaduras
longitudinais e transversais dos blocos de coroamento das estacas, das vigas de contraventamento dos
blocos e das vigas baldrames. Deverão ser indicadas, também, as ferragens de arranque dos pilares.

3. MEMORIAL DESCRITIVO

Deverão ser detalhados os principais aspectos da solução adotada. 
Deverão ser apresentados e justificados as normas e os procedimentos adotados, o dimensionamento 
dos elementos estruturais, a escolha das armaduras, a resistência característica do concreto 
considerado, a análise estrutural adotada e as considerações relativas à escolha do tipo de fundação, 
justificando com base nas investigações e estudos geotécnicos.

4. MEMÓRIA DE CÁLCULO

Deverá apresentar, de forma clara, o dimensionamento de todos os elementos estruturais.

5. ENTREGA DO PROJETO

O  os  documentos  do  Projeto  de  Fundações  deverão  ser  entregues  obedecendo  aos  modelos
apresentados nos anexos que compõem este Projeto Básico.

PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Projeto Estrutural em Concreto Armado deverá obedecer às seguintes normas:

NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
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NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; NBR 6123 - Forças devidas ao vento 
em edificações;
NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado (especificação);
NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas;
NBR 9783 - Aparelhos de apoio de elastômero fretado (especificação).

O Projeto Estrutural em Concreto Armado poderá obedecer às normas de outros países, quando a
ABNT for omissa.

g) Para  que  seja  elaborado  o  Projeto  Estrutural  em  Concreto  Armado,  quando  a  empresa
contratada não for a responsável pelo conjunto dos projetos, o TJBA através da DEA deverá
fornecer o projeto arquitetônico executivo, as investigações e os estudos geotécnicos.

h) O projetista deverá desenvolver e apresentar o projeto estrutural executivo, após estudar as
diversas opções de estruturas, analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o
ponto de vista de viabilidade técnica, econômica e de execução.

i) O projeto deverá apresentar o dimensionamento e a posição de todos os elementos estruturais e
as características do concreto e do aço, considerados no dimensionamento dos elementos.

2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

2.1. Planta de Locação dos Pilares

Deverá conter a numeração de todos os pilares, os eixos dos pilares, as distâncias (em centímetros)
entre eixos dos pilares e a distância em relação ao meio fio do terreno, tomado como referência para a
implantação da obra. Deverá ser em escala adequada e fornecer os esforços em cada pilar. 

2.2. Planta de Formas

Para cada pavimento deverão ser apresentadas as plantas de formas, em escala 1:50, que conterão:

- distância, em centímetros, de face a face das vigas;

- numeração de todas as vigas e de todos os pilares;

- apresentação de uma convenção indicando os pilares que seguem para o outro pavimento, os que 
nascem e os que morrem no pavimento considerado;

- indicação se as vigas são normais, isto é, abaixo das lajes, ou invertidas, acima das lajes;

- os níveis dos pavimentos do projeto estrutural deverão ser as do projeto arquitetônico, subtraídos os 
revestimentos;

- as aberturas previstas nas vigas, para a passagem de canalizações, deverão ser corretamente 
localizadas nas plantas de formas;

- indicação na planta de formas do valor da contra-flecha e sua localização;

- caso necessário, consolos de juntas de dilatação, nos quais deverão ser projetados aparelhos de
apoio de elastômero fretado (neoprene), com finalidade de estabelecer a vinculação entre os consolos
e os elementos estruturais, determinando-se as dimensões do elastômero, número de camadas, tipo e
espessura de fretagem e espessuras das camadas de recobrimento;

- apresentação do plano de concretagem. As interrupções de concretagem deverão obedecer a um
plano preestabelecido, a fim de garantir as características de segurança e estéticas da estrutura. A
granulometria do agregado deve ser compatível com as dimensões das peças a serem concretadas;

- indicação das sobrecargas adotadas, quadro quantitativo do concreto estrutural e de área de formas,
cobrimento das armaduras das peças estruturais, resistência característica do concreto e categoria e
classe do aço utilizado.

2.3. Planta de Detalhe das Armaduras

Para cada pavimento, deverão ser apresentadas as plantas, que conterão:

-  seções  longitudinais  de  todas  as  vigas,  mostrando  a  posição,  a  quantidade,  o  diâmetro  e  o
comprimento de todas as armaduras longitudinais, em escala 1:50;

-  seções  transversais  de  todas  as  vigas,  mostrando  a  disposição  das  armaduras  longitudinais  e
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transversais (estribos) e as distâncias entre as camadas das armaduras longitudinais, em escala 1:20;

-  seções  longitudinais  de  todos  os  pilares,  mostrando  a  posição,  a  quantidade,  o  diâmetro,  o
comprimento e os transpasses de todas as armaduras longitudinais;

-  seções  transversais  de  todos  os  pilares,  mostrando a  disposição  das  armaduras  longitudinais  e
transversais (estribos);

-  detalhes  das  armaduras  de  todas  as  lajes,  mostrando  a  posição,  a  quantidade,  o  diâmetro,  o
espaçamento e o comprimento de todas as armaduras. Recomenda-se apresentar os detalhes das
armaduras superiores e inferiores das lajes, em desenhos separados.

- detalhes das armaduras de suspensão, no caso de apoios indiretos, onde uma viga de menor altura
serve de apoio para uma viga de maior altura, de tal forma que seja garantida a correta transmissão de
esforços;

-  detalhes  dos  tipos  de  emendas  das  armaduras  quando  estas  exigirem comprimento  das  barras
superiores aos disponíveis no mercado (11 a 12m);

- apresentação dos reforços de armaduras para absorver essas tensões, em zonas de mudança de
direção de esforços, onde ocorrem concentrações de tensões;

- desenhos de armaduras de vigas e pilares para barras com bitolas de maior diâmetro, nos quais
deverão ser fornecidos os raios de curvatura adequados; 

- apresentação dos detalhes das armaduras de reforço, no caso de aberturas em elementos estruturais;

- detalhamento de uma seção, mostrando a disposição das emendas das barras longitudinais dos 
pilares na região de transpasse dos pilares;

- todas as pranchas de detalhes de armaduras contendo uma lista de quantitativo do aço, diâmetro das
armaduras, comprimento e peso, com previsão de uma folga de 10% para perdas nas armaduras e
apresentação da quantidade total de aço utilizado no projeto estrutural;

- cortes longitudinais e transversais da estrutura, contendo todos os níveis e mostrando os detalhes das
escadas, cotas dos reservatórios, etc.

3. MEMORIAL DESCRITIVO
Deverá detalhar os principais aspectos da solução adotada, apresentar e justificar as normas e os
procedimentos adotados, os carregamentos previstos, o dimensionamento dos elementos estruturais, a
escolha  das  armaduras,  a  resistência  característica  do  concreto  considerado,  as  considerações
relativas à ação do vento, variação de temperatura, deformação lenta e retração, choques, vibrações,
esforços repetidos, esforços provenientes do processo construtivo e a análise estrutural adotada.

4. MEMÓRIA DE CÁLCULO

Deverá  apresentar  de  forma  clara,  os  cálculos  dos  esforços  externos  ativos,  carregamentos
permanentes e variáveis, consideração da ação do vento, variação de temperatura, deformação lenta e
retração,  choques,  vibrações,  esforços  repetidos,  esforços  provenientes  do  processo  construtivo,
limitações das deformações excessivas, critérios de segurança sobre as solicitações e os materiais, a
verificação da estabilidade global da estrutura e o dimensionamento de todos os elementos estruturais.

PROJETO ESTRUTURA METÁLICA E DE MADEIRA

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O projeto Estrutural em Aço deverá obedecer às seguintes normas técnicas:

1.1.1. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:

NBR 8800 - Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios - método dos estados limites;
NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas;
NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações;
NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
NBR 6313 - Peça fundida de aço-carbono para uso geral;
NBR 7007 - Aços para perfis laminados para uso estrutural;
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NBR 7242 - Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais.

1.1.2. ANSI - American National Standards Institute e AWS - American Welding Society:

ANSI/AWS A 2.4 - Symbols for welding and nondestructive testing;
ANSI/AWS A 5.1 - Specification for covered carbon steel arc welding electrodes;
ANSI/AWS A 5.5 - Specification for low alloy steel covered arc welding electrodes;
ANSI/AWS A 5.17 - Specification for carbon steel electrodes and fluxes for submerged arc welding;
ANSI/AWS A 5.18 - Specification for carbon steel filler metals for gas shielded arc welding;
ANSI/AWS A 5.23 - Specification for low alloy steel electrodes and fluxes for submerged arc welding;
ANSI/AWS A 5.28 - Specification for low alloy steel filler metals for gas shielded arc welding;
ANSI/AWS D 1.1 - Structural welding code (steel).

1.1.3. ASTM - American Society for Testing and Materials:

ASTM A 36 - Structural steel;
ASTM A 307 - Low carbon steel externally and internally thereaded standard fasteners;
ASTM A 325 - High-strength bolts for structural steel joints;
ASTM A 449 - Quenched and tempered steel bolts and studs;
ASTM A 490 - Quenched and tempered alloy stell bolts for structural steel joints;
ASTM A 570 - Hot-rolled carbon steel sheets and strip, structural quality;
ASTM A 572 - High-strength low-alloy columbium-vanadium steels of structural quality;
ASTM A 588 - High-strength low-alloy structural steel with 50 ksi (345 MPa) minimum yield point to 4 in. 
thick;
ASTM A 668 - Steel forgings, carbon and alloy, for general industrial use;
ASTM F 436 - Hardened steel washers. SSPC - Steel Structures Painting Council.

O Projeto Estrutural em Aço poderá obedecer às normas de outros países, quando a ABNT for omissa.

O projeto Estrutural em madeira deverá obedecer às seguintes normas técnicas:

ABNT NBR 16143:2013 - Preservação de madeiras — Sistema de categorias de uso

ABNT NBR 6232:2013 - Penetração e retenção de preservativos em madeira tratada 
sob pressão 

ABNT NBR ISO 4470:2011 - Madeira serrada – Determinação do teor de umidade 
média de um lote 

ABNT NBR 12551:2002- Madeira serrada - Terminologia

ABNT NBR 7190:1997- Projeto de estruturas de madeira

1.2. Para  que  sejam elaborados os  Projetos  Estruturais  em Aço ou Madeiras,  quando a  empresa
contratada não for a responsável pelo conjunto dos projetos, o TJBA através da DEA deverá fornecer o
projeto arquitetônico executivo, as investigações e os estudos geotécnicos.

1.3. O projetista  deverá  desenvolver  e  apresentar  o  projeto  estrutural  executivo,  após  estudar  as
diversas opções de estruturas, analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de
vista de viabilidade técnica, econômica e de execução.

1.4. O projeto deverá apresentar o dimensionamento e a posição de todos os elementos estruturais e a
especificação dos materiais que serão utilizados.

1.5. O projeto deverá apresentar o detalhamento e posição de todas as ligações estruturais.

2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

2.1. Desenhos de Projeto

2.1.2 Os desenhos de projeto deverão ser executados em escala adequada ao nível das informações
desejadas. A unidade linear a ser adotada é o milímetro. Esses desenhos deverão conter todas as
informações necessárias para a execução dos desenhos de fabricação, desenhos de montagem e para
o projeto das fundações.

2.1.3 Esses desenhos deverão indicar quais as normas que foram usadas, dar as especificações dos
aços estruturais empregados, dos parafusos, chapas e soldas, junto com seus tratamentos e outros
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elementos integrantes da estrutura, necessários para a fabricação e montagem.

2.1.4 Além dos materiais, deverão ser indicados dados relativos às ações de cálculo adotadas e aos
esforços solicitantes a serem resistidos por barras e ligações, quando necessários para a preparação
adequada dos desenhos de fabricação.

2.1.5 Nas ligações com parafuso de alta  resistência,  trabalhando a corte,  os desenhos de projeto
deverão indicar o tipo de ligação, por atrito ou por contato.

2.1.6 Deverão  ser  indicadas nesses  desenhos,  as  contra-flechas  de vigas  e  treliças,  adotadas no
cálculo.

2.2. Desenhos de Fabricação

2.2.1 Esses desenhos deverão traduzir fielmente, as informações contidas nos desenhos de projeto,
fornecendo informações completas para a fabricação de todos os elementos componentes da estrutura,
incluindo materiais utilizados e suas especificações, locação, tipo e dimensão de todos os parafusos,
soldas, chapas de ligação.

2.2.2 Em casos  especiais,  será  necessário  indicar,  nos  desenhos,  a  seqüência  de  execução  das
ligações importantes,  soldadas,  coladas ou aparafusadas,  para evitar  o aparecimento de empenos,
fissuras ou tensões residuais excessivas.

2.3. Desenhos de Montagem

Esses desenhos deverão indicar as dimensões principais da estrutura, marcas das peças, dimensões
de barras e peças, elevações das faces inferiores de placas de apoio de pilares, todas as dimensões de
detalhes para colocação de chumbadores e outras informações necessárias à montagem da estrutura.
Deverão  ser  claramente  indicados todos  os  elementos,  permanentes  ou temporários,  essenciais  à
integridade da estrutura parcialmente montada.

3. MEMORIAL DESCRITIVO

Esse documento deverá detalhar os principais aspectos da solução estrutural adotada, apresentar e
justificar as normas e os procedimentos adotados, os carregamentos previstos, o dimensionamento dos
elementos estruturais e suas ligações,  a qualidade do aço,  as tensões admissíveis da madeira,  as
considerações  relativas  à  ação  do  vento,  variação  térmica  e  o  tipo  de  análise  adotada.  Deverão
apresentar a especificação de todos os materiais.

4. MEMÓRIA DE CÁLCULO

Esse  documento  deverá  apresentar,  de  forma  clara,  os  cálculos  dos  esforços  externos  ativos,
combinações de carregamentos permanentes e acidentais principais, ação do vento, variação térmica,
limitações das deformações, critérios de segurança e a verificação da estabilidade global da estrutura.

PROJETO DE MUROS DE ARRIMO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Projeto de Muros de Arrimo deverá obedecer às seguintes normas:

NBR8036 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de 
edifícios;
NBR 6459 - Solo - determinação do limite de liquidez (metodologia);
NBR 7180 - Solo - determinação do limite de plasticidade (metodologia);
NBR 7181 - Solo - análise granulométrica (metodologia);
NBR 7182 - Solo - ensaio de compactação (metodologia);
NBR 7185 - Solo - determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de 
areia (metodologia).

1.2. Para que seja elaborado o Projeto de Muros de Arrimo, o TJBA através da CPROJ deverá 
fornecer:

- projetos arquitetônicos, de urbanismo e de fundações;

-  relatório  de  sondagem  de  acordo  com  a  NBR  6484  -  Execução  de  sondagens  de  simples
reconhecimento dos solos. 

1.3. O projetista deverá estudar as diversas opções e escolher o perfil mais conveniente, tendo em vista
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as  exigências  do  projeto  arquitetônico,  as  características  do  solo,  a  viabilidade  econômica  e  as
facilidades de execução.

1.4. O Projeto de Muros de Arrimo deverá conter, no mínimo, os perfis do muro com suas dimensões,
os parâmetros característicos do solo adotados, sistemas de drenagem e quantitativo dos materiais
necessários à sua execução.

1.5. Parâmetros Característicos do Solo

A precisão na estimativa dos parâmetros característicos do solo será função das características da
obra.

1.5.1. Muros com Altura Maior que 5,00 m e Comprimento Menor que 30,00 m

Nesse caso, os parâmetros característicos do solo poderão ser obtidos através de correlações com os
dados fornecidos pela sondagem, indicadas pelo especialista em Geotécnica.

1.5.2. Muro com Altura Qualquer e Comprimento Maior que 30,00 m

Nesse caso, o projetista deverá solicitar, à DEA, os seguintes ensaios complementares:

- para reaterro:

a) ensaios de caracterização: granulometria por peneiramento, com sedimentação, segundo a NBR
7181, determinação do limite de liquidez, segundo a NBR 6459;

b) compactação com a energia que será adotada na execução do reaterro. Em geral, utiliza-se o ensaio
Proctor Normal, segundo NBR 7182.

- para o terreno a conter:

a) ensaios de caracterização: granulometria por peneiramento, com sedimentação, segundo a NBR
7181: determinação do limite de plasticidade, segundo a NBR 7180;

b) determinação da densidade "in situ", segundo a NBR 7185, em pelo menos dois pontos por cada
horizonte de solo distinto, encontrado nas sondagens.

1.5.3. Muros com Altura Maior que 5,00 m

Nesse caso, o projetista deverá solicitar, à DEA, a contratação de profissional ou firma especializada
em Geotécnica, para a obtenção dos parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo (coesão e
ângulo de atrito interno do solo).

Esses parâmetros deverão ser obtidos em laboratório, através de ensaios realizados em corpos de
prova moldados e compactados com a mesma umidade e mesma ordem de grandeza da densidade
especificada, em amostras representativas e não deformadas de solo, colhidas no talude ou reaterro a
conter e no local da fundação.

1.6. Sistema de Drenagem

O muro de arrimo deverá ser dotado de filtro-dreno, com a mesma altura do paramento externo menos
trinta centímetros,  que serão preenchidos com solo argiloso compactado. O filtro-dreno poderá ser
executado  com areia,  caso sua  granulometria  satisfaça às condições de filtro-dreno em relação a
granulometria do solo em contato, segundo a NBR 7181. Caso contrário, o filtro-dreno será executado
com  agregado  graúdo,  envolvido  em  geotêxtil  adequado.  Os  muros  deverão  possuir  agulheiros,
espaçados entre si conforme projeto, para permitirem o escoamento das águas pluviais.

2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

2.1. Planta de corte

Deverão ser desenhadas as diversas seções, contendo as dimensões, a posição do filtro-dreno e dos
agulheiros do muro.

3. MEMORIAL DESCRITIVO

Deverão apresentar as principais justificativas para a escolha da solução adotada, relativa ao perfil do
muro de arrimo, e dos parâmetros característicos do solo, como coesão, ângulo de atrito interno do
solo, capacidade de carga, peso específico aparente total e ângulo de atrito solo-muro, considerados
no dimensionamento.
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4. MEMÓRIA DE CÁLCULO

Deverão apresentar, de forma clara, os cálculos das verificações de estabilidade feitas nas diversas
seções do muro e a determinação dos parâmetros característicos do solo e dos volumes dos materiais
que serão empregados na execução do muro de arrimo.

3 - PROJETOS COMPLEMENTARES

CADASTRAMENTOS

1. CADASTRAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.1. Disposições Preliminares

Deverão  ser  apresentados,  os  equipamentos  e  respectivos  circuitos  elétricos
existentes em cada compartimento dos respectivos andares, parte térrea, áreas de
circulação e áreas externas.

Deverão ser apresentados os diagramas unifilares dos quadros de energia, com seus
respectivos circuitos, utilização de cada circuito, tensão, número de fases, capacidade
dos disjuntores, dimensões dos barramentos e cabos. 

Deverão ser  apresentados cortes  esquemáticos  das prumadas e  da tubulação de
entrada,  com suas respectivas  caixas.  Caso existam, deverão ser  desenhados os
detalhes construtivos dos poços de elevação, cubículos de distribuição, subestações,
sala de geradores, de medidores, de quadros, etc.

Deve  ser  indicado  o  estado  geral  das  instalações  e  sua  adequação  às  normas
vigentes. Devem ser registradas com fotos as inconformidades encontradas.

Deve ser incluído no cadastro o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
– SPDA e a malha de terra, caso existam, indicando, localização e tipo dos captores,
descidas, localização das hastes e caixas de inspeção, barras de equipotencialização
e conexões de aterramento.

1.2. Apresentação do Cadastro

A planta de localização da edificação deverá ser feita numa escala maior ou igual a
1:500,  contendo a  localização da edificação dentro  do  terreno e  a  localização do
terreno com relação à rua da frente e com relação às ruas laterais.

As plantas baixas e de cobertura devem ser apresentadas em escala 1:50 ou 1:100 e
conter informações claras sobre as instalações. Caso necessário podem ser divididas
as instalações por tipo (iluminação, tomadas, etc).

1.3. Memorial Descritivo

Será apresentado um memorial contendo as principais características dos sistemas
cadastrados, tais como fornecimento de energia em baixa ou alta tensão, aérea ou
subterrânea, especificando a voltagem de fornecimento, estado geral das instalações,
problemas  encontrados,  inadequações  às  normas  vigentes  e  solicitações  dos
usuários.

Descrição detalhada das condições elétricas e construtivas de:

 Transformadores; 

 Cabos do circuito principal até o quadro de distribuição; 

EDITAL  TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

 



 Eletrodutos destes mesmos circuitos; 

 Quadros de medição geral e terminais. 

 Apresentar  em  planta  a  localização,  tipo  e  principais  características  das
tomadas,  luminárias,  interruptores  e  pontos  de  força  (neste  caso  deve  ser
indicado o equipamento a que suprem, número de fases e potência); 

 Apresentar  em planta  os  respectivos  circuitos  unifilares  de  cada quadro  de
distribuição  ou  um  circuito  unifilar  geral  a  partir  do  ramal  de  serviço  da
concessionária, indicando-se os pontos onde foram executadas as respectivas
medições instantâneas de voltagem e corrente. 

 O  sistema  de  aterramento  e  SDPA cadastrado  em  planta  deverá  ter  sua
descrição  detalhada  constando  características  construtivas  e  elétricas  das
hastes, das suas conexões, condutores e principalmente a sua interligação com
o neutro geral do sistema. 

 Serão alvo  de uma descrição mais  detalhada aqueles disjuntores ou chave
fusíveis que comandam circuitos específicos do Quadro Geral de Distribuição,
as informações prestadas deverão ser no possível, aquelas descritas no item
02 da NBR 5361. 

1.4. Medições

As medições,  de  que  trata  esta  especificação,  serão  instantâneas  de  voltagem e
corrente  em 5 (cinco)  pontos  aleatórios  dos circuitos  de modo a  proporcionar  um
conceito geral  da real  situação existente no que tange às quedas de tensão e ao
desequilíbrio  das  fases.  Quando  da  existência  de  subestação  abrigada,  um  dos
pontos será, obrigatoriamente, nos cabos de saída do transformador. Estas medições
serão sequenciais, mínimo de 2, com intervalos de 1 hora em horário de expediente.
Deve ser apresentado um relatório com os resultados das medições, local, data e hora
onde forma efetuadas.

1.5. Complementações

Nos casos em que for necessário maior detalhamento, as informações deverão ser
complementadas com fotografias coloridas, dando-se preferência ao ramal de serviço
de entrada, subestação, quadro de medição. Todas as ligações de qualquer natureza,
aparentes ou não, fora dos padrões mínimos de continuidade e segurança deverão
ser fotografadas e os perigos imediatos que elas apresentam deverão ser alertados
no memorial descritivo.

Deverão  ser  apresentados  desenhados,  de  forma  esquemática,  os  andares,  a
tubulação elétrica, com todas as suas dimensões.

1.6. Croquis da Rede de Distribuição

Quando  a  alimentação  do  estabelecimento  judicial  for  em  baixa  tensão,  torna-se
necessário a confecção de croquis da rede de distribuição da concessionária existente
na via pública, a partir  do poste onde se encontra o respectivo transformador que
serve às instalações até o poste de entrada do “ramal de serviço”.

Neste croqui constará, além dos equipamentos, condutores e postes, a configuração
das ruas, praças e principais pontos de referência para uma precisa localização do
imóvel. 
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O croqui aqui referido será conforme aqueles utilizados em planta cadastral de suas
redes elétricas adotados pela concessionária,  mantendo-se a simbologia,  a escala
maior ou igual a 1:1000 e a orientação topográfica será amarrado ao norte magnético
(NM).

 1.7. Especificação dos Equipamentos

1.7.1. Luminárias

Deverão  ser  levantadas  as  características  das  luminárias  e  seus  componentes,
lâmpadas, reatores, tipo de base, embutidas, sobrepor, arandelas, refletores e outros. 

1.7.2. Tomadas

1.Tomadas de uso geral;

2.Tomadas de uso específico;

3.Tomadas de uso restrito;

4.Pontos de força.

Deverá ser apresentado um diagnóstico dos equipamentos cadastrados quanto ao
seu  estado  de  conservação.  As  tomadas  de  piso  deverão  receber  uma  atenção
especial  no  que  se  refere  às  condições  físicas  e  elétricas  dos  condutores
alimentadores.

1.7.3. Outros equipamentos

Os  equipamentos  motrizes  de  bombas,  elevadores,  aquecimento  e  refrigeração
coletiva  ou  individual  e  outros  (máquinas  de  calcular,  ventiladores,  som...)  serão
cadastrados  pelas  suas  características  de  placa,  na  ausência  destas  utilizar
informações contidas nos respectivos  catálogos dos fabricantes,  e,  quando algum
equipamento estiver fora de linha de fabricação ou obsoleto, deverá ser informado o
tipo de ligação elétrica, voltagem de funcionamento ou qualquer outra característica
que facilite a sua identificação elétrica.

Deverão ser apresentados relatórios contendo as especificações dos equipamentos e
materiais (pode ser incluído no memorial descritivo).

2. CADASTRAMENTO DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS

2.1. Disposições Preliminares

Deverão ser apresentados, todos os equipamentos de rede e telefonia, suas principais
características e localização, pontos terminais, caixas de passagem e distribuição.

Deverão ser  apresentados cortes  esquemáticos  das prumadas e  da tubulação de
entrada,  com suas respectivas  caixas.  Caso existam, deverão ser  desenhados os
detalhes construtivos dos poços de elevação, salas de rede e racks concentradores.

Deve  ser  indicado  o  estado  geral  das  instalações  e  sua  adequação  às  normas
vigentes. Devem ser registradas com fotos as inconformidades encontradas.

Deve constar do cadastro as instalações de TV, tais como antenas, tomadas terminais
e equipamentos de distribuição.

2.2. Apresentação do Cadastro

A planta de localização da edificação deverá ser feita numa escala maior ou igual a

EDITAL  TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

 



1:500,  contendo a  localização da edificação dentro  do  terreno e  a  localização do
terreno com relação à rua da frente e com relação às ruas laterais.

As plantas baixas e de cobertura devem ser apresentadas em escala 1:50 ou 1:100 e
conter informações claras sobre as instalações.

2.3. Memorial Descritivo

Será apresentado um memorial contendo as principais características dos sistemas
cadastrados, tais como tipo de rede lógica (categoria), entrada de dados, número de
linhas telefônicas fixas, características da central, tipo de sinal de TV utilizado.

Descrição detalhada das condições elétricas e construtivas de:

· Central telefônica;

· Racks de rede e telefonia;

· Equipamentos de rede (patch panel, DIO, etc);

· Distribuidor geral de telefone (DG).

· Apresentar  em planta  a  localização,  tipo  e  principais  características  dos
pontos terminais,  racks  concentradores,  salas de rede,  DG's,  caixas de
passagem e dutos.

2.4. Complementações

Nos casos em que for necessário maior detalhamento, as informações deverão ser
complementadas com fotografias coloridas, dando-se preferência à entrada de dados
e telefonia, salas de rede, racks concentradores e DG. Todas as ligações de qualquer
natureza, aparentes ou não, fora dos padrões mínimos de continuidade e segurança
deverão ser fotografadas e os perigos imediatos que elas apresentam deverão ser
alertados no memorial descritivo.

Serão  apresentadas  as  configurações  das  redes,  a  posição  das  emendas,  as
capacidades,  os  diâmetros,  os  comprimentos  dos  cabos  da  rede  interna  e  a
quantidade e localização dos blocos internos.

2.5. Especificação dos Equipamentos

Deverá ser relacionado todo e qualquer equipamento de processamento de dados ou
as  instalações  que  utilizem transmissão  de  sinais  com retorno  a  terra  interna  ou
externamente ligadas a edificação.

Deverão ser apresentados relatórios contendo as especificações dos equipamentos e
materiais da rede telefônica e de lógica (pode ser incluído no memorial descritivo).

3. CADASTRAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE ALARME E CFTV

3.1. Disposições Preliminares

Deverão ser apresentados, todos os equipamentos de Segurança Eletrônica e Circuito
Fechado  de  TV  –  CFTV,  suas  principais  características  e  localização,  pontos
terminais, caixas de passagem e distribuição.

Deve  ser  indicado  o  estado  geral  das  instalações  e  sua  adequação  às  normas
vigentes. Devem ser registradas com fotos as inconformidades encontradas.
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3.2. Apresentação do Cadastro

As plantas  baixas,  da  área  externa  e  de  cobertura,  devem ser  apresentadas  em
escala 1:50 ou 1:100 e conter informações claras sobre as instalações.

3.3. Memorial Descritivo

Será apresentado um memorial contendo as principais características dos sistemas
cadastrados, tais como tipo câmeras, Gravadores, Central de alarme, etc.

Descrição detalhada das condições elétricas e construtivas de:

· Gravador de CFTV;

· Câmeras de CFTV;

· Central de Alarme;

· Racks;

· Equipamentos de alarme (sensores, teclados, fechaduras);

· Apresentar  em planta  a  localização,  tipo  e  principais  características  dos
pontos de alarme e câmeras de CFTV.

3.4. Complementações 

Nos casos em que for necessário maior detalhamento, as informações deverão ser
complementadas  com  fotografias  coloridas,  dando-se  preferência  ao  rack  de
equipamentos  e  caixas  de  conexão.  Todos  os  equipamentos,  cabos  e  dutos  de
qualquer natureza, aparentes ou não, fora dos padrões mínimos de continuidade e
segurança  deverão  ser  fotografadas  e  os  perigos  imediatos  que  elas  apresentam
deverão ser alertados no memorial descritivo.

3.5. Especificação dos Equipamentos

Deverá ser relacionado todo e qualquer equipamento de alarme e CFTV presente na
edificação

Deverão ser apresentados relatórios contendo as especificações dos equipamentos e
materiais (pode ser incluído no memorial descritivo).

4. CADASTRAMENTO HIDRO-SANITÁRIO

Deve  ser  indicado  o  estado  geral  das  instalações  e  sua  adequação  às  normas
vigentes. Devem ser registradas com fotos as inconformidades encontradas.

Deverão ser apresentadas plantas de todos os pavimentos que possuírem instalações
hidráulicas tubulação informando:

4.1. Rede de esgoto e Águas Pluviais

 Verificar se a edificação é servida de rede de esgoto público; 

 Verificar se a edificação é servida de rede de águas pluviais pública; 

 Indicar  as  conexões  com a  rede  pública,  caso  negativo,  verificar  o  tipo  de
tratamento e locar (fossa, sumidouro, valas...); 

 Fazer um croqui com a localização das calhas e descidas de águas pluviais; 

 Deverá ser indicada a localização das caixas de gordura, caixas de inspeção,
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caixas sifonadas (verificar dimensões), caixas de águas pluviais, dos tubos de
queda, coluna de ventilação, tubos de gordura, dos aparelhos sanitários, ralos
secos,  ralos  sifonados,  caixas  sifonadas e  os  pontos  de  saídas das  águas
servidas  dos  lavatórios  e  dejetos  dos  vasos  sanitários  e  mictórios  (altura,
distâncias e verificar dimensões dos ralos e caixas), das prumadas onde os
ramais de esgoto são ligados nos tubos de queda e coluna de ventilação; 

 Verificar se as tubulações são de PVC ou Ferro Galvanizado; 

 Fazer um croqui com o percurso provável das tubulações. 

4.2. Água Fria

 Locar a entrada de água e localização do hidrômetro, o percurso do ramal de
entrada até o reservatório inferior e verificar o volume do reservatório inferior; 

 Verificar  as  bombas  de  recalque  (potência,  ø  da  tubulação  de  sucção  e
recalque); 

 Verificar o estado do quadro de acionamento das bombas e se existe alguma
automação; 

 Verificar se existe alimentação direta do ramal de entrada para o reservatório
superior; 

 Locar e verificar o volume do reservatório superior; 

 Verificar e detalhar o barrilete com os registros, extravasor, limpeza, respiros e
as colunas de água fria com seus registros e ø das tubulações; 

 Verificar se a tubulação é em PVC ou Ferro Galvanizado; 

 Locar as colunas de água fria e verificar ø das tubulações, dos pontos de água
dos aparelhos sanitários (altura e distâncias), e dos registros e verificar a que
ramal ele atende; 

 Verificar se existem ramais separados para descarga e lavatórios com seus
respectivos registros; 

 Verificar  se  o  sistema  de  descarga  é  com  válvula  ou  caixa  (embutida  ou
aparente); 

 Verificar a existência de ducha higiênica ou ponto para instalação de ducha.
Fazer um croqui com o percurso provável das tubulações. 

5. CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

Deve  ser  indicado  o  estado  geral  das  instalações  e  sua  adequação  às  normas
vigentes. Devem ser registradas com fotos as inconformidades encontradas.

Deverão  ser  apresentadas  plantas  de  todos  os  pavimentos  e  área  externa  que
possuírem sistema de prevenção e combate a incêndio.

5.1. Cadastro da rede de Sprinklers

 Identificar todos os pontos onde estão os chuveiros e os tubos da rede; 

 Indicar se os chuveiros são pendentes ou em pé; 

 Indicar o diâmetro da tubulação; 

 Indicar a conexão da rede do pavimento com a prumada de alimentação; 
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 Indicar a localização das válvulas e reduções para alteração do diâmetro dos
tubos da rede; 

 Verificar  se  as  tubulações  são  em  aço  carbono  com  conexões  de  soldas
elétricas  ou  de  sistema de  acoplamento  (para  áreas  consideradas  de  risco
médio  e  alto)  ou  tubulações  de  CPVC  com  conexões  de  PVC  (em  áreas
consideradas de risco leve); 

 Apresentar shafts e válvulas de governo (VGA); 

 Indicar bombas de pressurização; 

 Apresentar  plantas com o percurso das tubulações e as informações acima
mencionadas. 

5.2. Cadastro da rede de Hidrantes

 Identificar todos os pontos onde estão os hidrantes; 

 Indicar o tipo de caixa de hidrante e seu conteúdo (mangueiras, bicos, etc); 

 Indicar o diâmetro da tubulação; 

 Indicar a conexão da rede do pavimento com a prumada de alimentação; 

 Indicar a localização das válvulas e reduções para alteração do diâmetro dos
tubos da rede; 

 Verificar o tipo das tubulações; 

 Apresentar shafts; 

 Indicar bombas de pressurização; 

 Apresentar  plantas com o percurso das tubulações e as informações acima
mencionadas. 

5.3. Cadastro da rede de Extintores

 Identificar todos os pontos onde estão os extintores; 

 Indicar o tipo e capacidade dos extintores; 

 Apresentar plantas com a localização dos equipamentos. 

5.4. Cadastro da rede de Detectores de fumaça

 Identificar todos os pontos onde estão os detectores, acionadores, central de
incêndio e demais componentes do sistema; 

 Indicar o tipo dos detectores e acionadores; 

 Indicar o tipo, modelo e características da central de incêndio (número de laços,
etc); 

 Indicar o tipo e estado de conservação das placas e sinalizações; 

 Apresentar plantas com a localização dos equipamentos. 

5.5. Cadastro das sinalizações e rotas de fuga

 Identificar todos os pontos onde estão as placas de sinalização, indicações de
saída, blocos autônomos e demais componentes do sistema de sinalização e
rotas de fuga; 
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 Indicar o tipo, modelo e características dos blocos autônomos; 

 Indicar o tipo e estado de conservação das placas e sinalizações; 

 Apresentar plantas com as informações acima mencionadas. 

6. CADASTRAMENTO DE AR CONDICIONADO

Deve  ser  indicado  o  estado  geral  das  instalações  e  sua  adequação  às  normas
vigentes. Devem ser registradas com fotos as inconformidades encontradas.

Deverão ser apresentadas plantas de todos os pavimentos que possuírem instalações
de Ar Condicionado, Ventilação ou Exaustão, informando:

6.1. Ventilação e exaustão

 Identificar  todos  os  equipamentos  de ventilação  e  exaustão indicando,  tipo,
capacidade, tensão de alimentação, número de fases, potência; 

 Indicar em planta a localização dos equipamentos, seus pontos de força; 

 Apresentar detalhes da montagem e instalação; 

6.2. Ar Condicionado

· Identificar  o  sistema  de  refrigeração  adotado  (ar  de  janela,  splits,  água
gelada, etc);

· Identificar todos os equipamentos de refrigeração e condicionamento de ar,
indicando  tipo,  capacidade,  tensão  de  alimentação,  número  de  fases,
potência, localização do ponto de alimentação;

· Correlacionar  os  equipamentos  que  trabalham  juntos  (evaporadora  x
condensadora, etc);

· Apresentar em planta o encaminhamento das tubulações de gás e 
interligação de energia das máquinas;

· Apresentar detalhes da montagem e instalação;

6.3. Rede de Dutos

 Identificar todos os componentes da rede de dutos (dutos, saídas, dampers,
etc); 

 Apresentar  em  planta  o  encaminhamento  dos  dutos  com  suas  respectivas
dimensões, localização das reduções, difusores, etc; 

 Apresentar lay-out das salas de máquinas; 

 Apresentar detalhes da montagem e instalação; 

7. CADASTRAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO

Deve  ser  indicado  o  estado  geral  das  instalações  e  sua  adequação  às  normas
vigentes. Devem ser registradas com fotos as inconformidades encontradas.

Deverão ser apresentadas plantas de todos os pavimentos que possuírem instalações
de Acústica e ou Sonorização, informando:

 Localização, tipo e características dos equipamentos (sonofletores, microfones,
etc); 

EDITAL  TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

 



 Localização do rack ou armário com os equipamentos de sonorização; 

 Localização  e  características  do  tratamento  acústico  (paredes,  teto,  piso,
portas, etc); 

 Detalhe do rack ou armário de som com dimensões, equipamentos contidos,
fiações; 

 Diagrama de conexões e fiações; 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES

1. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.1. Disposições preliminares

1.1.1  O Projeto  de  Instalações  Elétricas  deverá  obedecer  às  seguintes  normas  e
padrões:

 ABNT - NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

 ABNT - NBR 5413 - Iluminâncias de interiores; 

 ABNT - NBR 5414 - Execução de instalações elétricas de alta tensão de 0,6 a
15 kV; 

 ABNT - NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. 

 ABNT - NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público -
Requisitos específicos; 

 ABNT - NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;

 ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência; 

 ABNT - NBR ISO/CIE 8995-1 - Iluminação de ambientes de trabalho; 

 MINISTÉRIO DO TRABALHO -NR10 - Segurança em Instalações e Serviços
em Eletricidade; 

 COELBA -  SM04.14-01.001  -  Fornecimento  de  Energia  Elétrica  em Tensão
Secundária de Distribuição a Edificações Individuais; 

 COELBA -  SM04.14-01.003  -  Fornecimento  de  Energia  Elétrica  em Tensão
Secundária a Edificações de Uso Coletivo; 

 COELBA -  SM04.08-01.003  -  Fornecimento  de  Energia  Elétrica  em  Média
Tensão de Distribuição à Edificação Individual; 

 COELBA -  SM04.08-01.002  -  Fornecimento  de  Energia  Elétrica  em  Média
Tensão à Edificações de Uso Coletivo; 

1.1.2. Os casos omissos nas normas acima, deverão ser cobertos pelo NEC (National
Electrical Code) ou pelas normas:

 IEC - International Eletrotechnical Comission; 

 IES - Ilumminating Engineering Society; 

 ANSI - American National Standards Institute. 

1.1.3. Para que seja elaborado o Projeto de Instalações Elétricas, o TJBA através da
CPROJ/DEA  deverá  fornecer  o  projeto  arquitetônico  executivo,  o  lay-out  de
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equipamentos  com  utilização  de  energia  elétrica  (acionamentos,  aquecimentos,
refrigeração, etc.), com indicação de suas potências.

1.1.4.  O projetista  deverá identificar  as necessidades ou exigências da instalação,
considerando as cargas a serem atendidas, as características e dimensões do imóvel,
o grau de confiabilidade requerido para a instalação, às características do sistema
supridor no ponto de ligação e as características do solo.

1.1.5.  O Projeto de Instalações Elétricas deverá apresentar  o dimensionamento,  a
localização e as especificações de todos os equipamentos e materiais.

1.1.6. Caso seja necessário, projeto o elétrico deverá prever fornecimento alternativo
de energia, via gerador, para circuitos de emergência.

1.1.7. Todos os projetos devem ser munidos dos detalhes necessários ao seu perfeito
entendimento e execução.

1.1.8. A legenda deve informar o tipo do equipamento, características principais, tipo
de instalação e forma de fixação.

1.1.9. As notas devem ressaltar os pontos principais e características peculiares do
projeto.

1.1.10. Os carimbos devem ser completamente preenchidos e adiantada a revisão
sempre que for feita uma nova emissão.

1.1.11. Caberá ao projetista compatibilizar seu projeto com o das demais disciplinas
solucionando todos os problemas encontrados (choques de tubulações, posição de
equipamentos, uso de shafts e prumadas, etc).

1.1.12.  O  Projeto  de  Instalações  Elétricas  deverá  ser  elaborado  por  profissional
legalmente habilitado e com comprovantes que assegurem sua capacitação.

1.2. Medidas para Conservação de Energia

1.2.1.  Os  sistemas  de  iluminação  deverão  ter  seccionamento  local  através  de
interruptores na entrada dos ambientes. Os locais com mais de 30 m² e próximos a
fachadas envidraçadas, devem permitir o desligamento das lâmpadas mais próximas
às janelas, nos momentos de maior iluminação natural. As luminárias adotadas devem
ser  de  alto  rendimento  apropriado  ao  ambiente  onde  serão  instaladas  e  devem
considerar  o  pé-direito  do  local.  As  lâmpadas devem ser  as  de maior  relação de
lúmens / watt.

1.2.2.  O  TJBA através  da  CPROJ/DEA irá  informar  da  necessidade  ou  não  de
implantar o acionamento automático das luminárias através de sensores de presença
e programadores horários.

1.2.3. A alimentação dos equipamentos de ar condicionado (fan-coil's, unidades self,
split's,  ou  aparelhos  individuais  de  janela)  deve  ser  feita  a  partir  do  quadro  de
distribuição de energia da área sem a instalação de proteção ou comando local. O
acionamento dos aparelhos será feito através do comando do próprio equipamento.
Sempre  que  possível  inserir  dispositivo  de  comando  remoto,  que  permita  o
acionamento desses equipamentos através de centrais inteligentes.

1.2.4.  Os  equipamentos  elétricos  de  potência  nominal  superior  a  10  kW,  devem
possuir compensação de energia reativa própria, prevista no projeto. As instalações
como um todo devem ser simuladas quanto ao consumo esperado (kWh) e fator de
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potência previsto, para que seja definido no projeto o sistema de correção do fator de
potência, que atenda às prerrogativas da Portaria 1569/DNAEE/93.

1.2.5.  A iluminação  externa  será  feita,  preferencialmente,  através  de  postes  com
luminárias tipo pétala com lâmpadas LED.

1.2.6. Todas as instalações com carga instalada igual ou superior a 500 kVA deverão
ser projetadas considerando a implantação de um sistema de gerenciamento do uso
de energia elétrica, capaz de realizar no mínimo as seguintes funções:

 Controlar todas as cargas cuja potência individual seja maior que 10 kW; 

 Controlar grupos de cargas de iluminação ou ar condicionado, de acordo com
programação previamente estabelecida; 

 Acompanhar o consumo de energia dos principais equipamentos consumidores
de  energia,  tais  como  iluminação,  ar  condicionado,  cozinhas,  lavanderias,
centrais de utilidades, etc.; 

 Acompanhar  e  controlar  o  fator  de  potência  das  instalações  através  de
acionamento  automático  de  células  de  capacitores,  devidamente
dimensionadas no projeto; 

 Fornecer dados estatísticos de consumo e demandas por áreas da edificação
para permitir o controle setorial e descentralizado do uso de energia; 

1.2.7. O Projeto de Instalações Elétricas deverá apresentar o estudo de viabilidade de
contratação de energia nas diversas tarifas disponíveis, com base nas projeções de
consumo, demanda e regime de operação das instalações.

1.2.8. O Projeto de Instalações Elétricas deverá considerar a aplicação de sistemas de
velocidade variável nos motores sujeitos a ciclos de carga diversificados ao longo do
dia. Esta avaliação deve considerar o estudo de viabilidade econômica da aplicação
desses dispositivos.

1.2.9. Os quadros de bombas devem ser projetados com automação que permita a
operação  manual  e/ou  automática.  Na  operação  automática  deve  ser  previsto  o
revezamento entre bombas a cada acionamento.

1.3. Orientação para elaboração dos projetos

Os projetos de instalações elétricas serão divididos em quatro tópicos: 

 Rede Tomadas Estabilizadas; 

 Iluminação e Rede de Tomadas de Uso Geral; 

 Instalações de Força e Ar Condicionado; 

 Instalações Essenciais (Grupo Motor Gerador); 

 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). 

1.3.1. Rede de Tomadas Estabilizadas

Exceto quando explicitamente solicitado em contrário,  todas as instalações devem
contar com um sistema de tomadas exclusivo para os equipamentos de rede: Rede de
Tomadas Estabilizadas.

A rede estabilizada irá suprir os computadores, impressoras, central telefônica,  racks
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de rede, sistemas de CFTV, alarme e demais equipamentos que façam parte da rede
de comunicação estruturada.

Para cada equipamento será instalada uma tomada com capacidade adequada ao
mesmo. Para os equipamentos genéricos serão previstas as seguintes cargas:

Todas as tomadas serão padrão Brasileiro, 10A, 250V, na tensão de fase do local
onde estão instaladas (127V ou 220V). 

Todas  as  tomadas  receberão  uma  etiqueta  indelével  indicando  utilização  Tag  do
Quadro que a supre, número do circuito, e tensão. A fonte utilizada deverá ter altura
mínima de 5mm:

ESTABILIZADA

QINF - C01

127V

Será lançado um cabo terra exclusivo para cada circuito de tomadas estabilizadas. 

A quantidade  de  tomadas  será  calculada  de  forma que  seja  utilizado  cabo  bitola
2,5mm² nos circuitos. Os racks serão supridos por circuitos exclusivos.

A distribuição de circuitos deve buscar facilitar a manutenção e operação do sistema.

O quadro de tomadas estabilizadas – QINF será trifásico e suprido pelo quadro geral.
Onde for instalado um sistema de geração, o suprimento do QINF será através do
gerador. 

Nos casos em que não será feito o projeto de CFTV e de alarme ou em que será feita
apenas a tubulação seca, deve ser previsto no quadro QINF circuitos reserva para o
suprimento destas cargas.

No  QINF  deve  ser  prevista  a  instalação  de  uma  chave  secionadora  reversora
tetrapolar, abertura sob carga, para conexão de um No Break. Deve ser prevista a
opção de suprimento do quadro através do No Break ou então o bypass do mesmo. A
instalação ou não do No Break será decidida caso a caso.

Todos os No-Break's  especificados devem ser  true on line,  dupla conversão,  com
autonomia de 15 minutos. Para cargas superiores a 3,00kVA devem ser especificados
No-Break's trifásicos.

Os quadros, caixas, dutos e circuitos do sistema de Tomadas Estabilizadas devem ser
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exclusivos para este fim. Será permitido o compartilhamento de eletrocalhas desde
que seja prevista a instalação de septo interno para isolar os sistemas (neste caso,
deve ser deixado claro o compartilhamento na legenda e nas notas do desenho).

Dimensionar  os  dutos  e  caixas  conforme a  quantidade  de  cabos  em seu  interior
sempre prevendo uma folga para futuras ampliações. Não utilizar dutos de diâmetro
1/2”.

Distribuir  as caixas de passagem de forma a facilitar  a enfiação dos cabos e sua
manutenção futura. Nunca permitir:

 Longos trechos retos sem caixas de passagem; 

 Mais de duas curvas entre caixas; 

 Duas curvas com sentido oposto entre caixas; 

 Muitos dutos saindo de uma caixa de passagem pequena; 

 Longos trechos após a saída do duto na parede sem caixa; 

1.3.2. Iluminação e Rede de Tomadas de Uso Geral

As tomadas de uso geral e iluminação serão supridos pelo mesmo quadro, o QLT. Por
isso, preferencialmente, estes dois sistemas devem ser apresentados em uma mesma
planta baixa.

Os quadros, caixas, dutos e circuitos de iluminação e de tomadas de uso geral serão
compartilhados entre si,  mas não devem ser compartilhados com outros sistemas.
Será  permitido  o  compartilhamento  de  eletrocalhas  desde  que  seja  prevista  a
instalação de septo interno para isolar os sistemas (neste caso, deve ser deixado
claro o compartilhamento na legenda e nas notas do desenho).

O sistema de iluminação deve atender às normas vigentes, principalmente quanto ao
nível de iluminação de cada ambiente. Serão utilizados os seguintes níveis:

 Ambientes de escritórios e administrativos: 500 lux; 

 Circulações, depósitos, sanitários, copas: 200 lux; 

 Garagens e estacionamentos fechados: 100 lux; 

 Pátios externos: 50 lux; 

Nos ambiente administrativos e escritórios devem ser utilizadas luminárias tipo calha
com  aletas  e  refletor  parabólicos  em  alumínio  de  alta  refletância  para  lâmpadas
fluorescentes de 32W ou de 16W. Nas circulações, sanitários e depósitos devem ser
utilizadas luminárias tipo copo com visor de vidro para lâmpadas PL de 23W. Nas
garagens  e  estacionamentos  fechados  devem  ser  utilizadas  luminárias  tipo  calha
aberta, com proteção anti-queda das lâmpadas, para lâmpadas fluorescentes de 32W
ou de 16W. Para os ambientes externos devem ser utilizadas luminárias tipo pétala
para iluminação pública com lâmpada LED. 

Eventualmente  o  TJBA poderá  optar  pela  utilização  de  luminárias  internas  com
lâmpadas LED. Nestes casos será comunicado ao projetista pela CPROJ/DEA.

Em todos os casos as luminárias devem ser compatíveis com o tipo de teto/forro e
ambiente  onde serão instaladas.  O modelo das luminárias deve ser  escolhido em
comum acordo com o Arquiteto responsável.
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O  acionamento  das  luminárias  nas  áreas  administrativas,  sanitários,  copas  e
depósitos, será feito através de interruptores nas portas dos ambientes. Sempre que
possível  deve ser  prevista  a setorização do acendimento.  Opcionalmente o TJBA
poderá  solicitar  através  da  CPROJ/DEA a  instalação  de  sensores  de  presença  e
programadores  horários  para  acendimento  automático  das  luminárias  em
determinados ambientes.

As luminárias externas devem ser acionadas através de relé temporizador horário a
ser instalado no quadro. 

As  luminárias  das  circulações  devem ser  acionadas  por  sensores  de  presença  e
temporizador horário. 

A utilização dos sensores de presença e programadores horários, será feita de forma
que  as  luminárias  sejam  acionadas  no  inicio  do  expediente  administrativo  e
desligadas  ao  final  do  mesmo,  passando  a  serem  acionadas  apenas  quando  os
sensores detectarem a presença de pessoas no ambiente.

Será instalada uma tomada de uso geral em cada mesa, junto às mesas de reunião,
junto  aos  equipamentos  previstos  no  layout  que  não  façam  parte  da  rede  de
computadores e distribuídas no ambiente em pontos estratégicos para facilitar o uso
de máquinas de limpeza e outros equipamentos portáteis.

Para  ca  equipamento  será  instalada  uma  tomada  com  capacidade  adequada  ao
mesmo. Para os equipamentos genéricos serão previstas as seguintes cargas:

Todas as tomadas serão padrão Brasileiro, 10A, 250V, na tensão de fase do local
onde estão instaladas (127V ou 220V). As tomadas para micro-ondas devem ser de
20A (indicar isto claramente no projeto).

Todas  as  tomadas  receberão  uma  etiqueta  indelével  indicando  utilização  Tag  do
Quadro que a supre, número do circuito, e tensão. A fonte utilizada deverá ter altura
mínima de 5mm:

USO COMUM

QLT - C01

127V

O cabo terra será comum para todos os circuitos de iluminação e tomadas de uso
geral. A bitola do terra deve seguir as recomendações de norma. 

A quantidade  de  tomadas  será  calculada  de  forma que  seja  utilizado  cabo  bitola
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2,5mm²  nos  circuitos.  Cargas  com potência  individual  igual  ou  superior  a  1000W
(micro ondas) serão supridos por circuitos exclusivos. 

Não utilizar cabo bitola 1,5mm².

A distribuição de circuitos deve buscar facilitar a manutenção e operação do sistema.

Dimensionar  os  dutos  e  caixas  conforme a  quantidade  de  cabos  em seu  interior
sempre prevendo uma folga para futuras ampliações. Não utilizar dutos de diâmetro
1/2”.

Distribuir  as caixas de passagem de forma a facilitar  a enfiação dos cabos e sua
manutenção futura. Nunca permitir:

 Longos trechos retos sem caixas de passagem; 

 Mais de duas curvas entre caixas; 

 Duas curvas com sentido oposto entre caixas; 

 Muitos dutos saindo de uma caixa de passagem pequena; 

 Longos trechos após a saída do duto na parede sem caixa; 

1.3.3. Instalações de Força e Ar Condicionado

Todas as instalações projetadas devem ser do tipo TN-S desde a medição.

Onde  existir  subestação  será  instalada  uma  barra  de  equipotencialização  de
aterramento conectada à malha de terra. Desta barra derivarão todos os condutores
terra para o Quadro Geral,  DG, rack de rede e para todas as carcaças metálicas
(dutos, eletrocalhas, ferragens da subestação, etc). Onde não houver subestação, a
barra de terra do Quadro Geral funcionará como barra de equipotencialização. 

Da barra de terra do Quadro Geral  derivarão os condutores terra dos quadros de
energia, e da barra de cada quadro os condutores para os circuitos.

Todas as malhas de terra devem ser interligadas. Onde não houver subestação será
implantada uma malha com, no mínimo, 3 hastes de terra tipo copperweld, 5/8”, 3m de
comprimento, cravadas no piso dentro de caixas de inspeção com 30cm de diâmetro e
interligadas entre si com cabos de cobre nu bitola 50mm².

Onde  houver  subestação  ou  for  implantado  o  SPDA,  a  malha  deverá  atender  às
prescrições das normas específicas.

Todas as malhas de terra devem ser interligadas (deixar claro isso em planta e no
memorial descritivo).

O cabo terra será comum para todos os circuitos de ar condicionado. Para suprimento
dos quadros de energia será levado um cabo terra exclusivo para cada quadro. A
bitola do terra deve seguir as recomendações de norma. 

As subestações abrigadas devem ser construídas com painéis de média tensão e
transformadores à seco, instalados em caixas IP23. A interligação entre componentes
será através de cabos de cobre, isolação em EPR classe 12/20kV, bitola mínima de
50mm², com terminações plug-in.

Os quadros, caixas, dutos e circuitos de suprimento das cargas de ar condicionado e
dos  quadros  de  energia,  serão  compartilhados  entre  si,  mas  não  devem  ser
compartilhados  com  outros  sistemas.  Será  permitido  o  compartilhamento  de

EDITAL  TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

 



eletrocalhas desde que seja  prevista  a  instalação de septo  interno para  isolar  os
sistemas (neste caso, deve ser deixado claro o compartilhamento na legenda e nas
notas do desenho).

Todos os quadros de energia deverão ser feitos conforme o detalhe típico abaixo:

Serão instalados no mínimo três quadros de energia por prédio:

 QINF – Quadro de Tomadas Estabilizadas.  Suprirá  as  tomadas de rede de
tomadas estabilizadas e será suprido pelo QDG; 

 QLT – Quadro de Iluminação e Tomadas Gerais. Suprirá as tomadas de uso
geral e iluminação. Será suprido pelo QDG; 

 QDG – Quadro Geral. Suprirá o QINF, QLT, cargas de ar condicionado e os
demais equipamentos (bombas, ventilação, etc). Será suprido pela medição. 

Eventualmente  pode  ser  instalado  um  quadro  exclusivo  para  as  cargas  de  ar
condicionado. Neste caso todas as prescrições acima devem ser mantidas, porém
isolados os circuitos e dutos.

Para alimentação dos quadros de energia serão utilizados cabos de cobre, isolação
em PVC classe 0,6/1kV para as fases e neutro e classe 450/750V para o terra. O cabo
terra será individual para cada quadro e com bitola conforme as normas vigentes. Sob
hipótese alguma será reduzida a bitola do condutor neutro.

Para os circuitos de ar condicionado será lançado um condutor terra comum a todos.

Preferencialmente utilizar aparelhos de ar tipo Split.  A alimentação de força destes
equipamentos  será  levada  até  os  condensadores.  Caberá  ao  instalador  do  Split
interligar as máquinas.

A ligação entre a caixa de passagem externa e o condensador deverá ser feita através
de eletrodutos metálicos flexíveis.

Os quadros gerais – QDG devem ser providos de um multimedidor a ser instalado na
porta externa com indicação de, no mínimo, tensão, corrente, potência ativa, reativa e
aparente nas três fases.

1.3.4. Instalações Essenciais (Grupo Motor Gerador);
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Ao iniciar o projeto deve ser consultado à fiscalização sobre a necessidade de instalar
ou não um sistema de geração de energia através de Grupo Motor Gerador - GMG.
Todo projeto com carga instalada igual ou superior a 225kVA deverá ter a previsão de
instalação de um GMG.

Caso se decida instalar o sistema, deve ser efetuado um estudo para definir quais
cargas  serão  supridas pelo  GMG e averiguar  a  viabilidade  técnico  econômica do
sistema.

Todos os circuitos supridos pelo sistema de energia essencial devem ser lançados em
dutos e calhas exclusivos.

A especificação para aquisição e instalação do sistema de geração deve ser feita de
forma a permitir a compra do GMG em separado.

1.3.5. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

Para todos os projetos novos deve ser prevista a implantação de um Sistema de
Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA, de acordo com as normas vigentes.

Para os prédios em reforma, deve ser verificado o estado do SPDA e sua adequação
às normas, prevendo na obra sua adequação e manutenção.

A malha de terra do SPDA deve ser interligada à da subestação (se houver), à entrada
de energia, ao quadro geral e aos equipamentos de rede.

1.4. Elementos Gráficos a serem apresentados

1.4.1. Diagrama Unifilar

Deve ser apresentado um diagrama unifilar para cada quadro da instalação.

O  diagrama  deverá  apresentar  os  circuitos  principais,  as  cargas,  as  funções  e
características dos principais equipamentos, tais como:

 Disjuntores:  corrente  nominal,  capacidade de interrupção,  classe de tensão,
número de polos; 

 Chaves secionadoras: corrente nominal de abertura sob carga, suportabilidade
térmica e dinâmica, classe de tensão, número de polos; 

 Transformadores:  potência,  tipo  de  isolação,  tensão  primária  e  derivações,
tensão secundária, tipo de ligação dos enrolamentos, impedância típica; 

 Transformadores  para  instrumentos:  classe  de  tensão,  classe  de  exatidão,
corrente ou tensão primária, corrente ou tensão secundária, fator térmico; 

 Relés de proteção: indicação de funções e ajustes; 

 Equipamentos de medição: indicação de função; 

 Condutores elétricos nus: tipo e bitola; 

 Condutores elétricos isolados: classe de tensão, tipo de isolamento, bitola do
condutor; 

 Para-raios: tipo, tensão nominal; 

 DR's: corrente nominal, disparo, número de polos; 

 Barramentos:  corrente  nominal,  suportabilidade  térmica,  suportabilidade
dinâmica, utilização; 
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 Fusíveis: tipo, corrente nominal; 

1.4.2. Quadro de cargas

Deve ser apresentado um quadro de cargas para cada quadro da instalação.

O quadro deverá apresentar:

 Identificação dos circuitos; 

 Identificação da utilização e do ambiente do circuito; 

 Disjuntores e dispositivos de proteção; 

 Número de fases, condutor e queda de tensão de cada circuito; 

 Tipo, capacidade, tensão e nível de curto circuito dos barramento; 

 Origem da alimentação e alimentador geral; 

 Tipo de instalação (aparente, embutido, etc), grau de proteção e características
construtivas do quadro. 

1.4.3. Planta de Situação da Área

Esse desenho deverá apresentar  a  locação das subestações,  cabine de medição,
ponto  de  entrega  de  energia  dentro  do  terreno,  em  escala  adequada,
topograficamente orientado e amarrado a pontos notáveis.

1.4.4. Plantas e Cortes Transversais e Longitudinais da Subestação e Medição de
energia

Esses desenhos deverão apresentar a disposição dos equipamentos da subestação e
medição de energia, tais como: disjuntores, transformadores, chaves secionadoras,
quadros  de  medição,  transformadores  para  instrumentos,  barramentos,  malha  de
terra.

1.4.5. Plantas e Cortes Transversais e Longitudinais dos Sistemas de Energia

Esses desenhos  deverão  apresentar  a  disposição  de todos os  equipamentos  dos
diversos sistemas de energia, a disposição dos circuitos elétricos, dutos, caixas, a
locação das cargas com indicação do tipo, tensão e potências.

Deve  ser  claramente  indicado  o  sistema  de  energia  de  cada  planta  (tomadas
estabilizadas,  iluminação,  etc),  a  escala  e  sua  posição  em  relação  ao
empreendimento como um todo.

1.4.6. Planta e Cortes do Sistema de Aterramento

Esses desenhos deverão apresentar a malha de aterramento, indicando as bitolas dos
condutores, posição e características dos eletrodos de terra e conectores.

1.4.7.  Plantas  e  Cortes  do  Sistema  de  Proteção  Contra  Descargas  Atmosféricas
(SPDA)

Esses desenhos deverão apresentar a disposição dos eletrodos e cabos de proteção
contra descargas atmosféricas diretas e demais acessórios do sistema.

1.4.8. Planta de Localização

Esse desenho deverá apresentar a locação do terreno na cidade com a indicação de
pontos de referência, ruas e praças.
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1.4.9. Plantas e Cortes de Iluminação Externa e Interligação

Esses desenhos deverão apresentar a disposição dos equipamentos da área externa
(iluminação, quadros de energia, bombas, etc), bem como os diversos prédios e suas
interligações, dutos, caixas, circuitos, entrada de energia e de telefone.

1.5. Memória de Cálculo

Deverá apresentar, de forma clara e organizada:

1.5.1. Levantamento das Cargas Elétricas

1.5.1.1 Levantamento das cargas elétricas dos principais equipamentos, tais como:
elevadores, cargas motrizes, cargas de aquecimento e refrigeração;

1.5.1.2 Atribuição do índice de iluminação para cada local, avaliação do número de
lâmpadas necessárias para atendimento  ao índice necessário,  avaliação da carga
elétrica  correspondente  aos  circuitos  de  iluminação  (e  definição  dos  circuitos  de
iluminação, levando em consideração as correntes de carga, as quedas de tensão
máximas recomendadas, a suportabilidade dos condutores ao curto-circuito);

1.5.1.3 Levantamento de cargas para os circuitos de tomadas;

1.5.1.4  Levantamento  das  cargas  que  devem  ser  alimentadas  pelos  circuitos  de
emergência;

1.5.1.5  As  necessidades  de  reativo  para  atender  às  premissas  da  Portaria
1560/DNAEE/93.

1.5.2. Dimensionamento dos Circuitos Elétricos para Atendimento às Cargas 

O dimensionamento dos circuitos elétricos deverá considerar uma queda de tensão
máxima de:

5.3% para iluminação, em instalações alimentadas diretamente por um ramal de
baixa tensão, a partir de uma rede de distribuição de baixa tensão;

6.4% para outras utilizações, quando alimentadas diretamente por um ramal de
baixa tensão, a partir de uma rede de distribuição de baixa tensão;

7.6% para circuitos de iluminação, alimentados diretamente por uma subestação
de transformação, a partir de uma instalação de alta-tensão;

8.7% para  outras  utilizações,  quando  alimentados  diretamente  por  uma
subestação de transformação, a partir de uma instalação de alta-tensão.

1.5.3. Cálculo das correntes de curto-circuito

O  dimensionamento  dos  circuitos  deverá  considerar  as  correntes  de  carga  nos
condutores e as temperaturas de trabalho, as quedas de tensão e a suportabilidade
às correntes de curto circuito no ponto.

Deverá  calcular  as  correntes  de  curto-circuito  nos  pontos  importantes:  ponto  de
entrada  de  energia,  secundário  dos  transformadores,  entrada  dos  quadros  de
distribuição e iluminação.

1.5.4. Dimensionamento da malha de aterramento

Deverão  ser  considerados  os  princípios  gerais  preconizados  pelas  normas
pertinentes, devendo ser calculados os potenciais de passo, de malha e de toque,
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quando aplicável.

1.5.5.  Dimensionamento  do  sistema  de  proteção  contra  descargas  atmosféricas
diretas

O projeto completo de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
deverá  ser  elaborado  em conformidade  com NBR 5419  da  ABNT,  ou  a  que  vier
substituí-la,  e  complementado com orientações e instruções fornecidas pelo TJBA
através da CPROJ/DE

No projeto de aterramento deverá constar todas as informações e detalhamentos para
o perfeito entendimento e execução da obra.

O projeto  deverá  indicar  os  detalhamentos  de  montagens,  tubulações,  fixações  e
outros elementos necessários à sua compreensão.

Deverão ser considerados os princípios gerais preconizados pelas normas pertinentes
ao assunto.

1.5.6. Avaliação da demanda

Levantamento  da  carga  de  instalação  como  um  todo,  para  dimensionamento  do
circuito de alimentação.

1.5.7. Avaliação do fator de potência

Avaliação  do  fator  de  potência  dos  circuitos  principais,  definindo  a  potência  e
localização de capacitores para correção do fator de potência, quando aplicável.

1.5.8. Dimensionamento dos equipamentos e circuitos de emergência

Deverão ser considerados os princípios gerais preconizados pelas normas pertinentes
ao assunto.

1.5.9. Sistema de gerenciamento de energia

Dimensionamento e especificações do sistema de gerenciamento de energia com os
requisitos de operação do controle das cargas elétricas da edificação.

1.6. Memorial Descritivo

Deverá descrever de forma sucinta o empreendimento como um todos e as principais
intervenções a serem executadas.

Deve  deixar  claro  todos  os  serviços  a  serem  efetuados  e  a  respectiva
responsabilidade de execução de cada um participante.

Deve indicar a necessidade de capacitação do pessoal que irá executar a obra e do
uso dos equipamentos de proteção individual.

Deve indicar a previsão de prazo de execução da obra e as condições de execução
das mesmas (trabalho noturno, atendimento ao público, etc).

Deverá  apresentar  as  características  principais  do  sistema  elétrico,  as  cargas
consideradas, os fatores de carga e demanda, justificando a escolha das tensões de
suprimento  e  distribuição,  e  as  especificações  dos  equipamentos  e  materiais
juntamente com as recomendações para a execução da instalação.

Deverá conter as projeções de consumo e a análise econômica das tarifas que devem
ser contratadas, bem como as premissas que o sistema de gerenciamento de energia
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deve possuir para garantir um uso eficiente de energia elétrica. Deverá apresentar o
estudo de correção do fator de potência e as características do sistema de correção
adotado.

Deverá apresentar e justificar as normas e os procedimentos adotados, assim como
os critérios utilizados para:

 Escolha do tipo de entrada e medição de energia; 

 Tipos de dutos e caixas utilizados; 

 Tipos de condutores utilizados; 

 Quadros  de  energia  com  seus  respectivos  Tag's,  localização,  fonte  de
alimentação e tipo de sistema que supre; 

 Sistemas  de  energia  e  suas  principais  características  tais  como  tipo  de
equipamento, instalação, filosofias de utilização, etc.  

1.7. Especificações Técnicas e de Serviços

Deverá apresentar as características técnicas, tipos, modelos, normas pertinentes dos
principais materiais e serviços utilizados. 

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

1.8. Planilha de Quantitativos e Preços de Materiais e Serviços

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

Serão utilizadas preferencialmente as composições SINAPI. 

Para os itens não existentes no SINAPI, devem ser feitas e apresentadas pelo menos
três cotações no mercado.

A planilha  deve  contemplar  todos  os  materiais  e  serviços  necessários  à  perfeita
execução dos serviços.

2. PROJETO DE TELEFONIA E REDE DE COMPUTADORES

2.1. Disposições Preliminares

2.1.1. O Projeto de Telefonia e Rede de Computadores deverá obedecer às seguintes
normas:

2.1.1.1. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

 NBR 9611 - Tecnologia de informação - Código brasileiro para intercâmbio de
informação; 

 NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers; 

 NBR 14306 -  Proteção elétrica  e  compatibilidade eletromagnética  em redes
internas de telecomunicações em edificações – Projeto; 

 NBR  12965  -  Tecnologia  de  informação  -  Sistema  de  processamento  de
informação - Redes locais - Controle de enlace lógico; NBR 12939 - Interface
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básica entre equipamento de comunicação de dados (ECD) e a rede telefônica
pública, para velocidade de até 20.000 bit/s; 

2.1.1.2. Normas da TELEBRÁS

 Tubulação telefônica em edificações; 

 Especificação construtiva: cabos telefônicos tipo CI; 

 Especificação construtiva: cabos telefônicos tipo CCI; 

 Especificação construtiva: cabos telefônicos tipo CT; 

 Especificação construtiva: cabos telefônicos tipo CT-APL; 

 Especificação construtiva: cabos telefônicos tipo CTP-APL; 

 Especificação construtiva: cabos telefônicos tipo CTP-APLG; 

 Especificação construtiva: blocos terminais BLI; 

 Especificação construtiva: ferragens para rede externa; 

 Especificação construtiva: fios telefônicos tipo FDG; 

 Distribuidores gerais; 

 Projeto para instalação de sistemas CPCT tipo PABX. 

2.1.2. Para que seja elaborado o Projeto de Telefonia e Rede de Computadores, a
CPROJ deverá fornecer  o  projeto arquitetônico  executivo e o projeto  estrutural.  A
CPROJ/DEA definirá as condições específicas para o projeto, através do Programa de
Necessidades,  o  qual  fixará  os  objetivos,  prazos  e  recursos  do  projeto  a  ser
desenvolvido.

2.1.3.  O Projeto  de  Telefonia  e  Rede  de  Computadores  destina-se  a  fornecer  os
elementos necessários aos construtores, projetistas e instaladores, que permitam a
perfeita execução das instalações de comunicações telefônicas, de acordo com as
normas vigentes.

2.1.4. O projetista deverá apresentar o Projeto de Telefonia e Rede de Computadores,
após análise de todas as possíveis interligações das redes de lógica, seus arranjos,
vantagens  e  desvantagens,  custos  x  benefícios  de  cada  opção.  Deverá  também
considerar todas as necessidades das instalações, a partir da potência e/ou cargas
necessárias;  as  dimensões e características  do imóvel  e  o grau de confiabilidade
requerido pela instalação de lógica. É indispensável a previsão das demandas iniciais
e futuras dos serviços de instalação de telefonia e lógica.

2.1.5.  No  Projeto  de  Telefonia,  quando  necessário,  deverá  conter  o  “Padrão  de
Entrada”, conforme norma vigente da Concessionária da Telebrás.

2.1.6. O sistema de Telefonia e Rede de computadores deve ser todo elaborado em
cabeamento estruturado CATEGORIA 6, exceto quando expressamente indicado em
contrário.

2.1.7. Caberá ao projetista compatibilizar seu projeto com o das demais disciplinas
solucionando todos os problemas encontrados (choques de tubulações, posição de
equipamentos, uso de shafts e prumadas, etc).

2.1.8. O projeto deverá contemplar todos os equipamentos necessários ao perfeito
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funcionamento da edificação, desde a entrada de telefonia e dados até o último ponto
de tomada com suas respectivas interligações.

2.1.8.  O  Projeto  de  Instalações  Telefônicas  e  Lógicas  deverá  ser  elaborado  por
profissional  legalmente  habilitado  e  com  comprovantes  que  assegurem  sua
capacitação.

2.2. Principais Características do Projeto

O diagrama a seguir apresenta a configuração básica do sistema:

Em cada prédio a entrada de telefone deve estar localizada próxima de de energia,
preferencialmente no mesmo poste. Será prevista uma caixa de passagem junto à
entrada para facilitar a enfiação dos cabos mas sem interromper o cabo.

Será  instalado  um  rack  concentrador  de  rede  onde  ficarão  os  equipamentos  de
interconexão de rede. Preferencialmente este rack deve estar localizado em um ponto
sem  acesso  ao  público,  com  ar  condicionado  e  que  permita  a  manutenção  em
qualquer momento.

No caso de existirem vários racks concentradores, será definido o rack principal onde
chegarão as linhas telefônicas e de dados. A interligação entre o rack principal e os
demais deve ser feita através de fibra ótica.

Próximo ao local onde será instalado o Rick será instalado um Distribuidor Geral – DG
de  telefone,  onde  chegarão  os  cabos  vindos  da  rede  externa,  passarão  por  um
conjunto de blocos fusíveis protetores de linha e sairão para a central telefônica e
desta para o rack. Deve ser prevista folga de 2,0m no cabo de entrada. 

Na central telefônica deve ser fixada uma tabela identificando as linhas de entrada e
os ramais saída.

Os cabos da rede externa devem ser do tipo CTP APL 50 com 30 ou 50 pares. Para
interligar a central ao rack ou racks no interior dos prédios devem ser utilizados cabos
tipo CI 50 com 30 ou 50 pares.
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No rack será instalado um conjunto de voice panels com 30 ou 50 pares. O cabo
telefônico será conectado na parte traseira. Deve ser criada uma tabela identificando
o número de cada ramal e sua respectiva porta no voice panel.

Todos os pontos de rede serão formados por duas tomadas RJ45, categoria 6, sendo
uma para telefonia e outra para dados. 

Cada posição ocupada por um funcionário ou impressora isolada receberá um ponto
de rede.

Serão utilizados cabos tipo UTP com 4 pares, categoria 6.

O cabeamento horizontal chegará no rack e será conectado à parte traseira de um
conjunto de patch panels com 24 portas. 

Todos os pontos devem ser identificados conforme o seguinte código:

Os racks concentradores de rede serão nomeados da seguinte forma:

A porta do patch panel, as duas extremidades do cabo e a respectiva tomada RJ45
devem ser identificados com o número do ponto. No rack deve ser fixada uma tabela
com o número do ponto e localização do mesmo no ambiente.

Na frente dos patch panels de cabeamento horizontal serão instalados pacth cabels
extra flexíveis, com 3,0m de comprimento, interligando os pontos ao voice panel (caso
seja um ponto de telefone) ou à porta do Switch (caso seja um ponto de dados). 

Os cabos, patch cables, etiquetas e demais componentes devem atender ao padrão
de cores:

 Cabeamento Horizontal: Azul; 

 Pontos de Telefonia: Amarelo; 
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 Pontos de dados: Verde. 

Serão  instalados  racks  fechados,  com  porta  de  vidro,  dois  ventiladores  no  teto,
fechadura à chave e auto portantes. Os racks com altura de 8 e 12 Us devem ser
fixados à parede com o teto a 1,60m de altura.

A rede de dutos e eletrocalhas deve ser exclusiva podendo ser compartilhada apenas
entre os sistemas de Telefonia, Rede de Computadores, CFTV e Alarme Patrimonial.

O projeto deve apresentar o Diagrama Geral do Sistema indicando a quantidade e tipo
de cabos e demais equipamentos. Deve conter também um detalhe mostrando o rack
e a disposição dos equipamentos no mesmo.

Além dos detalhes acima, o  projeto  deve conter  detalhes da entrada de telefone,
instalação de dutos e calhas,  tomadas e todos os demais necessários ao perfeito
entendimento do serviço proposto.

Da mesma forma, a legenda de símbolos e notas devem explicitar o tipo de material,
características principais, forma e altura de instalação.

Deverão ser desenhadas plantas de todos os pavimentos que possuírem tubulação
secundária. Os desenhos deverão indicar todas as caixas e tubulações, com suas
respectivas dimensões.

Deverão  ser  desenhados  cortes  esquemáticos  das  prumadas  e  da  tubulação  de
entrada,  com suas respectivas  caixas.  Caso existam, deverão ser  desenhados os
detalhes construtivos dos poços de elevação e cubículos de distribuição.

A planta de localização da edificação deverá ser feita numa escala maior ou igual a
1:500,  contendo a  localização da edificação dentro  do  terreno e  a  localização do
terreno com relação à rua da frente e com relação às ruas laterais.

Deverão ser apresentadas tabelas com todo material necessário para execução do
projeto.

Deverão ser desenhados, de forma esquemática, os andares, a tubulação, com todas
as suas dimensões, e o esquema da rede telefônica, ao lado dessa tubulação.

Deverá mostrar a configuração da rede, a posição das emendas, as capacidades, os
diâmetros, os comprimentos dos cabos da rede interna e a quantidade e localização
dos blocos internos.

A planta baixa dos pavimentos deverá mostrar o trajeto e a distribuição da rede.

Deverá  apresentar  um  desenho  esquemático,  detalhando  o  distribuidor  geral  da
edificação, mostrando a disposição dos blocos terminais, do lado da rede interna e do
lado da rede externa.

Deverão ser apresentadas tabelas com todo material necessário para execução do
projeto.

A apresentação gráfica do Padrão de Entrada deverá ser de acordo com o padrão
vigente da concessionária e conter os cortes com o posicionamento das tubulações,
caixa,  poste e demais materiais necessários e pertinentes à obra de telefonia,  de
modo que permita a análise e compreensão de todo o estudo.

Indicar a estrutura física dos equipamentos e apresentando, inclusive, as interligações
de todos os pontos a serem controlados, como, por exemplo, Fax/ Modem, etc. que
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exigem tomadas de telefonia próximas.

O projeto deverá ser elaborado de modo a compatibilizar as instalações das áreas
externas às edificações.

Deverão ser previamente estudados e analisados os aspectos referentes à opção e
viabilidade de rede aérea ou subterrânea que, após definida pela CPROJ/DEA, será
desenvolvida a nível de Projeto Executivo.

O projeto deverá manter todos os componentes existentes (redes, dutos, dispositivos
etc.) referentes à iluminação, distribuição de energia e telefone na área externa.

2.3. Memorial Descritivo

Deverá apresentar e justificar as normas e os procedimentos adotados, assim como
os critérios utilizados para:

 Escolha do tipo de entrada, se aérea ou subterrânea; 

 Projeto das tubulações de entrada, primária e secundária; 

 Localização e material do distribuidor geral; 

 Localização e material das caixas de distribuição e das caixas de passagem; 

 Previsão dos pontos telefônicos e para computadores; 

 Projeto da rede de cabeamento: tipo de cabo, capacidade, blocos, emendas e
fiação. 

 Determinar se vai ter sala de distribuidor geral; 

 Existência ou não de sala de controle para o servidor; 

 Determinar se vai usar tubulação convencional ou poço de elevação; 

 Escolha do sistema de distribuição das tubulações nos andares; 

 Identificação dos pontos de tomadas para computadores e telefones; 

Esse documento deverá apresentar, de forma clara, as justificativas para a escolha
dos equipamentos,  e materiais e as recomendações para a execução da instalação e
tipo de ligação entre as redes de comunicação de dados.

2.4. Especificações Técnicas e de Serviços

Deverá apresentar as características técnicas, tipos, modelos, normas pertinentes dos
principais materiais e serviços utilizados.

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

2.5. Planilha de Quantitativos e Preços de Materiais e Serviços

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

Serão utilizadas preferencialmente as composições SINAPI. 

Para os itens não existentes o SINAPI devem ser feitas e apresentadas pelo menos
três cotações no mercado.

A planilha  deve  contemplar  todos  os  materiais  e  serviços  necessários  à  perfeita
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execução dos serviços.

2.6. Memória de Cálculo

 A memória de cálculo deverá estar respaldada pelas normas existentes, referentes à
comunicação de dados. Para tanto, deverá apresentar os seguintes itens:

 Dimensionar as tubulações de entrada, primária e secundária; 

 Determinar o número de pontos, ramais e central telefônica; 

 Dimensionar a sala do distribuidor geral; 

 Dimensionar o tamanho e quantidade dos racks e salas de rede; 

 Dimensionar  a  rede de cabos secundários,  de  cabos primários  e  cabos de
entrada; 

3. PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CFTV E ALARME

3.1. Disposições Preliminares

3.1.1. O Projeto de CFTV e Alarme deve obedecer às seguintes normas:

3.1.1.1. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

 NBR 9611 - Tecnologia de informação - Código brasileiro para intercâmbio de
informação; 

 NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers; 

 NBR 14306 -  Proteção elétrica  e  compatibilidade eletromagnética  em redes
internas de telecomunicações em edificações – Projeto; 

 NBR  12965  -  Tecnologia  de  informação  -  Sistema  de  processamento  de
informação - Redes locais - Controle de enlace lógico; NBR 12939 - Interface
básica entre equipamento de comunicação de dados (ECD) e a rede telefônica
pública, para velocidade de até 20.000 bit/s; 

3.1.2.  Para  que  seja  elaborado  o  Projeto  de  CFTV  e  Alarme,  a  CPROJ  deverá
fornecer o projeto arquitetônico executivo e o projeto estrutural. A CPROJ/DEA definirá
as condições específicas para o projeto, através do Programa de Necessidades, o
qual fixará os objetivos, prazos e recursos do projeto a ser desenvolvido.

3.1.3. O Projeto de CFTV e Alarme destina-se a fornecer os elementos necessários
aos construtores, projetistas e instaladores, que permitam a perfeita execução das
instalações de CFTV e Alarme, de acordo com as normas vigentes.

3.1.4. O projetista deverá apresentar o Projeto de CFTV e Alarme, após análise de
todas as possíveis situações que envolvam a segurança do prédio e das pessoas,
seus  arranjos,  disposição  dos  equipamentos,  campos  de  visada,  vantagens  e
desvantagens, custos x benefícios de cada opção. Deverá também considerar todas
as necessidades das instalações, a partir  da potência e/ou cargas necessárias; as
dimensões  e  características  do  imóvel  e  o  grau  de  confiabilidade  requerido  pela
instalação. 

3.1.5.  O  sistema  de  CFTV  deve  ser  todo  elaborado  em cabeamento  estruturado
CATEGORIA 6, exceto quando expressamente indicado em contrário.

3.1.6. O cabeamento do sistema de CFTV será exclusivo para tal. Da mesma forma o
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cabeamento  do  sistema  de  alarme  será  exclusivo.  A  infraestrutura  de  dutos,
eletrocalhas  e  caixas  será  preferencialmente  exclusiva  para  estes  dois  sistemas,
podendo ser compartilhada com a de rede de computadores em situações especiais
previamente aprovadas pela CPROJ/DEA.

3.1.7. Caberá ao projetista compatibilizar seu projeto com o das demais disciplinas
solucionando todos os problemas encontrados (choques de tubulações, posição de
equipamentos, uso de shafts e prumadas, etc).

3.1.8. O Projeto de CFTV e Alarme deverá ser elaborado por profissional legalmente
habilitado e com comprovantes que assegurem sua capacitação.

3.2. Principais Características do Projeto

O  projeto  de  CFTV  será  composto  por  câmeras  compatíveis  com  tecnologia  IP
categoria 6, utilizando-se de lentes varifocais ajustáveis entre 2,8mm e 10,0mm, com
iris ajustável automaticamente ou não (dependendo da variação de luz do ambiente).
O suprimento das câmeras será através da própria rede Ethernet (PoE).

Para gravação devem ser utilizados dispositivos NVR com capacidade para até 16
câmeras e memória mínima de 1TB.

Em  prédios  sem  monitoramento  permanente  deve  ser  previsto  um  conjunto  com
monitor e teclado para auditoria das imagens. Nos prédios com monitoramento deve
ser previsto conjunto com multiplexador, servidor de vídeo e TV de LED conforme a
necessidade do sistema.

Devem  ser  instaladas  câmeras  cobrindo  as  circulações  internas,  acessos  e
estacionamento.  Em cada  projeto  deve  ser  consultada  à  administração  do  prédio
sobre a necessidade de visualização de outros ambientes como carceragem ou salão
de audiências, por exemplo.

Devem ser  instalados  sensores  de  presença  do  sistema  de  alarme  em todos  os
ambientes, cobrindo, principalmente as janelas e portas de acesso externo.

Um teclado deve ser  instalado em ponto estratégico para ativação/desativação do
sistema.

A central de alarme e demais equipamentos do sistema de CFTV e Alarme devem ser
instalados em um rack exclusivo para este fim a ser instalado em uma área segura e
fora de acesso ao público.

Serão utilizados cabos tipo UTP com 4 pares, categoria 6.

Todos os pontos devem ser identificados conforme o seguinte código:
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A câmera, sensor de presença e demais equipamentos, as duas extremidades do 
cabo e a porta de saída do NVR/Central de Alarme devem ser identificados com o 
número do ponto. No rack deve ser fixada uma tabela com o número do ponto e 
localização do mesmo no ambiente.

Serão  instalados  racks  fechados,  com  porta  de  vidro,  dois  ventiladores  no  teto,
fechadura à chave e autoportantes. Os racks com altura de 8 e 12 Us devem ser
fixados à parede com o teto a 1,60m de altura.

A rede de dutos e eletrocalhas deve ser exclusiva podendo ser compartilhada apenas
entre os sistemas de Telefonia, Rede de Computadores, CFTV e Alarme Patrimonial.

O projeto deve apresentar o Diagrama Geral do Sistema indicando a quantidade e tipo
de cabos e demais equipamentos. Deve conter também um detalhe mostrando o rack
e a disposição dos equipamentos no mesmo.

Da mesma forma, a legenda de símbolos e notas devem explicitar o tipo de material,
características principais, forma e altura de instalação.

Deverão ser desenhadas plantas de todos os pavimentos que possuírem tubulação
secundária. Os desenhos deverão indicar todas as caixas e tubulações, com suas
respectivas dimensões.

Deverão  ser  desenhados  cortes  esquemáticos  das  prumadas  e  da  tubulação  de
entrada,  com suas respectivas  caixas.  Caso existam, deverão ser  desenhados os
detalhes construtivos dos poços de elevação e cubículos de distribuição.

Deverão ser desenhados, de forma esquemática, os andares, a tubulação, com todas
as suas dimensões, e o esquema dos sistemas de CFTV e Alarme.

A planta baixa dos pavimentos deverá mostrar o trajeto e a distribuição dos pontos e a
área de visada das câmeras.

3.3. Memorial Descritivo

Deverá apresentar e justificar as normas e os procedimentos adotados, assim como
os critérios utilizados para:

 Previsão dos pontos; 

 Projeto da rede de cabeamento: tipo de cabo, capacidade, blocos, emendas e
fiação; 

 Determinar se vai ter sala de distribuidor geral; 

 Existência ou não de sala de controle; 

 Determinar se vai usar tubulação convencional ou poço de elevação; 

 Escolha do sistema de distribuição das tubulações nos andares; 

 Identificação dos pontos; 

Esse documento deverá apresentar, de forma clara, as justificativas para a escolha
dos equipamentos, e materiais e as recomendações para a execução da instalação e
tipo de ligação entre as redes de comunicação de dados.

3.4. Especificações Técnicas e de Serviços
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Deverá apresentar as características técnicas, tipos, modelos, normas pertinentes dos
principais materiais e serviços utilizados.

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

3.5. Planilha de Quantitativos e Preços de Materiais e Serviços

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

Serão utilizadas preferencialmente as composições SINAPI. 

Para os itens não existentes o SINAPI devem ser feitas e apresentadas pelo menos
três cotações no mercado.

A planilha  deve  contemplar  todos  os  materiais  e  serviços  necessários  à  perfeita
execução dos serviços.

4. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA PREDIAIS DE ÁGUA FRIA

4.1. Disposições Preliminares

4.1.1. O Projeto de Instalações Prediais de Água Fria e Quente deverá obedecer às
seguintes normas:

 NBR 5626 - Instalações prediais de água fria; 

 NBR 5657 - Instalações prediais de água fria - verificação da estanqueidade à
pressão interna (método de ensaio); 

 NBR 5658 - Instalações prediais de água fria - determinação das condições de
funcionamento das peças de utilização (método de ensaio); 

 NBR 9256 -  Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações
prediais de água fria; 

 NBR 5651 - Recebimento de instalações prediais de água fria (especificação); 

 NBR 15527:2007-Água de chuva -  Aproveitamento  de coberturas  em áreas
urbanas para fins não potáveis - Requisitos 

4.1.2.  Para que seja elaborado o Projeto de Instalações Prediais de Água Fria,  a
CPROJ deverá fornecer o projeto arquitetônico, o projeto de urbanismo e o projeto
estrutural.

4.1.3.  O projetista deverá estudar as diversas opções, escolhendo a solução mais
conveniente,  visando  garantir  o  fornecimento  de  água  potável  às  edificações,  de
forma contínua, em quantidade suficiente, com pressões e velocidade adequadas ao
perfeito funcionamento das peças de utilização e dos sistemas de tubulação. Deverá
também preservar a qualidade da água, fornecida pelo sistema de abastecimento, e o
conforto dos usuários, procurando reduzir os níveis de ruído. Para fins de descarga
sanitária,  lavagem de automóveis e irrigação deverá ser  considerado no projeto o
armazenamento e aproveitamento de águas pluviais.

4.1.4.  O  Projeto  de  Instalações  Prediais  de  Água  Fria  deverá  apresentar  o
dimensionamento dos reservatórios, das tubulações, dos registros, das válvulas e dos
acessórios,  o  ponto  de  trabalho  dos  conjuntos  elevatórios  e  informações  técnicas
relativas  às  instalações  prediais  de  água  potável  (internas  e  externas),  incluindo
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componentes construtivos e serviços necessários à construção e as declividades das
tubulações, posição dos ralos e a especificação dos materiais que serão utilizados.

4.1.5 Caberá ao projetista compatibilizar seu projeto com o das demais disciplinas
solucionando todos os problemas encontrados (choques de tubulações, posição de
equipamentos, uso de shafts e prumadas, etc).

4.1.6. O Projeto de Instalações Hidrossanitárias Sanitários deverá ser elaborado por
profissional  legalmente  habilitado  e  com  comprovantes  que  assegurem  sua
capacitação.

4.2. Medidas para Conservação de Energia

Durante a elaboração do projeto deve ser avaliada a viabilidade de utilização de água
de chuva para uso em vasos sanitários e jardins.

Devem  ser  utilizados  vasos  sanitários  que  utilizem  volume  reduzido  de  água  e
torneiras com fechamento automático.

4.3. Condições Específicas

4.3.1.  As passagens das tubulações através da estrutura  deverão ser  evitadas e,
casos  necessários,  o  projetista  estrutural  deverá  ser  informado  para  que  sejam
posicionadas de modo mais conveniente e permitam a montagem e desmontagem
das tubulações em qualquer ocasião.

4.3.2. Nas tubulações enterradas no solo, deverão ser especificados os recobrimentos
mínimos, função do tráfego sobre o terreno.

4.3.3. O projeto deverá detalhar e especificar os elementos de suporte ou apoio das
tubulações.

4.3.4. O projeto deverá indicar as conexões apropriadas para cada tipo de ligação
entre tubulações, bem como os locais onde deverão ser colocados uniões/flanges,
adaptadores e peças de inspeção.

4.3.5.  O  projeto  deverá  especificar  o  tipo  de  proteção  a  ser  dada  às  tubulações
expostas a agentes agressivos.

4.3.6. O projeto deverá especificar elementos mecânicos que reduzam a pressão de
água nas torneiras dos lavatórios e pias de forma a reduzir o consumo de água da
edificação. Nesses locais a pressão máxima da água não deverá ultrapassar 3 metros
de coluna d'água.

4.3.7. O projeto deverá prever hidrômetros para permitir o acompanhamento interno
do consumo de água fria e quente. Caso existam grandes centros de consumo de
água,  como  cozinhas,  lavanderias,  estas  deverão  possuir  sistemas  próprios  de
medição de consumo de água, fria e quente.

4.4. Apresentação do Projeto

A representação gráfica deverá ser complementada por meio de desenho de plantas e
croquis que permitam a análise e compreensão de todo o estudo.

4.4.1. Planta Baixa

Em cada  nível,  deverão ser  apresentadas  as  plantas  baixas,  em escala  1:50,que
conterão:
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 Localização da coluna de distribuição; 

 Localização dos ramais e sub-ramais; 

 Localização dos pontos de consumo. 

4.4.2. Planta de Corte

A planta de corte, em escala 1:50, deverá mostrar:

 Localização e dimensões dos reservatórios de água fria, conjuntos elevatórios,
tubulações de sucção e recalque; 

 Localização  e  dimensões  dos  barriletes  dos  reservatórios  e  colunas  de
distribuição. 

4.4.3. Planta de Detalhes

Essa planta deverá ser executada em escala 1:20 ou 1:25, contendo informações
necessárias para a boa execução da instalação. Os desenhos deverão conter:

 Localização dos barriletes de entrada; 

 Localização das saídas e extravasão dos reservatórios; 

 Localização  das  instalações  da  sucção  e  recalque,  inclusive  conjunto
motobomba. 

4.4.4. Perspectiva

Deverá  ser  em  escala  1:50,  apresentando  as  plantas  isométricas  dos  barriletes,
colunas, ramais e sub-ramais, de modo que seja possível a listagem completa dos
materiais de água quente e de água fria.

4.5. Memorial Descritivo

Deverá  apresentar  as  principais  justificativas  para  a  escolha  da  solução  adotada,
referentes à concepção do projeto, definição de todos os elementos que compõem o
projeto das instalações prediais de água fria,  levando em conta os parâmetros de
cálculo como: número de pessoas atendidas, cotas per capita, coeficiente de reforço,
número de reservatórios e conjunto motobomba.

Deverão  ser  apresentadas,  também,  as  especificações  de  todos  os  materiais
(aquisição e aplicação) e serviços (normas de execução) e, ainda, os quantitativos,
orçamentos e a descrição de todos os materiais e serviços necessários à execução da
obra.

4.6. Memória de Cálculo

Deverá apresentar, de forma clara, os cálculos para obtenção da capacidade e das
dimensões  dos  reservatórios,  previsão  de  volume  para  incêndio,  diâmetro  das
tubulações  (barriletes,  colunas,  ramais  e  sub-ramais)  e  ponto  de  trabalho  dos
conjuntos elevatórios (altura manométrica, vazão e potência).

4.7. Especificações Técnicas e de Serviços

Deverá apresentar as características técnicas, tipos, modelos, normas pertinentes dos
principais materiais e serviços utilizados.

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.
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4.8. Planilha de Quantitativos e Preços de Materiais e Serviços

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

Serão utilizadas preferencialmente as composições SINAPI. 

Para os itens não existentes o SINAPI devem ser feitas e apresentadas pelo menos
três cotações no mercado.

A planilha  deve  contemplar  todos  os  materiais  e  serviços  necessários  à  perfeita
execução dos serviços.

5. PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS DE ESGOTO
SANITÁRIOS

5.1. Disposições Preliminares

5.1.1. O Projeto de Instalações Prediais de Esgotos Sanitários deverá obedecer às
indicações do Projeto Arquitetônico, normas e especificações da DEA, da ABNT, da
concessionária local de água e esgotos e de outras normas pertinentes ao assunto.

5.1.2. O Projeto de Instalações Prediais de Esgotos Sanitários deverá ser elaborado
por  profissional  legalmente  habilitado  e  com  comprovantes  que  assegurem  sua
capacitação.  Quando  solicitado,  o  profissional  deverá  fornecer,  à  DEA dados  e
informações  relativos  ao  projeto  de  instalações,  que  servirão  de  subsídios  para
elaboração dos outros projetos.

5.1.3. O Projeto de Instalações Prediais de Esgotos Sanitários deverá obedecer às
seguintes normas:

 NBR 8160 - Instalações Prediais de Esgotos Sanitários; 

 NBR 7229  -  Construção  e  instalação  de  fossas  sépticas  e  disposição  dos
efluentes finais. 

5.1.4.  Para  que  seja  elaborado  o  Projeto  de  Instalações  Prediais  de  Esgotos
Sanitários, a CPROJ deverá fornecer o projeto arquitetônico, o projeto de urbanismo e
o projeto estrutural.

5.1.5.  O projetista deverá estudar as diversas opções e escolherá a solução mais
conveniente, visando definir e dimensionar as diversas unidades do sistema, de modo
que  os  despejos  escoem  rapidamente,  sem  pontos  de  obstrução.  As  instalações
deverão  ser  concebidas  de  modo  a  vedar  a  passagem de  gases  e  animais  das
canalizações  para  o  interior  da  edificação,  impedir  escapamento  de  gases  ou
formações de depósito no interior das canalizações, impedir a contaminação da água
potável pelos esgotos, prever a ligação com o coletor da rede pública de esgotos ou
tratamento  e  disposição  final  dos  dejetos,  quando  não  houver  a  rede  pública  de
esgotos.

5.1.6.  O  projeto  das  instalações  prediais  de  esgoto  deverá  apresentar  o
dimensionamento de tubulações (ramal de esgoto, ramal de descarga, tubo de queda
e  coletores),  sistema  de  ventilação  (primário  e  secundário),  indicando  claramente
diâmetros,  declividades  e  posicionamento  em  planta  baixa  e  cortes.  Deverá  ser
apresentado o dimensionamento das estações elevatórias (quando existirem) com a
ponte  de  trabalho  das  bombas,  dimensões  do  poço  de  sucção  e  tempo  de
funcionamento.  Deverão  ser  definidos  os  pontos  de  recepção  e  lançamento  dos
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esgotos primários e secundários, as caixas de gordura, de inspeção e de passagem
(localização, dimensões e materiais construtivos).

5.1.7. Caberá ao projetista compatibilizar seu projeto com o das demais disciplinas
solucionando todos os problemas encontrados (choques de tubulações, posição de
equipamentos, uso de shafts e prumadas, etc).

5.2. Condições Específicas

5.2.1.  As passagens das tubulações através da estrutura  deverão ser  evitadas e,
casos  necessários,  o  projetista  estrutural  deverá  ser  informado  para  que  sejam
posicionadas de modo mais conveniente e permitam a montagem e desmontagem
das tubulações em qualquer ocasião.

5.2.2. Nas tubulações enterradas no solo, deverão ser especificados os recobrimentos
mínimos em função do tráfego sobre o terreno. 

5.2.3. O projeto deverá detalhar e especificar os elementos de suporte ou apoio das
tubulações.

5.2.4. O projeto deverá indicar as conexões apropriadas para cada tipo de ligação
entre tubulações, bem como os locais onde deverão ser colocados uniões/flanges,
adaptadores e peças de inspeção.

5.2.5.  O  projeto  deverá  especificar  o  tipo  de  proteção  a  ser  dada  às  tubulações
expostas a agentes agressivos.

5.2.6. Deverá ser verificada a condição de escoamento do esgoto em condutos livres,
a meia seção, nos coletores e subcoletores.

5.3. Apresentação do Projeto

A representação gráfica deverá ser complementada por meio de desenho de plantas e
croquis que permitam a análise e compreensão de todo o estudo.

5.3.1. Planta Baixa

Em cada nível,  deverão ser apresentadas as plantas baixas, em escala 1:50, que
conterão:

 Localização dos ramais de descarga e ramais de esgoto; 

 Localização dos tubos de queda; 

 Localização dos tubos de ventilação; 

 Localização dos pontos; 

 Localização das caixas de gordura, passagem e extensão. 

5.3.2. Planta de Corte

A planta de corte, em escala 1:50, deverá mostrar:

 Localização dos tubos de queda e de ventilação; 

 Localização e dimensões da estação elevatória. 

5.3.3. Planta de Detalhes

Essa planta deverá ser executada em escala 1:20 ou 1:25, trazendo as informações
necessárias  para  a  boa  execução  da  instalação.  Os  desenhos  deverão  conter
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detalhes das ligações de ramais de descarga, ramais de esgoto e tubos de queda.

5.4. Memorial Descritivo

Deverá  apresentar  as  principais  justificativas  para  a  escolha  da  solução  adotada,
referentes à concepção do projeto, definição de todos os elementos que compõem o
projeto  das  instalações  prediais  de  esgoto,  levando  em  conta  parâmetros  como
unidades  padrão  Hunter,  declividade,  diâmetro  e  conjunto  moto-bomba,  além das
especificações de todos os materiais (aquisição e aplicação) e serviços (normas de
execução) e os quantitativos e orçamentos.

5.5. Memória de Cálculo

Deverá  apresentará,  de  forma  clara,  os  cálculos  para  obtenção  de  diâmetro,
declividade e ponto de trabalho das bombas, dimensionamento trecho por trecho das
tubulações  de  esgoto  primárias  e  secundárias,  abrangendo  ramais  de  descarga,
ramais de esgoto, tubos de queda, coletores e subcoletores, dimensionamento das
caixas de gordura, caixas de passagem e caixas de inspeção, dimensionamento das
fossas e poços absorventes ou valas de infiltração.

5.6. Especificações Técnicas e de Serviços

Deverá apresentar as características técnicas, tipos, modelos, normas pertinentes dos
principais materiais e serviços utilizados.

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

5.7. Planilha de Quantitativos e Preços de Materiais e Serviços

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

Serão utilizadas preferencialmente as composições SINAPI. 

Para os itens não existentes o SINAPI devem ser feitas e apresentadas pelo menos
três cotações no mercado.

A planilha  deve  contemplar  todos  os  materiais  e  serviços  necessários  à  perfeita
execução dos serviços.

6. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

6.1. Disposições Preliminares

6.1.1. O projeto deverá obedecer às seguintes normas e decretos:

 NBR 9695 - Pó químico para extinção de incêndio (especificação); 

 NBR 13485 - Manutenção de terceiro nível (vistoria) em extintores de incêndio; 

 NBR 9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio; 

 NBR 6135 - Chuveiros automáticos para extinção de incêndio; 

 NBR 11715 - Extintores de incêndio com carga d’água; 

 NBR 11716 - Extintores de incêndio com carga de gás carbônico; 

 NBR 10721 - Extintores de incêndio com carga de pó químico; 

 NBR 11751 - Extintores de incêndio com carga para espuma mecânica; 
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 NBR 11742 - Porta corta - fogo para saída de emergência; 

 NBR 10897 - Proteção contra incêndio por chuveiro automático; 

 NBR 10898- Sistema de iluminação de emergência; 

 NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio; 

 NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios altos; 

 NR 18 - Sinalização de segurança; 

 NR 23 - Normas Regulamentadoras de segurança e saúde do trabalhador -
Contra incêndios; 

 Decreto  5.876  de  19/03/80  da  Prefeitura  Municipal  do  Salvador,  que
regulamenta os dispositivos da Lei 3.077 de 05/12/79, estabelecendo normas
de segurança contra incêndio e pânico, levando em consideração a proteção
das pessoas e dos seus bens. 

 Lei Complementar nº 1.257, de 06 de janeiro de 2015 do estado de São Paulo. 

 Outros  decretos  e  leis  regulamentadoras  das  instalações  de  Combate  e
Prevenção  a  Incêndios  exigidas  pela  prefeitura  ou  corpo  de  bombeiros  da
cidade onde será realizado o projeto. 

6.1.2. Para que seja elaborado o Projeto de Proteção contra Incêndio, a CPROJ/DEA
deverá fornecer o Projeto Arquitetônico executivo e o Projeto Estrutural.

6.1.3. O projetista deverá estudar a proteção mais adequada para a edificação, tendo
em  vista  as  diversas  possibilidades  de  incêndio  e  as  indicações  das  tabelas
constantes  nas  normas  acima  que,  em  função  do  tipo  de  ocupação,  altura  da
edificação,  área construída e classe de risco,  fornece a  relação de equipamentos
necessários para a proteção contra incêndio. 

6.1.4.  O  Projeto  de  Proteção  contra  Incêndio  deverá  apresentar  um  sistema  de
detecção, alarme e combate ao incêndio, através de elementos que estarão dispostos
e adequadamente interligados que forneçam informações do princípio de incêndio e
que ofereçam proteção à vida humana, ao patrimônio público (ou privado) e aos bens
produzidos.

6.1.5. Caberá ao projetista compatibilizar seu projeto com o das demais disciplinas
solucionando todos os problemas encontrados (choques de tubulações, posição de
equipamentos, uso de shafts e prumadas, etc).

6.1.6.  O  Projeto  de  Instalações  de  Proteção  e  Combate  a  Incêndios  deverá  ser
elaborado por profissional legalmente habilitado e com comprovantes que assegurem
sua capacitação.

6.2. Representação Gráfica e Relatórios

A representação gráfica deverá ser complementada por meio de desenho de plantas e
croquis que permitam a análise e compreensão de todo o estudo. 

6.2.1. Planta de Locação dos Equipamentos

Deverá  ser  em  escala  adequada,  apresentando  a  localização  de  todos  os
equipamentos integrantes do sistema e detalhes gerais de instalação dos mesmos,
como:
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 Trajeto e dimensões dos condutores elétricos e eletrodutos,  suas proteções
mecânicas e caixas; 

 Localização da central e bateria de acumuladores, quando não for alojada no
interior da central; 

 Posição do painel repetidor; 

 Localização e espaçamento dos detetores; 

 Localização dos extintores; 

 Localização dos hidrantes no interior da construção e do hidrante de recalque
no passeio; 

 Localização do reservatório, indicando suas dimensões e reserva técnica; 

 Localização,  tipo  e  forma  de  instalação  das  sinalizações  (placas,  blocos
autônomos, etc). 

6.2.2. Planta de Elevação

Deverá ser em escala conveniente e apresentará:

 Localização dos condutores elétricos para o detector e dos eletrodutos; 

 Localização  dos  tubos  desde  a  saída  do  reservatório  até  a  chegada  aos
hidrantes; 

 Localização dos hidrantes, mostrando as alturas das tomadas em relação ao
piso do pavimento e as alturas das caixas que contém as mangueiras; 

 Localização do reservatório,  indicando a altura do fundo do reservatório em
relação ao piso do pavimento e as tubulações que saem dele, para alimentação
dos hidrantes. Deve ser claramente indicada a altura de saída da tubulação de
incêndio e das demais tubulações do reservatório (reserva técnica). 

6.2.3. Planta de Situação

Deverá ser em escala 1:200, indicando a posição do hidrante de recalque e o trajeto
do eletroduto de alimentação deste.

6.2.4.  Diagrama  multifilar  genérico,  mostrando  a  interligação  entre  todos  os
equipamentos e a central.

6.2.5. Planta resumo da instalação, indicando:

 Número de circuitos de detecção e sua respectiva área, local ou pavimento; 

 Quantidade e tipo de detectores em cada circuito e área ou local em que serão
instalados; 

 Quantidade  e  tipo  de  indicadores,  correspondentes  a  cada  circuito,  e  o
respectivo local de instalação; 

 Quantidade de acionadores manuais em cada circuito e o respectivo local ou
área de instalação. 

6.3. Memorial Descritivo

Deverá apresentar as principais justificativas para a solução adotada,  referentes à
escolha  dos  equipamentos,  materiais,  tipo  dos  reservatórios  elevados  ou
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subterrâneos,  a  classificação  da  edificação  quanto  a  ocupação  e  grau  de  risco
considerados,  além  da  especificação  e  quantidade  de  todos  os  materiais  e
equipamentos utilizados no sistema de proteção.

6.4. Memória de Cálculo

Deverá apresentar, de forma clara, os cálculos dos esforços e o dimensionamento dos
elementos de proteção, tais como:

 Dimensionamento  das  tubulações  de  alimentação  dos  hidrantes,  desde  o
reservatório, considerando as perdas de cargas; 

 Dimensionamento das bombas de incêndio; 

 Dimensionamento do número de hidrantes internos; 

 Dimensionamento da capacidade e altura dos reservatórios; 

 Dimensionamento do número dos detectores e capacidade; 

 Dimensionar a central de incêndio e suas principais características; 

6.5. Especificações Técnicas e de Serviços

Deverá apresentar as características técnicas, tipos, modelos, normas pertinentes dos
principais materiais e serviços utilizados.

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

6.6. Planilha de Quantitativos e Preços de Materiais e Serviços

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

Serão utilizadas preferencialmente as composições SINAPI. 

Para os itens não existentes o SINAPI devem ser feitas e apresentadas pelo menos
três cotações no mercado.

A planilha  deve  contemplar  todos  os  materiais  e  serviços  necessários  à  perfeita
execução dos serviços.

7. PROJETO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

7.1. Disposições Preliminares

7.1.1. O Projeto de Ar Condicionado Central deverá obedecer às seguintes normas e
recomendações:

 ABNT - NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

 ABNT - NBR 6401 - Instalações centrais de ar condicionado para conforto -
parâmetros básicos de projeto; 

 ASHRAE -  American  Society  of  Heating,  Refrigeration  and  Air  Conditioning
Engineers Handbook of Fundamentals - Prescrições técnicas; 

 SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association -
Normas construtivas; 

 ASTM - American Society for Testing and Materials - Especificações para tubos
e chapas de aço; 
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 ARI - Air Conditioning and Refrigeration Institute - 210/81 - Standard for unitary
air-conditioning  equipment;
ARI - Air Conditioning and Refrigeration Institute - 410/81 - Standard for forced
circulation air-cooling and air-heating coils; 

 ARI  -  Air  Conditioning  and  Refrigeration  Institute  -  590/81  -  Standard  for
reciprocating water-chilling packages; 

 ANSI - American National Standards Institute - Normas para dimensionamento
de tubos; 

 ASME - American Society of  Mechanical  Engineers -  Código para vasos de
pressão sem combustão; 

 NFPA - National Fire Protection Association 90 A - Instalation of air conditioning
and ventiling systems. 

OBS.:  Quando  o  projeto  tratar  de  sistemas  específicos,  deverão  ser  consultadas
normas e recomendações específicas, dos organismos acima citados.

7.1.2. Para que seja elaborado o Projeto de Ar Condicionado Central, o TJBA através
da DEA deverá fornecer o projeto arquitetônico executivo e o projeto estrutural.

7.1.3  O projetista  deverá  estudar  as  diversas opções de projeto  que atendam ao
projeto arquitetônico, analisando as vantagens e desvantagens de cada opção, com
relação à viabilidade técnica, econômica e de execução.

7.1.4 O projeto deverá apresentar o dimensionamento e a localização de todos os
componentes  do  sistema  de  ar  condicionado,  assim  como  as  especificações  dos
mesmos. Tais componentes estão listados a seguir:

 - Aparatos de distribuição de ar; 

 - Tubulações hidráulicas; 

 - Tubulações de gás refrigerante; 

 - Equipamentos (condicionadores, torres, bombas, etc); 

 - Dispositivos elétricos e de controle; 

 - Sistema de monitoramento de temperaturas e umidades relativas do ar no
ambiente externo e interno; 

 - Medidores energia elétrica. 

7.1.5 Todas as edificações ou zonas independentes destas, onde os equipamentos
para  condicionamento  de  ar  somem  uma  potência  instalada  superior  a  20  kW,
deverão possuir um projeto específico para condicionamento de ar centralizado, ou ao
menos um estudo de viabilidade técnico/econômica de adoção desse sistema. 

7.2. Medidas para Conservação de Energia

7.2.1. O projeto deverá apresentar o cálculo completo da carga térmica do edifício
com  as  contribuições  detalhadas  dos  ganhos  por  paredes,  teto,  superfícies
envidraçadas,  pessoas  e  equipamentos.  Este  cálculo  deverá  ser  feito  para  cada
ambiente, analisando as características particulares que possam ser utilizadas para
reduzir a carga térmica e com isto o uso de energia para condicionamento do ar.
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7.2.2.  O  projeto  deverá  considerar  as  oportunidades  de  utilização  da  ventilação
cruzada e de utilização de elementos passivos na arquitetura de forma a melhorar o
desempenho térmico da edificação.

7.2.3. O projeto deverá fornecer um estudo comparativo de soluções que promovam
redução da carga térmica, com as respectivas implicações arquitetônicas, descrição
dos critérios econômicos, custos das medidas e economias de energia alcançáveis. O
estudo objetivará identificar aspectos que contribuam para diminuir o uso de energia
para climatização. 

7.2.4. Deverão ser asseguradas as exigências de conforto térmico e de qualidade do
ambiente, sem o dispêndio desnecessário de energia, garantindo ainda a qualidade e
segurança das instalações.

7.2.5. Sempre que a potência instalada em equipamentos para condicionamento de ar
seja superior a 75 kW, o projeto deverá prever sistemas de monitoramento e controle
da temperatura nos ambientes e contemplar dispositivos de medição, supervisão e
controle do uso de energia elétrica dos principais componentes do sistema.

7.2.6. Deverão ser fornecidas informações detalhadas sobre o consumo de energia
elétrica dos equipamentos utilizados, nas diversas condições de funcionamento, de
acordo curvas típicas de clima durante o dia e durantes as estações do ano. Estas
informações devem vir acompanhadas das respectivas características técnicas dos
equipamentos.

7.3. Representação Gráfica e Relatórios

A representação gráfica deverá ser complementada por meio de desenho de plantas e
croquis que permitam a análise e compreensão de todo o estudo. 

7.3.1. Planta de Locação dos Equipamentos

Deverá  ser  em  escala  adequada,  apresentando  a  localização  de  todos  os
equipamentos integrantes do sistema e detalhes gerais de instalação dos mesmos,
como:

 Localização dos equipamentos internos e externos; 

 Alturas de montagem; 

 Trajeto  e  dimensões  dos  dutos  e  tubulações,  suas  proteções  mecânicas  e
caixas; 

 Trajeto e dimensões dos condutores elétricos e eletrodutos,  suas proteções
mecânicas e caixas; 

7.3.2. Planta de Elevação

Deverá ser em escala conveniente e apresentará:

 Localização dos equipamentos e interligações de dutos  e tubulações; 

7.3.4.  Diagrama  multifilar  genérico,  mostrando  a  interligação  entre  todos  os
equipamentos.

7.3.5. Planta de detalhes, indicando:

 Forma de fixação e instalação dos equipamentos; 

 Dimensões, espessuras de chapas, diâmetros e tipo de materiais utilizados; 
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 Conexão das tubulações de água, gás, dutos, energia, etc. 

7.4. Memorial Descritivo

Deverá apresentar as principais justificativas para a solução adotada,  referentes à
escolha dos equipamentos, materiais, além da especificação e quantidade de todos
os materiais e equipamentos utilizados.

7.5. Memória de Cálculo

Deverá apresentar, de forma clara, os cálculos dos esforços e o dimensionamento dos
elementos, tais como:

 Carga térmica; 

 Condutores elétricos de alimentação e interligação das máquinas; 

 Dimensionamento dos dutos e eletrodutos; 

7.6. Especificações Técnicas e de Serviços

Deverá apresentar as características técnicas, tipos, modelos, normas pertinentes dos
principais materiais e serviços utilizados.

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

7.7. Planilha de Quantitativos e Preços de Materiais e Serviços

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

Serão utilizadas preferencialmente as composições SINAPI. 

Para os itens não existentes o SINAPI devem ser feitas e apresentadas pelo menos
três cotações no mercado.

A planilha  deve  contemplar  todos  os  materiais  e  serviços  necessários  à  perfeita
execução dos serviços.

8. PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO

8.1. Disposições Preliminares

8.1.1.  Os  Projetos  de  Acústica  e  de  Sonorização  devem  obedecer  às  seguintes
normas:

 NBR 10151 -  Acústica  -  Avaliação do ruído  em áreas habitadas,  visando o
conforto da comunidade – Procedimento; 

 NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico; 

 NBR 15575 - Edificações habitacionais — Desempenho; 

 NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

 NBR  13570 -  Instalações  elétricas  em  locais  de  afluência  de  público  -
Requisitos específicos; 

 NR 10 – Instalações Elétricas; 

 NBR 14306  -  Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes
internas de telecomunicações em edificações – Projeto; 
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 NBR  12965  -  Tecnologia  de  informação  -  Sistema  de  processamento  de
informação - Redes locais - Controle de enlace lógico; NBR 12939 - Interface
básica entre equipamento de comunicação de dados (ECD) e a rede telefônica
pública, para velocidade de até 20.000 bit/s; 

8.1.2. Para que seja elaborado o Projeto de Acústica e Sonorização, a CPROJ deverá
fornecer o projeto arquitetônico executivo e o projeto estrutural. A CPROJ/DEA definirá
as condições específicas para o projeto, através do Programa de Necessidades, o
qual fixará os objetivos, prazos e recursos do projeto a ser desenvolvido.

8.1.3.  O  Projeto  de  Acústica  e  Sonorização  destina-se  a  fornecer  os  elementos
necessários  aos  construtores,  projetistas  e  instaladores,  que  permitam  a  perfeita
execução das instalações, de acordo com as normas vigentes e com as necessidades
do TJBA.

8.1.4.  O  projetista  deverá  apresentar  o  Projeto  de  Acústica  e  Sonorização,  após
análise de todas as possíveis situações que envolvam a segurança do prédio e das
pessoas, seus arranjos, disposição dos equipamentos, campos de visada, vantagens
e desvantagens, custos x benefícios de cada opção. Deverá também considerar todas
as necessidades das instalações, a partir  da potência e/ou cargas necessárias; as
dimensões  e  características  do  imóvel  e  o  grau  de  confiabilidade  requerido  pela
instalação. 

8.1.5.  O  cabeamento  do  sistema  de  Sonorização  será  exclusivo  para  tal.  A
infraestrutura  de  dutos,  eletrocalhas  e  caixas  será  preferencialmente  exclusiva,
podendo ser compartilhada com a de rede de computadores em situações especiais
previamente aprovadas pela CPROJ/DEA.

8.1.6. Caberá ao projetista compatibilizar seu projeto com o das demais disciplinas
solucionando todos os problemas encontrados (choques de tubulações, posição de
equipamentos, uso de shafts e prumadas, etc).

8.1.7.  O Projeto  de  Acústica  e  Sonorização deverá  ser  elaborado por  profissional
legalmente habilitado e com comprovantes que assegurem sua capacitação.

8.2. Principais Características do Projeto

O projeto de Sonorização será composto por sonofletores, microfones, equalizadores,
amplificadores,  gravadores  e  demais  equipamentos  necessários  para  atender  às
funções solicitadas pelo TJBA.

O projeto de Acústica deverá especificar todo material necessário para o tratamento
acústico desejado no ambiente e também atender às recomendações das normas
vigentes.

Para abrigar os equipamentos serão instalados racks fechados, com porta de vidro,
dois ventiladores no teto, fechadura à chave e autoportantes. Os racks com altura de
8 e 12 Us devem ser fixados à parede com o teto a 1,60m de altura.

A rede de dutos e eletrocalhas deve ser exclusiva podendo ser compartilhada apenas
entre os sistemas de Telefonia, Rede de Computadores, CFTV e Alarme Patrimonial.

O projeto deve apresentar o Diagrama Geral do Sistema indicando a quantidade e tipo
de cabos e demais equipamentos. Deve conter também um detalhe mostrando o rack
e a disposição dos equipamentos no mesmo.
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Da mesma forma, a legenda de símbolos e notas devem explicitar o tipo de material,
características principais, forma e altura de instalação.

Deverão ser desenhadas plantas de todos os pavimentos que possuírem tubulação
secundária. Os desenhos deverão indicar todas as caixas e tubulações, com suas
respectivas dimensões.

Deverão  ser  desenhados  cortes  esquemáticos  das  prumadas  e  da  tubulação  de
entrada,  com suas respectivas  caixas.  Caso existam, deverão ser  desenhados os
detalhes construtivos dos poços de elevação e cubículos de distribuição.

Deverão ser desenhados, de forma esquemática, os andares, a tubulação, com todas
as suas dimensões, e o esquema dos sistemas de Sonorização.

8.3. Memorial Descritivo

Deverá apresentar e justificar as normas e os procedimentos adotados, assim como
os critérios utilizados para:

 Previsão dos pontos; 

 Projeto do cabeamento: tipo de cabo, capacidade, blocos, emendas e fiação; 

 Armário ou rack de equipamentos;; 

 Existência ou não de sala de controle; 

 Determinar se vai usar tubulação convencional ou poço de elevação; 

 Escolha do sistema de distribuição das tubulações nos andares; 

 Identificação dos pontos; 

Esse documento deverá apresentar, de forma clara, as justificativas para a escolha
dos equipamentos, e materiais e as recomendações para a execução da instalação e
tipo de ligação entre as redes de comunicação de dados.

8.4. Especificações Técnicas e de Serviços

Deverá apresentar as características técnicas, tipos, modelos, normas pertinentes dos
principais materiais e serviços utilizados.

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

8.5. Planilha de Quantitativos e Preços de Materiais e Serviços

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

Serão utilizadas preferencialmente as composições SINAPI. 

Para os itens não existentes o SINAPI devem ser feitas e apresentadas pelo menos
três cotações no mercado.

A planilha  deve  contemplar  todos  os  materiais  e  serviços  necessários  à  perfeita
execução dos serviços.

9. PROJETO DE AUTOMAÇÃO PREDIAL

9.1. Disposições Preliminares

9.1.1. Os Projetos de Automação Predial devem envolver todas as demais disciplinas
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e atender às normas específicas de cada uma delas.

9.1.2. Para que seja elaborado o Projeto de Automação Predial,  a CPROJ deverá
fornecer o projeto executivo de arquitetura e das demais disciplinas envolvidas na
automação. A CPROJ/DEA definirá as condições específicas para o projeto, através
do  Programa  de  Necessidades,  o  qual  fixará  os  objetivos,  prazos  e  recursos  do
projeto a ser desenvolvido.

9.1.3.  O  Projeto  de  Automação  Predial  destina-se  a  fornecer  os  elementos
necessários  aos  construtores,  projetistas  e  instaladores,  que  permitam  a  perfeita
execução das instalações, de acordo com as normas vigentes e com as necessidades
do TJBA.

9.1.4. O projetista deverá apresentar o Projeto de Automação Predial, após análise de
todas as possíveis situações que envolvam a segurança do prédio e das pessoas,
seus  arranjos,  disposição  dos  equipamentos,  campos  de  visada,  vantagens  e
desvantagens, custos x benefícios de cada opção. Deverá também considerar todas
as necessidades das instalações, a partir  da potência e/ou cargas necessárias; as
dimensões  e  características  do  imóvel  e  o  grau  de  confiabilidade  requerido  pela
instalação. 

9.1.5. Caberá ao projetista compatibilizar seu projeto com o das demais disciplinas
solucionando todos os problemas encontrados (choques de tubulações, posição de
equipamentos, uso de shafts e prumadas, etc).

9.1.6.  O  Projeto  de  Automação  Predial  deverá  ser  elaborado  por  profissional
legalmente habilitado e com comprovantes que assegurem sua capacitação.

9.2. Principais Características do Projeto

O projeto de Automação Predial será composto por controladores lógicos, fontes de
alimentação, transdutores, cabos, dutos e todos os demais componentes necessários
ao perfeito funcionamento e operação do sistema.

Também fará parte do projeto de Automação Predial a especificação clara e completa
das  interfaces  homem-máquina,  funcionalidades,  interligações,  intertravamentos,
software e hardware que componham o sistema.

O projeto deve apresentar o Diagrama Geral do Sistema indicando a quantidade e tipo
de cabos e demais equipamentos. Deve conter também um detalhe mostrando o rack
e a disposição dos equipamentos no mesmo.

Da mesma forma, a legenda de símbolos e notas devem explicitar o tipo de material,
características principais, forma e altura de instalação.

Deverão ser desenhadas plantas de todos os pavimentos que possuírem tubulação
secundária. Os desenhos deverão indicar todas as caixas e tubulações, com suas
respectivas dimensões.

Deverão  ser  desenhados  cortes  esquemáticos  das  prumadas  e  da  tubulação  de
entrada,  com suas respectivas  caixas.  Caso existam, deverão ser  desenhados os
detalhes construtivos dos poços de elevação e cubículos de distribuição.

Deverão ser desenhados, de forma esquemática, os andares, a tubulação, com todas
as suas dimensões, e o esquema dos sistemas de Sonorização.
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9.3. Memorial Descritivo

Deverá apresentar e justificar as normas e os procedimentos adotados, assim como
os critérios utilizados.

Esse documento deverá apresentar, de forma clara, as justificativas para a escolha
dos equipamentos, e materiais e as recomendações para a execução da instalação.

9.4. Especificações Técnicas e de Serviços 

Deverá apresentar as características técnicas, tipos, modelos, normas pertinentes dos
principais materiais e serviços utilizados.

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

9.5. Planilha de Quantitativos e Preços de Materiais e Serviços

Os  itens  apresentados  nas  Especificações  devem  ser  iguais  aos  utilizados  para
identificar os materiais na Planilha de Quantitativos e Preços.

Serão utilizadas preferencialmente as composições SINAPI. 

Para os itens não existentes o SINAPI devem ser feitas e apresentadas pelo menos
três cotações no mercado.

A planilha  deve  contemplar  todos  os  materiais  e  serviços  necessários  à  perfeita
execução dos serviços.

10.  MODELAGEM  DE  PROJETOS  DAS  DISCIPLINAS  DE  ELÉTRICA  E
TELECOMUNICAÇÕES, MECÂNICA E CIVIL.

A modelagem  será  entregue  em  arquivo  digital,  em  extensão  .rvt  com  todos  os
projetos das disciplinas contratadas e LOD500 (level of detail indicado para us built).
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ANEXO III – FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS
SERVIÇOS TÉCNICOS

1.0. APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

A documentação técnica  que representa  o Projeto  como um todo é  composta  de
elementos  gráficos (modelos BIM contendo folhas com layouts e anotações)  e  de
elementos textuais (memoriais, declarações, planilhas.), que deverão ser produzidos e
apresentados  de  acordo  com a sua  especificidade,  conforme as  normas  técnicas
estabelecidas e as disposições do CONTRATANTE.

Os  desenhos,  textos  e  demais  documentos  conterão  na  em  local  adequado,  no
mínimo, as seguintes informações:

· Identificação do CONTRATANTE;

· Identificação  da CONTRATADA (nome da empresa  e CNPJ)  e  dos autores  dos  Projetos
(nome, habilitação e registro profissional, número da RRT e assinatura);

· Identificação da edificação (nome e endereço completo);

· Identificação do Projeto (etapa de execução, atividade técnica e codificação);

· Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão);

· Identificação do arquivo eletrônico correspondente;

· Demais dados pertinentes.

A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediência
aos padrões previamente definidos pelo CONTRATANTE.

Todos  os  documentos  técnicos (desenhos,  textos,  etc.)  deverão ser  entregues ao
CONTRATANTE em uma única via impressa, sendo que os desenhos deverão ser
plotados.

A  CONTRATADA  deverá  apresentar,  por  intermédio  do  autor  da  Planilha
Orçamentária,  Declaração  de  compatibilidade  dos  quantitativos  e  dos  custos
constantes da planilha com os quantitativos do Projeto e com os custos com base no
sistema SINAPI.

A escala a utilizar na representação geral, deverá ser de 1:50, devendo ser mantida
para  todos  os  Projetos,  tanto  quanto  possível.  Os  detalhes  executivos  e  plantas
setorizadas terão as escalas de representação adequadas ao seu objetivo.

Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverão ser agrupados em jogos
separados e independentes, em correspondência a cada atividade técnica envolvida.

Os  desenhos  de  cada  Projeto  deverão  ser  numerados  sequencialmente  e  conter
indicação do número total de pranchas que compõem o conjunto.

Os  desenhos  e  demais  documentos  técnicos  deverão  obedecer  aos  formatos  e
normas  de  representação  previstas  na  ABNT  e  deverá  ser  indicada,  para  cada
Projeto, a simbologia utilizada.

O CONTRATANTE poderá exigir a apresentação e/ou o desenvolvimento de todos os
detalhes e documentos que julgarem convenientes para a perfeita caracterização do
Projeto; como por exemplo, as Memórias de Cálculo que determinaram a Planilha
Orçamentária,  sem  que  tal  procedimento  represente  a  necessidade  de  aditivo
contratual.
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1.1. Orientação para criação de arquivos

A identificação dos arquivos deverá ser efetuada conforme a nomenclatura de formato
geral CCC_UUU_DDD_TT_EE_00-00_DESCRICAODOLOCAL_R00, onde:

COMARCA_UNIDADE_DISCIPLINA_TIPODOC_ETAPA_NROPRANCHAS_DESCRI
CAOLOCAL_REVISAO

CCC Sigla de Identificação da Comarca onde se situa a edificação do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia

UUU Código resumido de identificação da unidade a ser projetada, formada
pela combinação de três letras, informada pela coordenação de projetos,
conforme exemplo: FRB = Fórum Ruy Barbosa

DDD Atividade técnica ou disciplina de que trata o arquivo com base 
nas atividades descritas na NBR 13531/1995:
a)topografia (TOP);
b)arquitetura (ARQ);
c)luminotécnica (LMT);
d) comunicação visual (CMV);
e) paisagismo (PSG);
f)arquitetura de interiores (decoração) (INT);
g) impermeabilização (IMP);

EE Identificação da fase ou etapa de projeto conforme NBR 13531/1995:
a)levantamento (LV);
b)programa de necessidades (PN);
c)estudo de viabilidade (EV);
d)estudo preliminar (EP);
e)anteprojeto (AP);
f) projeto legal (PL);
g)projeto básico (PB);
h)projeto para execução (PE)

Nomenclatur
a

Título  ou  descrição  do  desenho/documento,  em  até  20  caracteres.
Preferencialmente  com  uma  nomenclatura  que  identifique  o  local  do
projeto.

VVV Identificação da versão do arquivo, formado pela letra R (revisão) e um
número (1, 2, 3...)

EXT Extensão do arquivo.

Exemplo: Nomenclatura de arquivo para a primeira revisão do projeto básico para o
novo fórum da comarca de CANSANÇÃO.

CSC_NFO_ARQ_PB_Nvo Fórum Av Central_R01.RVT

As revisões serão indicadas em ordem numérica (01, 02, 03, etc.), sendo a revisão 00
(zero) a emissão inicial. A numeração indicativa da revisão deverá constar em todas
as pranchas, inclusive naquelas que não sofrerem alterações. O não cumprimento
deste item constitui infração de natureza grave e está sujeita a penalidade prevista na
tabela II do item 10 do projeto básico.
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As  mídias  eletrônicas  deverão  ser  devidamente  identificadas  com  etiquetas  onde
deverá constar:

a) Identificação da empresa CONTRATADA;

b) Data da gravação;

c) Identificação da unidade a que se refere o trabalho;

d) Identificação do serviço a que se refere a mídia;

e)  Eventuais  mudanças  na  forma  de  nomeação  dos  arquivos  será  previamente
comunicada pelo TJBA à contratada, que deverá passar a utilizá-la.

1.2.  Plataforma para Elaboração de Desenhos.

A plataforma em que serão desenvolvidos os projetos deverá ser o Autodesk Revit na
sua versão atualizada que é o software BIM utilizado pelo TJBA 

1.3.  Complexidade dos modelos e os níveis de detalhamento.

A complexidade do modelo apresentado dependerá não apenas da etapa de projetos,
mas  do  desenvolvimento  e  da  consolidação  dos  sistemas  construtivos  utilizados
durante sua concepção, fato que na maioria dos casos irá resultar em modelos BIM
com  componentes  construtivos  de  diferentes  níveis  de  detalhamento  em  uma
determinada etapa.

A referência a ser utilizada para a elaboração dos modelos deve ser o documento
“Level of Development Specification 2018” disponível em (www.bimforum.org/lod)

Qualquer dúvida relacionada ao modo como devem ser representados os elementos
de construção deve ser solucionada com a equipe técnica da CONTRATANTE.

Os modelos da etapa de projetos executivos deverão conter objetos com nível  de
detalhamento LOD (LevelofDetail) 300 ou mais detalhados caso esse detalhamento
seja indispensável para o completo entendimento do elemento construtivo específico.
De modo geral O LOD apresentado deve ser compatível com as especificações de
projeto definidas para a etapa de forma a representar sem interpretações equivocadas
os elementos e o objetivo da etapa de projeto representada.

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  ao  CONTRATANTE,  cópia  em  pendrive  dos
arquivos correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas
fases do Projeto, devidamente relacionados e identificados.

Os elementos gráficos deverão ser  entregues em formado Autodesk Revit  em sua
versão atualizada nos formatos RVT, RFA ou RTE, e em PDF, e os elementos textuais
em formato DOC ou XLS e em PDF. 

Os elementos  gráficos são compostos  pelo modelo BIM paramétrico  e as  plantas
técnicas resultantes deste modelo devidamente complementadas com as anotações,
cotas e tabelas paramétricas vinculadas aos componentes da construção.

É  imprescindível  que  os  arquivos  estejam  em  formatos  editáveis,  para  que
alterações futuras de manutenção e reforma possam ser feitos a partir deste
arquivo. 

Os arquivos de texto deverão ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office
versão 2007 ou outro compatível. 
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Os arquivos de planilha deverão ser executados no aplicativo VOLARE ou EXCEL,
Microsoft Office versão 2007, outro compatível.

A CONTRATADA se comprometerá a utilizar softwares devidamente licenciados pelos
respectivos fabricantes.

1.3. Orientações para elaborações de desenhos

Poderão ser utilizadas as seguintes fontes: “ARIAL” e “ROMANS”

A unidade de desenho padrão será metro (m)

O rótulo (carimbo) deverá ter 18,5 cm de largura e conter, no mínimo, as seguintes
informações:

· Logomarca da CONTRATANTE (a ser fornecida);

· Logomarca da CONTRATADA;

· Identificação da unidade a ser projetada (ex.: Fórum da Comarca de Guanambi);

· Endereço do imóvel (rua, nº e cidade);

· Título do projeto (Fundação, Instalações elétricas, etc);

· Etapa do projeto (Anteprojeto, Projeto Executivo, etc)

· Assunto da prancha e referência (Planta Baixa - Pav. Térreo, Cortes - XX, Fachada, etc.);

· Indicação do nome do arquivo da gravação da prancha no formato padronizado;

· Número da prancha no formato sequência/quantidade total (01/03, 02/03...);

· Data da elaboração do projeto (DD/MM/AAAA);

· Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);

· Campos para assinaturas do TJBA e do Responsável Técnico (com identificação do nome
completo, nº CAU, endereço e telefone).

· As anotações, legendas e demais observações relativas ao projeto, bem como informações
relativas a áreas (totais, índices, ambientes principais, área de intervenção)  deverão ser
apresentadas em quadros separados do rótulo (carimbo).

A definição de espessura segundo as cores das penas deverá seguir a padronização
abaixo:

COR Nº da cor no AutoCad Espessura da pena (mm) Nº da cor de impressão
 1 (Red) 0,15 7
 2 (Yellow) 0,20 7
 3 (Green) 0,25 7
 4 (Cyan) 0,30 7
 5 (Blue) 0,50 7
 6 (Magenta) 0,50 7
 7 (White) 0,20 7
 8 0,13 7
 10  0,25 10
 15 0,15 7
 22 0,20 22
 30 0,10 22
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COR Nº da cor no AutoCad Espessura da pena (mm) Nº da cor de impressão
 43 0,13 7
 68 0,10 68
 251 0,10 251

Para os elementos de desenho deverão ser adotadas os layers e cores do arquivo
padrão fornecido pelo TJBA.

A relação de cores e espessuras de pena, escala de plotagem e tamanho da prancha
deverá ser também indicada no arquivo de desenho, ao lado direito externo da área
de plotagem.

O tamanho das pranchas deverá  obedecer  aos seguintes  formatos constantes  na
tabela abaixo:

FORMATO TAMANHO
A0 840 X1188mm
A1 594X840mm
A2 420 X594mm
A3 297 X420mm
A4 210 X297mm

A CONTRATADA receberá do Tribunal de Justiça um arquivo contendo os formatos
padronizados de carimbo e configurações de layers e penas e, sob nenhuma hipótese
poderão ser alterados. 

Toda  configuração  de  pena  que  for  acrescentada  à  existente  deverá  constar  em
quadro complementar, onde deverá ser descrita a cor da pena, a cor da plotagem e a
espessura. Se necessário, poderão ser utilizados outros layers, desde que aprovados
pela fiscalização.

O nome do arquivo deverá constar no rodapé de todo e qualquer documento entregue
em  via  impressa,  em  conformidade  com  o  padrão  de  identificação  de  arquivos
fornecido pelo Tribunal de Justiça.

2.0. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

a) Disposições Gerais

As avaliações técnicas de aceitação e rejeição, efetuadas pelo Tribunal de Justiça,
atenderão aos itens a seguir explicitados:

· Os documentos técnicos (desenhos,  textos,  etc.),  produzidos em cada de
elaboração do projeto de arquitetura, deverão ser submetidos à avaliação do
Tribunal  de  Justiça  (CONTRATANTE  dos  serviços),  através  de  entrega
protocolada  com  assinatura  e  carimbo,  com  as  devidas  identificações,  do
servidor (do Tribunal de Justiça), que efetuou o recebimento;

· As entregas de cada etapa, durante a elaboração do projeto, serão realizadas
nas ocasiões pré-estabelecidas, conforme CRONOGRAMA definido na Ordem 
de Serviço específica do projeto;
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· Os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) que forem rejeitados, parcial
ou totalmente, deverão ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor, em
função dos princípios da arquitetura, e submetidos à nova avaliação.

· O  Tribunal  de  Justiça  formalizará  a  aceitação  dos  documentos  técnicos
(desenhos,  textos,  etc.),  correspondentes  a  cada  etapa  do  projeto  de
arquitetura, através de documentos e procedimentos administrativos próprios.

· As avaliações do Tribunal de Justiça serão feitas em conformidade com as
condições  exigíveis,  estabelecidas  previamente  em  contrato  específico,  na
legislação  pertinente,  nas  normas  técnicas  brasileiras  e  nos  documentos
técnicos, aceitos anteriormente.

· A aceitação dos documentos técnicos (desenhos, textos, etc.), produzidos em
cada etapa de elaboração do projeto de arquitetura, não deverá depender da
avaliação das demais atividades técnicas do projeto.

b) Metodologia

Os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.), entregues serão avaliados quantos
aos quesitos propostos nos itens anteriormente abordados, relativo a cada etapa.

Serão considerados “aceitos” os projetos que:

· Atenderem às Normas Técnicas Pertinentes;

· Atenderem aos requisitos exigidos neste Projeto Básico;

· Sejam entregues em pendrive com os arquivos digitais editáveis (desenhos
em BIM, DWG, documentos em DOC, XLS) e em PDF e plotados conforme
disposições gerais dos critérios de aceitação;

· Atenderem  a  todas  as  convenções  de  desenhos  técnicos  em  vigor;
Atenderem parcialmente desde que não comprometam a integridade do projeto
e forem aceitas pelo fiscal responsável

Serão considerados “aceitos com ressalva” os projetos que:

· Sejam enviados por e-mail ou copiados através de pen drives, ou outro meio
eletrônico sem o devido protocolo de entrega;

· A entrega com atraso acompanhado da sua justificativa;

Serão considerados “não aceitos” os projetos que:

· Não atenderem aos requisitos de aprovação e cada etapa;

· Não sejam protocolados ou enviados na data prevista em cronograma sem a
devida justificativa do atraso;

· Não atenderem às normas técnicas e legislações vigentes;

c) Considerações Finais

· Projetos  não  entregues/protocolados,  sem  devida  justificativa,  dentro  dos
prazos estabelecidos em Ordem de Serviço, ou aqueles que forem entregues
fora do prazo, estarão passíveis de multa quando da elaboração de laudo de
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avaliação;

· Os  critérios  de  aceitação  elencados  servem  como  diretrizes  gerais  para
recebimento, podendo ser aperfeiçoados no decorrer dos trabalhos;

· Os critérios  de  aceitação dizem respeito  às  entregas parciais  do  projeto,
sendo  que  a  entrega  provisória  e  definitiva  serão  detalhadas  neste  Projeto
Básico;

· A aplicabilidade, integral ou parcial, das condições exigíveis, expressas neste
Projeto Básico, serão previamente estabelecidas para cada projeto específico,
depois de consideradas as características e complexidade dos elementos, dos
componentes  e/ou  materiais,  assim  como  a  disponibilidade  dos  recursos
humanos, técnicos e materiais necessários a sua produção. 

3.0. ENTREGA DO PROJETO

Entrega Provisória:

Deverá  ser  entregue,  provisoriamente,  para  análise  pelo  Tribunal  de  Justiça,  um
conjunto completo de cópias do projeto, de acordo com as seguintes especificações:

· TOMO I – TEXTOS E PLANILHAS: em via impressa, devidamente formatada,
no padrão A4 e arquivos digitais em pendrive, utilizando o editor de textos MS-
Word  para  Windows  versão  2007  ou  anterior,  a  planilha  eletrônica  EXCEL
versão 2007 ou anterior.

· TOMO  II  –  ELEMENTOS  GRÁFICOS:  Modelo  BIM  em  formato  nativo  e
editável Autodesk Revit (RVT, RTE ou RFA) contendo as respectivas plantas
técnicas com anotações pertinentes e cópias impressas do conjunto de plantas
técnicas, que permitam seu perfeito entendimento.

Após  análise  e  aprovação,  o  projeto  deverá  ser  devolvido  à  CONTRATADA para
execução dos ajustes e modificações, porventura indicados pelo Tribunal de Justiça.

Entrega Definitiva:

Deverão ser entregues os originais dos desenhos e dos textos, feitas as correções
apontadas na entrega provisória.

Deverão ser entregues, também, as cópias dos desenhos e dos textos, de acordo com
as seguintes especificações: 

· TOMO I – TEXTOS E PLANILHAS: em pendrive, e em via impressa, com pasta identificada,
devidamente formatada, no padrão A4 e arquivos digitais em CD, utilizando o editor de
textos MS-Word versão 2013 ou anterior, a planilha eletrônica em EXCEL versão 2013 ou
anterior;

· TOMO II  -  ELEMENTOS GRÁFICOS: em pendrive,  e em via  impressa em papel  opaco,
dobrados,  acondicionados  em  envelopes  plásticos,  transparentes  e  resistentes  ao
manuseio constante, encadernados de forma idêntica à dos textos e planilhas, observando
no que couber as "Normas de execução do desenho de Arquitetura" do Tribunal de Justiça,
assim como normas pertinentes da ABNT.

Todas as informações adicionais, que não constem no carimbo padrão, deverão ser
inseridas, conforme determinação do Tribunal de Justiça, destinada à colocação da
logomarca da CONTRATADA. Ainda nesta área deverá estar descrito todo o serviço
desenvolvido pela Empresa, constante no objeto do contrato.
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Deverá fazer parte do material entregue, tanto via impressa quanto meio magnético,
um documento de texto utilizando o editor de texto MS-Word versão 2013 ou anterior,
descrevendo a forma de montagem dos TOMOS, assim como os arquivos que os
compõem. Este documento/arquivo deverá ser denominado SUMÁRIO.

Os pagamentos serão efetuados após o recebimento da Nota Fiscal, a qual só poderá
ser emitida com o recebimento provisório do serviço ou grupo de serviços solicitados.

Uma vez entregue o projeto em quaisquer etapas, o seu todo ou seus componentes
isolados (cadastros, projetos, pareceres técnicos e componentes em ambiente digital)
serão  de  propriedade  do  CONTRATANTE,  que  poderá  utilizá-los  para  fim  de
padronização e aplicação diária em suas atividades, inclusive podendo alterá-los e
repeti-los. Os licitantes ao participarem do processo licitatório, estarão previamente
concordando com a referida autorização. [consultar assessoria jurídica sobre a clareza
deste parágrafo, para respaldo legal no que diz respeito ao direito autoral.
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ANEXO IV – CHECK LIST PARA RECEBIMENTO DE PROJETOS 
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No ato do recebimento dos projetos a empresa contratada irá entregar o check list preenchido, relativo
aos tipos de projeto contratados na ordem de serviço preenchido, desta forma garantindo que cada
etapa foi cumprida e assumindo a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. 

Na conferência de qualquer projeto ou trabalho em que houver resposta "não" no check list, o mesmo
deverá ser considerado não concluído e devolvido à empresa para correção. Neste caso, a empresa
não  somente  deixará  de  receber  pelo  projeto  ou  trabalho  bem  como  será  dado  continuidade  à
contagem de prazo até a entrega definitiva e isenta de toda e qualquer imperfeição.

Seguem abaixo os check list por tipo de projeto, para os cadastros serão utilizados os check list de
projeto da mesma disciplina.

ANEXO IV - CHECK LIST PARA RECEBIMENTO DE PROJETOS ESTRUTURAL
OBRA/LOCALIZAÇÃO:  

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:  

VISTO (ENGENHEIRO/ARQUITETO DO TJBA):  

Observação: na conferência de qualquer projeto ou trabalho em que houver resposta "não", o mesmo
deverá ser considerado não concluído e devolvido à empresa para correção. Neste caso, a empresa
não  somente  deixará  de  receber  pelo  projeto  ou  trabalho  bem como  será  dado  continuidade  à
contagem de prazo até a entrega definitiva e isenta de toda e qualquer imperfeição.
ITEM QUESTÃO SIM NÃO NÃO SE APLICA
1 - VERIFICAÇÕES GERAIS
1.1 A IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS ESTÁ DE ACORDO

COM O ANEXO II?
   

1.2 OS  PROJETOS,  MEMORIAIS  E  PLANILHAS  FORAM
APRESENTADOS  EM  MEIO  MAGNÉTICO
DEVIDAMENTE  IDENTIFICAS  POR  ETIQUETAS
ADESIVAS CONFORME ANEXO II  E ELENCADOS NA
GRCS RESPECTIVA?

   

1.3 O  TAMANHO  DAS  PRANCHAS  E  O  CARIMBO
(RÓTULO) DOS PROJETOS ESTÁ DE ACORDO COM
OS PADRÕES TJBA?

   

RESERVATÓRIOS D'ÁGUA;
2.43 FORAM  APRESENTADOS  PLANTAS,  CORTES  E

ELEVAÇÕES?
   

2.44 CONSTAM AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS?    

2.45 CONSTA  O  DETALHAMENTO  DA  FORMA  E
ARMADURA?

   

2.46 CONSTA  O  DETALHAMENTO  DA
IMPERMEABILIZAÇÃO?

   

2.47 CONSTAM  OUTROS  DESENHOS  ESPECÍFICOS,  SE
NECESSÁRIOS?

   

MEMÓRIA DE CÁLCULO
2.48 FOI  APRESENTADO  MEMÓRIA  DE  CÁLCULO  DE

TODAS AS PEÇAS EM CONCRETO, METÁLICA OU EM
MADEIRA?

   

ORÇAMENTO
2.49 ESTÁ NA FOMATAÇÃO INDICADA PELO TJBA?    

2.50 AS COMPOSIÇÕES APRESENTADAS SÃO DA SINAPI?    

2.51 OS ITENS NÃO EISTENTES NA SINAPI ESTÃO COM
PELO MENOS TRÊS COTAÇÕES DO MERCADO?
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2.52 EXISTEM JUSTIFICATIVAS PARA OS ITENS QUE NÃO
SÃO DA SINAPI?

   

2.53 A  PLANILHA  CONTEMPLA  TODOS  OS  SERVIÇOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS?

   

2.54 A PLANILHA CONTÉM A CORRETA DESCRIÇÃO DOS
ITENS  E  SUBITENS  MANTENDO  A  CORRELAÇÃO
COM OS PROJETOS E MEMORIAL DE SERVIÇOS E
PERMITINDO  A  PERFEITA  IDENTIFICAÇÃO  DOS
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS?

   

MEMORIAL DESCRITIVO
2.55 FOI  APRESENTADO  MEMORIAL  DESCRITIVO  NA

FORMATAÇÃO INDICADA PELO TJBA?
   

2.56 EXISTE  CORRESPONDENCIA  ENTRE  A  PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E O MEMORIAL DESCRITIVO?

   

2.57 DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  ESTÁ  CLARA  E
DETALHADA DE MODO A NÃO SUSCITAR DÚVIDAS,
SUBDIVIDIDAS  EM  ETAPAS  E  ATIVIDADES
ADEQUADAS  (SERVIÇOS  INICIAIS,  FUNDAÇÃO,
SUPERESTRUTURAS, REVESTIMENTOS, ETC.)?

   

QUANTO À ESTRUTURA DO MEMORIAL: 
2.58 HÁ  IDENTIFICAÇÃO  DO  TÍTULO  (EX.:  MEMORIAL

DESCRITIVO DE SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS)  BEM
COMO DESCRIÇÃO DO OBJETO (NOME DA UNIDADE
E ENDEREÇO COMPLETO)?

   

2.59 HÁ REFERÊNCIA DE PROJETOS (INDICAÇÃO DO(S)
ARQUIVO(S)  DO(S)  PROJETO(S)  QUE  SE
REPORTA(M) O MEMORIAL)?

   

2.60 EXISTE  SUMÁRIO  CONTENDO  OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES  EM  RELAÇÃO  A  EXIGÊNCIAS  E
CONDIÇÕES PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS,  TAIS  COMO:  PLACA  DE  OBRA,
ATENDIMENTO DE POSTURAS ESPECIAIS, HORÁRIO
DE  EXECUÇÃO  DOS  TRABALHOS,  NÃO
INTERRUPÇÃO  DO  FUNCIONAMENTO  DAS
OPERAÇÕES NORMAIS DA AGÊNCIA, ETC.?

   

2.61 A  DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  BEM  COMO
INDICAÇÃO  DE  ANEXOS,  QUANDO  HOUVER,  ESTÁ
COMPLETA?

   

2.62 HÁ  IDENTIFICAÇÃO  E  ASSINATURA  DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME COMPLETO, CREA/
UF,  FORMAÇÃO) POR ESPECIALIDADE,  BEM COMO
LOCAL E DATA DO MEMORIAL?

   

2.63 NOS CASOS DE CITAÇÕES DE NORMAS TÉCNICAS E
OUTRAS DETERMINAÇÕES LEGAIS,  HÁ INDICAÇÃO
DO NÚMERO DO DOCUMENTO, ÓRGÃO EMISSOR E
SUA VIGÊNCIA/VERSÃO  (EX.:  NBR  XXXX  DA ABNT,
VIG. MÊS/ANO)?

   

2.64 FOI  APRESENTADO  O  CADERNO  DE
DISCRIMINAÇÕES  TÉCNICAS  PARA EXECUÇÃO  DE
OBRAS/SERVIÇOS?

   

CONFERIDO POR: DATA:
 

ANEXO IV CHECK LIST PARA RECEBIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO
OBRA/LOCALIZAÇÃO:  
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EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:  

VISTO (ENGENHEIRO/ARQUITETO DO TJBA):  

Observação: na conferência de qualquer projeto ou trabalho em que houver resposta "não", o mesmo
deverá ser considerado não concluído e devolvido à empresa para correção. Neste caso, a empresa
não  somente  deixará  de  receber  pelo  projeto  ou  trabalho  bem como  será  dado  continuidade  à
contagem de prazo até a entrega definitiva e isenta de toda e qualquer imperfeição.
ITEM QUESTÃO SIM NÃO NÃO SE APLICA
1 - VERIFICAÇÕES GERAIS
1.1 A  IDENTIFICAÇÃO  DOS  ARQUIVOS  ESTÁ  DE

ACORDO COM O ANEXO III?
   

1.2 OS  PROJETOS,  MEMORIAIS  E  PLANILHAS  FORAM
APRESENTADOS  EM  MEIO  MAGNÉTICO
DEVIDAMENTE  IDENTIFICADOS  POR  ETIQUETAS
ADESIVAS CONFORME O ANEXO III  E ELENCADOS
NA GUIA DE REMESSA RESPECTIVA?

   

1.3 O  TAMANHO  DAS  PRANCHAS  E  O  CARIMBO
(RÓTULO) DOS PROJETOS ESTÁ DE ACORDO COM
OS PADRÕES TJBA?

   

2 - PROJETO ARQUITETÔNICO
PROJETO BÁSICO /EXECUTIVO
2.1 O CONJUNTO DE ELEMENTOS APRESENTADOS É O

NECESSÁRIO  E  SUFICIENTE,  COM  NÍVEL  DE
PRECISÃO 
ADEQUADO,  PARA  CARACTERIZAR  A  OBRA  OU
SERVIÇO, OU COMPLEXO DE OBRAS OU SERVIÇOS
OBJETO DA 
LICITAÇÃO?

   

2.2 A SOLUÇÃO ADOTADA FORNECE VISÃO GLOBAL DA
OBRA E IDENTIFICA TODOS OS SEUS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS COM CLAREZA?

   

2.3 AS  SOLUÇÕES  TÉCNICAS,  GLOBAIS  E
LOCALIZADAS,  SÃO  SUFICIENTEMENTE
DETALHADAS DE FORMA A 
MINIMIZAR  A  NECESSIDADE  DE  REFORMULAÇÃO
OU  DE  VARIANTES  DURANTE  AS  FASES  DE
ELABORAÇÃO DO 
PROJETO  EXECUTIVO  E  DE  REALIZAÇÃO  DAS
OBRAS E MONTAGEM?

   

2.4 OS  TIPOS  DE  SERVIÇOS  A  EXECUTAR  E  DE
MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS  A  INCORPORAR  À
OBRA ESTÃO 
CLARAMENTE  IDENTIFICADOS,  BEM  COMO  AS
ESPECIFICAÇÕES QUE ASSEGUREM OS MELHORES
RESULTADOS 
PARA  O  EMPREENDIMENTO,  SEM  FRUSTRAR  O
CARÁTER COMPETITIVO PARA A SUA EXECUÇÃO?

   

2.5 ESTÃO  PRESENTES  AS  INFORMAÇÕES  QUE
POSSIBILITEM  O  ESTUDO  E  A  DEDUÇÃO  DE
MÉTODOS 
CONSTRUTIVOS,  INSTALAÇÕES  PROVISÓRIAS  E
CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA, SEM
FRUSTRAR O 
CARÁTER COMPETITIVO PARA A SUA EXECUÇÃO?

   

2.6 ESTÃO  PRESENTES  OS  SUBSÍDIOS  PARA
MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DA
OBRA, 
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COMPREENDENDO  A  SUA  PROGRAMAÇÃO,  A
ESTRATÉGIA  DE  SUPRIMENTOS,  AS  NORMAS  DE
FISCALIZAÇÃO E 
OUTROS DADOS NECESSÁRIOS EM CADA CASO?

2.7 FOI  APRESENTADO  ORÇAMENTO  DETALHADO  DO
CUSTO  GLOBAL  DA  OBRA,  FUNDAMENTADO  EM
QUANTITATIVOS 
DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE
AVALIADOS?

   

2.8 O  CONJUNTO  DOS  ELEMENTOS  APRESENTADOS
SÃO  OS  NECESSÁRIOS  E  SUFICIENTES  PARA
EXECUÇÃO 
COMPLETA DA OBRA, DE ACORDO COM AS NORMAS
PERTINENTES  DA  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE
NORMAS 
TÉCNICAS -  ABNT E EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS E
CONCESSIONÁRIAS LOCAIS?

   

2.9 OS  PROJETOS  ESTÃO  APROVADOS  JUNTO  AOS
ÓRGÃOS  PÚBLICOS  E  CONCESSIONÁRIAS
RESPONSÁVEIS PELA 
APROVAÇÃO  (PREFEITURA,  CORPO  DE
BOMBEIROS, ÓRGÃOS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO,
ETC)?

   

2.10 O  PROJETO  APRESENTADO  ATENDE  AS  NORMAS
BRASILEIRAS PERTINENTES?

   

CONDIÇÕES INICIAIS (QUANDO FOR O CASO)
INFORMAÇÕES PRELIMINARES:
2.11 FOI  EFETUADA  VISTORIA  DO  TERRENO  E

ELABORAÇÃO  DE  LEVANTAMENTO  FOTOGRÁFICO,
PLANIALTIMÉTRICO, 
INDICAÇÕES  DE  CONFRONTAÇÕES  E  LIMITES,
EDIFICAÇÕES  VIZINHAS,  ÁRVORES  EXISTENTES,
ORIENTAÇÃO 
SOLAR, NÍVEIS, ETC.?

   

2.12 FOI  REALIZADO  LEVANTAMENTO  DOS  SERVIÇOS
PÚBLICOS  EXISTENTES  E  ANÁLISE  DO  SISTEMA
VIÁRIO DO 
ENTORNO IMEDIATO?

   

2.13 FOI  ELABORADA  CONSULTA  À  LEGISLAÇÃO
PERTINENTE  E  ÓRGÃOS  PÚBLICOS  E
CONCESSIONÁRIAS ENVOLVIDAS 
NA APROVAÇÃO DO PROJETO, COM OBTENÇÃO DE
INFORMAÇÕES  BÁSICAS  (PLANTA  CADASTRAL,
CERTIDÃO DE 
QUITAÇÃO DO IPTU, TIPO DE ZONEAMENTO, TAXA
DE  OCUPAÇÃO  DO  TERRENO,  LIMITES  DE
AFASTAMENTO, 
DISPONIBILIDADE  DE  ATENDIMENTO  DE  ENERGIA
ELÉTRICA, TELEFONIA, ÁGUA E ESGOTO, ETC.)?

   

2.14 FOI ELABORADO, SE FOR O CASO, LEVANTAMENTO
DE  RESTRIÇÕES  ENVOLVENDO  O  IPHAN  OU
QUALQUER 
OUTRO ÓRGÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO?

   

2.15 FOI  FEITO  LEVANTAMENTO  DE  ASPECTOS
RELEVANTES  DA ÁREA (FUNDAÇÃO  TIPICAMENTE
UTILIZADA, 
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CONSISTÊNCIA  DO  SOLO,  OCORRÊNCIA  DE
INUNDAÇÕES, ETC.)?

ANTE-PROJETO
2.16 EXISTE  PLANTA  DE  SITUAÇÃO  DO  TERRENO,

INDICANDO O SEU ENTORNO IMEDIATO, ACESSOS E
INDICAÇÃO 
DE ESQUINA MAIS PRÓXIMA?

   

2.17 FOI APRESENTADA PLANTA BAIXA DE ARQUITETURA
SIMPLIFICADA  POR  PAVIMENTO  COM  INDICAÇÃO
DAS 
DIVISÕES INTERNAS?

   

2.18 A PLANTA DE  ARQUITETURA INDICA OS  CORTES
LONGITUDINAIS  E  TRANSVERSAIS  E  VISTA  DA
FACHADA?

   

2.19 FOI APRESENTADO O QUADRO DISCRIMINATIVO DE
ÁREAS COMUNS, GARAGEM/ESTACIONAMENTO, 
PAVIMENTO DIFERENCIADO E TIPO, ETC.)?

   

2.20 FOI APRESNTADA A PERSPECTIVA TRIDIMENSIONAL
EXTERNA  DA  EDIFICAÇÃO  PROJETADA  COM
TRATAMENTO 
DIGITALIZADO (MÍNIMO UM ÂNGULO DE VISÃO)?

   

ESTIMATIVA GLOBAL DE CUSTO
2.21 ESTÃO PRESENTES AS PREVISÕES DE CUSTO POR

ESPECIALIDADE  E  TOTAL  (ARQUITETURA,
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS  E  TELECOMUNICAÇÕES,  AR
CONDICIONADO, HIDRO-SANITÁRIO, ETC.)?

   

2.22 EXISTE  IMPLANTAÇÃO  DA  EDIFICAÇÃO,
COMPATIBILIZADA  COM  ACESSO  DAS  REDES  DE
INFRA-ESTRUTURA E 
INDICAÇÃO  DE  AMPLIAÇÕES  E  DETALHES
NECESSÁRIOS  À  PERFEITA  LOCAÇÃO  E
IMPLANTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 
E SISTEMA VIÁRIO INTERNO?

   

2.23 PARCIAIS  E  DETALHES  NAS  ÁREAS  MAIS
COMPLEXAS, ALÉM DE TABELA DE ACABAMENTOS E
MAPA DE 
ESQUADRIAS?

   

2.24 FORAM  APRESENTADOS  CORTES  DE  TODOS  OS
ÂNGULOS  NECESSÁRIOS  À  PERFEITA
VISUALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, 
ACRESCENTANDO  INDICAÇÕES  DE  CORTES
PARCIAIS  E  DETALHES  ESPECIAIS  TAIS  COMO
EQUIPAMENTOS FIXOS, 
PEÇAS METÁLICAS ETC.?

   

2.25 FORAM APRESENTADAS ELEVAÇÕES DE TODAS AS
FACHADAS,  ACRESCENTANDO  TABELAS  DE
ACABAMENTOS E 
INCORPORANDO  AS  ESQUADRIAS  DEFINIDAS  E
CHAMADAS PARA DETALHES ESPECIAIS?

   

2.26 FORAM  APRESENTADAS  PLANTAS  E  CORTES
PARCIAIS  EM  COMPARTIMENTOS  E  ÁREAS  QUE
DEVIDO À SUA 
COMPLEXIDADE  EXIJAM  MAIOR  DETALHAMENTO
TAIS COMO SANITÁRIOS, COPA/COZINHA, ESCADAS,
ACESSO 
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PRINCIPAL  ETC,  DETALHANDO  SEMPRE  QUE
NECESSÁRIO  OS  ARREMATES,  BANCADAS,
PARAPEITOS ETC?

2.27 FOI  APRESENTADA PLANTA DE  COBERTURA COM
DETALHAMENTO  DA  ESTRUTURA  DE
SUSTENTAÇÃO, SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO,  ARREMATES,  RUFOS  E
ASSENTAMENTO DE TELHADO?

   

2.28 FORAM  APRESENTADOS  DESENHOS  DE
COMPONENTES  ARQUITETÔNICOS  (ESQUADRIAS
METÁLICAS E DE 
MADEIRA,  BRISES,  GUARDA-CORPO,  CORRIMÃO
ETC)  ONDE  ESTARÃO  REPRESENTADOS  E
DIMENSIONADOS, 
ATRAVÉS DE PLANTAS, CORTES E ELEVAÇÕES?

   

2.29 FOI  APRESENTADO MAPA GERAL DE ESQUADRIAS
RELACIONANDO  TIPOS  E  QUANTIDADES,
DEFININDO DETALHES 
DE  ACABAMENTOS,  FERRAGENS  E  ARREMATES
DIVERSOS?

   

2.30 FORAM APRESENTADAS PLANTAS DETALHADAS DE
TODOS  OS  FORROS  E  PISOS,  INCLUINDO
PAGINAÇÃO?

   

2.31 FOI APRESENTADA PLANTA DA ÁREA EXTERNA COM
INDICAÇÃO  DE  MATERIAL  DE  ACABAMENTO  E
PROJETO DE 
PAISAGISMO, SE FOR O CASO?

   

2.32 FOI  APRESENTADO  MEMORIAL  DESCRITIVO  E
ESPECIFICAÇÕES  COMPLETAS  DE  TODOS  OS
MATERIAIS E SERVIÇOS 
QUE COMPÕEM O PROJETO?

   

2.33 FOI CONSIDERADA A PREVISÃO DE ACESSIBILIDADE
A  PESSOAS  PORTADORAS  DE  DEFICIÊNCIAS
(BANHEIROS, 
INCLINAÇÃO DE RAMPAS, CORREDORES, PORTAS,
ETC.) CONFORME A NORMA DA ABNT E EXIGÊNCIAS
DE 
ÓRGÃOS PÚBLICOS LOCAIS?

   

2.34 FOI CONSIDERADA A PREVISÃO DE FÁCIL ACESSO
DO PÚBLICO AOS BWC´S E A BEBEDOUROS?

   

2.35 O PROJETO ESTÁ DEVIDAMENTE APROVADO JUNTO
À  PREFEITURA  E  DEMAIS  ÓRGÃOS  MUNICIPAIS
PERTINENTES, 
INCLUSIVE AQUELES QUE TRATAM DE QUESTÕES
RELATIVAS  AO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO,  QUANDO
FOR O CASO?

   

MEMORIAL DESCRITIVO
2.36 FOI  APRESENTADO  MEMORIAL  DESCRITIVO  NA

FORMATAÇÃO INDICADA PELO TJBA?
   

2.37 EXISTE  CORRESPONDENCIA  ENTRE  A  PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E O MEMORIAL DESCRITIVO?

   

2.38 DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  ESTÁ  CLARA  E
DETALHADA DE MODO A NÃO SUSCITAR DÚVIDAS,
SUBDIVIDIDAS  EM  ETAPAS  E  ATIVIDADES
ADEQUADAS  (SERVIÇOS  INICIAIS,  FUNDAÇÃO,
SUPERESTRUTURAS, REVESTIMENTOS, ETC.)?
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QUANTO À ESTRUTURA DO MEMORIAL: 
2.39 HÁ  IDENTIFICAÇÃO  DO  TÍTULO  (EX.:  MEMORIAL

DESCRITIVO DE SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS)  BEM
COMO DESCRIÇÃO DO OBJETO (NOME DA UNIDADE
E ENDEREÇO COMPLETO)?

   

2.40 HÁ REFERÊNCIA DE PROJETOS (INDICAÇÃO DO(S)
ARQUIVO(S)  DO(S)  PROJETO(S)  QUE  SE
REPORTA(M) O MEMORIAL)?

   

2.41 EXISTE  SUMÁRIO  CONTENDO  OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES  EM  RELAÇÃO  A  EXIGÊNCIAS  E
CONDIÇÕES PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS,  TAIS  COMO:  PLACA  DE  OBRA,
ATENDIMENTO DE POSTURAS ESPECIAIS, HORÁRIO
DE  EXECUÇÃO  DOS  TRABALHOS,  NÃO
INTERRUPÇÃO  DO  FUNCIONAMENTO  DAS
OPERAÇÕES NORMAIS DA AGÊNCIA, ETC.?

   

2.42 A  DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  BEM  COMO
INDICAÇÃO  DE  ANEXOS,  QUANDO  HOUVER,  ESTÁ
COMPLETA?

   

2.43 HÁ  IDENTIFICAÇÃO  E  ASSINATURA  DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME COMPLETO, CREA/
UF,  FORMAÇÃO) POR ESPECIALIDADE,  BEM COMO
LOCAL E DATA DO MEMORIAL?

   

2.44 NOS CASOS DE CITAÇÕES DE NORMAS TÉCNICAS E
OUTRAS DETERMINAÇÕES LEGAIS,  HÁ INDICAÇÃO
DO NÚMERO DO DOCUMENTO, ÓRGÃO EMISSOR E
SUA VIGÊNCIA/VERSÃO  (EX.:  NBR  XXXX  DA ABNT,
VIG. MÊS/ANO)?

   

2.45 FOI  APRESENTADO  O  CADERNO  DE
DISCRIMINAÇÕES  TÉCNICAS  PARA EXECUÇÃO  DE
OBRAS/SERVIÇOS?

   

CONFERIDO POR: DATA:

ANEXO IV - CHECK LIST PARA RECEBIMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES
PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, REDE DE COMPUTADORES, ALARME,

CFTV E SONORIZAÇÃO
OBRA/LOCALIZAÇÃO:
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
VISTO (ENGENHEIRO/ARQUITETO DO TJBA):
Observação: Na conferência de qualquer projeto ou trabalho em que houver resposta "não", o mesmo
deverá ser considerado não concluído e devolvido à empresa para correção. Neste caso, a empresa
não  somente  deixará  de  receber  pelo  projeto  ou  trabalho  bem como  será  dado  continuidade  à
contagem de prazo até a entrega definitiva e isenta de toda e qualquer imperfeição.

ITEM QUESTÃO SIM NÃO NÃO SE APLICA
1 – VERIFICAÇÕES GERAIS
1.1 A  IDENTIFICAÇÃO  DOS  ARQUIVOS  ESTÁ  DE

ACORDO COM OS PADRÕES DO TJBA?
   

1.2 OS  PROJETOS,  MEMORIAIS  E  PLANILHAS  FORAM
APRESENTADOS  IMPRESSOS  E  EM  MEIO
MAGNÉTICO,  DEVIDAMENTE  IDENTIFICADOS
CONFORME  ANEXO II  E  ELENCADOS NA GUIA DE
REMESSA?

   

1.3 O  TAMANHO  DAS  PRANCHAS  E  CARIMBO  DOS
PROJETOS  ESTÁ  DE  ACORDO  COM  OS  PADRÕES
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TJBA?
1.4 HÁ  IDENTIFICAÇÃO  DO  TÍTULO  (EX.:  MEMORIAL

DESCRITIVO, PLANTA DE COBERTURA) BEM COMO
DESCRIÇÃO  DO  OBJETO  (NOME  DA  UNIDADE  E
ENDEREÇO COMPLETO)?

   

2 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NÃO ESTABILIZADAS
2.1 O  PROJETO  APRESENTADO  ATENDE  AS  NORMAS

BRASILEIRAS PERTINENTES?
   

2.2 O  PROJETO  CONTEMPLA  ENTRADA  DE  ENERGIA
(COM  DETALHAMENTOS  DO  PADRÃO  CONFORME
EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)?

   

2.3 O PROJETO CONTEMPLA A SUBESTAÇÃO (QUANDO
SE  TRATAR  DE  ENTRADA  DE  ENERGIA  EM  AT
CONFORME  EXIGÊNCIA  DA  CONCESSIONÁRIA
LOCAL)?

   

2.4 EXISTE  PROJETO  DE  ILUMINAÇÃO  (INCLUINDO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO DE
ROTAS  DE  FUGA  CONFORME  EXIGÊNCIAS  DO
CORPO DE BOMBEIROS)?

   

2.5 EXISTE  PROJETO  DE  INTERRUPTORES  E  DE
TOMADAS DE USO GERAL E FORÇA?

   

2.6 EXISTE  PROJETO  UNIFILAR  COM  DIAGRAMA DOS
QUADROS  GERAL,  PARCIAIS  DE  DISTRIBUIÇÃO  E
FORÇA,  COM  RESPECTIVOS  QUADROS  DE
CARGAS?

   

2.7 EXISTE  MEMORIAL  DO  CÁLCULO,  INCLUINDO  O
LUMINOTÉCNICO E DEMANDAS?

   

2.8 OS  PROJETOS  INDICAM  OS  DETALHAMENTOS  DE
MONTAGENS, TUBULAÇÕES, FIXAÇÕES E OUTROS
ELEMENTOS  NECESSÁRIOS  À  COMPREENSÃO  DA
EXECUÇÃO?

   

2.9 O  PROJETO  CONTEMPLA  A  MALHA  DE  TERRA  E
DEMAIS SISTEMAS DE ATERRAMENTO?

   

2.10 O PROJETO ESTÁ DEVIDAMENTE APROVADO JUNTO
À CONCESSIONÁRIA LOCAL?

   

3 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS
3.1 O  PROJETO  APRESENTADO  ATENDE  AS  NORMAS

BRASILEIRAS PERTINENTES?
   

3.2 PROJETO  CONTEMPLA  O  DIMENSIONAMENTO
ADEQUADO DE TOMADAS ESTABILIZADAS PARA O
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ATENDIDOS?

   

3.3 EXISTE  PROJETO  UNIFILAR  COM  DIAGRAMA DOS
QUADROS  PARCIAIS  E  GERAL  DE  AUTOMAÇÃO,
COM RESPECTIVOS QUADROS DE CARGAS?

   

3.4 EXISTE  PROJETO  DE  INSTALAÇÃO  DE  NO-BREAK
(ALIMENTAÇÃO E QUADROS)?

   

3.5 EXISTE  DETALHAMENTOS  DE  MONTAGENS,
FIXAÇÕES,  TUBULAÇÕES,  QUADROS  E  OUTROS
ELEMENTOS  NECESSÁRIOS  À  COMPREENSÃO  DA
EXECUÇÃO?

   

3.6 FOI  APRESENTADO,  DE  FORMA  COMPLETA  E
CORRETA  OS  MEMORIAIS  DE  CÁLCULO  E
ESPECIFICAÇÕES?

   

4 – INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E REDE DE COMPUTADORES

EDITAL  TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

 



4.1 O  PROJETO  APRESENTADO  ATENDE  AS  NORMAS
BRASILEIRAS PERTINENTES?

   

4.2 O PROJETO CONTEMPLA ENTRADA DE TELEFONIA
(COM  DETALHAMENTOS  DO  PADRÃO  CONFORME
EXIGÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)?

   

4.3 O PROJETO CONTEMPLA TOMADAS DE DADOS/VOZ
COM CABEAMENTO ESTRUTURADO CATEGORIA 6?

   

4.4 O PROJETO CONTEMPLA DIAGRAMA DE CONEXÕES
EM ELEVAÇÃO?

   

4.5 O PROJETO CONTEMPLA A INSTALAÇÃO  DA SALA
DO  SERVIDOR  (RACK,  CENTRAL  TELEFÔNICA,
ETC.)?

   

4.6 EXISTE  DETALHAMENTOS  DE  MONTAGENS,
FIXAÇÕES,  TUBULAÇÕES,  QUADROS  E  OUTROS
ELEMENTOS  NECESSÁRIOS  À  COMPREENSÃO  DA
EXECUÇÃO?

   

4.7 FOI  APRESENTADO,  DE  FORMA  COMPLETA  E
CORRETA  OS  MEMORIAIS  DE  CÁLCULO  E
ESPECIFICAÇÕES?

   

5 – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA
5.1 O  PROJETO  APRESENTADO  ATENDE  AS  NORMAS

BRASILEIRAS PERTINENTES?
   

5.2 O PROJETO TÊM COMO REFERÊNCIA O SISTEMA DE
PROTEÇÃO  CONTRA DESCARGAS  ATMOSFÉRICAS
DO  TIPO  GAIOLA  DE  FARADAY  OU  OUTRO
APROVADO PELO TJBA NA FASE DE ANTEPROJETO?

   

5.3 O  PROJETO  DE  ATERRAMENTO  CONTEMPLA  A
CONSTRUÇÃO DE MALHA EQUIPOTENCIALIZADA EM
PONTO COMUM?

   

5.4 O PROJETO COMPLETO COMPREENDE  TODAS AS
INFORMAÇÕES  E  DETALHAMENTOS  PARA  O
PERFEITO  ENTENDIMENTO  DA  EXECUÇÃO  DA
OBRA?

   

5.5 O  PROJETO  COMPLETO  INDICA  OS
DETALHAMENTOS  DE  MONTAGENS,  TUBULAÇÕES,
FIXAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À
COMPREENSÃO DA EXECUÇÃO?

   

6 – INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV – CFTV E ALARME
6.1 O  PROJETO  APRESENTADO  ATENDE  AS  NORMAS

BRASILEIRAS PERTINENTES?
   

6.2 O PROJETO COMPLETO COMPREENDE  TODAS AS
INFORMAÇÕES  E  DETALHAMENTOS  PARA  O
PERFEITO  ENTENDIMENTO  DA  EXECUÇÃO  DA
OBRA?

   

6.3 FOI APRESENTADO O PROJETO DE TUBULAÇÃO DE
ALARME CONTRA ROUBO E INTRUSÃO?

   

6.4 FOI APRESENTADO O PROJETO DE INTERLIGAÇÃO
ELÉTRICA E DE LÓGICA?

   

6.5 O  PROJETO  COMPLETO  INDICA  OS
DETALHAMENTOS  DE  MONTAGENS,  TUBULAÇÕES,
FIXAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À
COMPREENSÃO DA EXECUÇÃO?

   

7 – INSTALAÇÕES DE ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO
7.1 O  PROJETO  APRESENTADO  ATENDE  AS  NORMAS

BRASILEIRAS PERTINENTES?
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7.2 O PROJETO COMPLETO COMPREENDE  TODAS AS
INFORMAÇÕES  E  DETALHAMENTOS  PARA  O
PERFEITO  ENTENDIMENTO  DA  EXECUÇÃO  DA
OBRA?

   

7.3 O  PROJETO  CONTEMPLA  A  ANÁLISE  DAS
CONDIÇÕES ACÚSTICAS DO AMBIENTE?

   

7.4 O  PROJETO  CONTEMPLA A ESPECIFICAÇÃO  DOS
MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS  QUE  SERÃO
UTILIZADOS?

   

7.5 O  PROJETO  CONTEMPLA  A  DISTRIBUIÇÃO  DOS
PONTOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FORMA
ADEQUADA?

   

7.6 FOI APRESENTADO O MEMORIAL DE CÁLCULO?    

7.7 O  PROJETO  COMPLETO  INDICA  OS
DETALHAMENTOS  DE  MONTAGENS,  TUBULAÇÕES,
FIXAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À
COMPREENSÃO DA EXECUÇÃO?

   

8 – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
8.1 FORAM APRESENTADOS MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS  NA  FORMATAÇÃO
INDICADA PELO TJBA?

   

8.2 EXISTE  CORRESPONDÊNCIA  ENTRE  A  PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA,  MEMORIAL  DESCRITIVO  E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS?

   

8.3 A  DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  ESTÁ  CLARA  E
DETALHADA DE MODO A NÃO SUSCITAR DÚVIDAS,
SUBDIVIDIDAS  EM  ETAPAS  E  ATIVIDADES
ADEQUADAS (SERVIÇOS INICIAIS, ALIMENTAÇÃO DE
ENERGIA, ETC.)?

   

8.4 HÁ LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO COM OS
NOMES DOS DOCUMENTOS E SEUS RESPECTIVOS
ARQUIVOS?

   

8.5 O  DOCUMENTO  CONTÉM  OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES  EM  RELAÇÃO  A  EXIGÊNCIAS  E
CONDIÇÕES PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS,  TAIS  COMO:  ATENDIMENTO  DE
POSTURAS  ESPECIAIS,  HORÁRIO  DE  EXECUÇÃO
DOS  TRABALHOS,  NÃO  INTERRUPÇÃO  DO
FUNCIONAMENTO  DAS  OPERAÇÕES  NORMAIS  DA
AGÊNCIA, ETC.?

   

8.6 HÁ  IDENTIFICAÇÃO  E  ASSINATURA  DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME COMPLETO, CREA/
UF, FORMAÇÃO) POR ESPECIALIDADE, BEM COMO
LOCAL E DATA DO MEMORIAL?

   

9 – ORÇAMENTO
9.1 ESTA NA FORMATAÇÃO INDICADA PELO TJBA?    

9.2 AS COMPOSIÇÕES APRESENTADAS SÃO SINAPI?    

9.3 OS ITENS NÃO EXISTENTES NO SINAPI ESTÃO COM,
PELO MENOS, 3 COTAÇÕES DO MERCADO?

   

9.4 EXISTEM JUSTIFICATIVAS PARA OS ITENS QUE NÃO
SÃO DO SINAPI?

   

9.5 A  PLANILHA  CONTEMPLA  TODOS  OS  SERVIÇOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS?

   

9.6 A PLANILHA CONTÉM A CORRETA DESCRIÇÃO DOS
ITENS  E  SUBITENS  MANTENDO  A  CORRELAÇÃO
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COM  OS  PROJETOS,  MEMORIAL  DE  SERVIÇOS  E
ESPECIFICAÇÕES  E  PERMITINDO  A  PERFEITA
IDENTIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  A  SEREM
EXECUTADOS?

CONFERIDO POR: DATA:
 

ANEXO IV - CHECK LIST PARA RECEBMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES
PROJETO DE AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO

OBRA/LOCALIZAÇÃO:
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
VISTO (ENGENHEIRO/ARQUITETO DO TJBA):
Observação: Na conferência de qualquer projeto ou trabalho em que houver resposta "não", o mesmo
deverá ser considerado não concluído e devolvido à empresa para correção. Neste caso, a empresa
não  somente  deixará  de  receber  pelo  projeto  ou  trabalho  bem como  será  dado  continuidade  à
contagem de prazo até a entrega definitiva e isenta de toda e qualquer imperfeição.
ITEM QUESTÃO SIM NÃO NÃO SE APLICA

1-VERIFICAÇÕES GERAIS
1.1 A IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS ESTÁ DE ACORDO

COM OS PADRÕES DO TJBA?
   

1.2 OS  PROJETOS,  MEMORIAIS  E  PLANILHAS  FORAM
APRESENTADOS IMPRESSOS E EM MEIO MAGNÉTICO,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS CONFORME ANEXO III E
ELENCADOS NA GUIA DE REMESSA?

   

1.3 O  TAMANHO  DAS  PRANCHAS  E  CARIMBO  DOS
PROJETOS ESTÁ DE ACORDO COM OS PADRÕES TJBA?

   

1.4 HÁ  IDENTIFICAÇÃO  DO  TÍTULO  (EX.:  MEMORIAL
DESCRITIVO,  PLANTA  DE  COBERTURA)  BEM  COMO
DESCRIÇÃO  DO  OBJETO  (NOME  DA  UNIDADE  E
ENDEREÇO COMPLETO)?

   

2 – AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

2.1
O  PROJETO  APRESENTADO  ATENDE  AS  NORMAS
BRASILEIRAS PERTINENTES?    

2.2

O  PROJETO  COMPLETO  COMPREENDE  TODAS  AS
INFORMAÇÕES E DETALHAMENTOS PARA O PERFEITO
ENTENDIMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA?    

2.3

O  PROJETO  CONTEMPLA  ADEQUADAMENTE  A
INSTALAÇÃO  DOS  EQUIPAMENTOS  DE  AR
CONDICIONADO  (APARELHO  DE  JANELA,  MINI-SPLIT;
SELF-CONTAINED A AR OU SPLIT;  SELF-CONTAINED A
ÁGUA;  CENTRAL  DE  ÁGUA  GELADA  COM
CONDENSAÇÃO A AR; CENTRAL DE ÁGUA GELADA COM
CONDENSAÇÃO A ÁGUA, ETC.)?    

2.4

O PROJETO CONTEMPLA ADEQUADAMENTE A REDE DE
DUTOS, GRELHAS, DIFUSORES, DAMPERS, ETC., QUE
GARANTAM A EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO/RENOVAÇÃO DO
AR?    

2.5
O PROJETO DETALHA AS TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS,
FRIGORÍGENAS, ELÉTRICAS, ETC.?    

2.6

O  PROJETO  CONTÉM  DIAGRAMA  UNIFILAR  DE
LIGAÇÕES  ELÉTRICAS  DE  COMANDO  E  FORÇA DOS
EQUIPAMENTOS?    

2.7

O PROJETO CONTEMPLA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO DE
TUBULAÇÃO  HIDRÁULICA  E  REFRIGERANTE  (PARA
SISTEMAS DIVIDIDOS)?    
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2.8

FOI APRESENTADA A MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CARGA
TÉRMICA  E  DIMENSIONAMENTOS  DOS
EQUIPAMENTOS?    

2.9

O PROJETO COMPLETO INDICA OS DETALHAMENTOS
DE MONTAGENS, TUBULAÇÕES, FIXAÇÕES E OUTROS
ELEMENTOS  NECESSÁRIOS  À  COMPREENSÃO  DA
EXECUÇÃO?    

3 – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1 FORAM  APRESENTADOS  MEMORIAL  DESCRITIVO  E

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS  NA  FORMATAÇÃO
INDICADA PELO TJBA?

   

3.2 EXISTE  CORRESPONDÊNCIA  ENTRE  A  PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA,  MEMORIAL  DESCRITIVO  E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS?

   

3.3 A  DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  ESTÁ  CLARA  E
DETALHADA  DE  MODO  A  NÃO  SUSCITAR  DÚVIDAS,
SUBDIVIDIDAS EM ETAPAS E ATIVIDADES ADEQUADAS
(SERVIÇOS  INICIAIS,  ALIMENTAÇÃO  DE  ENERGIA,
ETC.)?

   

3.4 HÁ  LISTA DE  DOCUMENTOS  DO  PROJETO  COM  OS
NOMES  DOS  DOCUMENTOS  E  SEUS  RESPECTIVOS
ARQUIVOS?

   

3.5 O  DOCUMENTO  CONTÉM  OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES  EM  RELAÇÃO  A  EXIGÊNCIAS  E
CONDIÇÕES  PRELIMINARES  PARA  EXECUÇÃO  DOS
SERVIÇOS, TAIS COMO: ATENDIMENTO DE POSTURAS
ESPECIAIS, HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS,
NÃO  INTERRUPÇÃO  DO  FUNCIONAMENTO  DAS
OPERAÇÕES NORMAIS DA AGÊNCIA, ETC.?

   

3.6 HÁ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO  (NOME  COMPLETO,  CREA/UF,  FORMAÇÃO)
POR ESPECIALIDADE,  BEM COMO LOCAL E DATA DO
MEMORIAL?

   

4 – ORÇAMENTO
4.1 ESTA NA FORMATAÇÃO INDICADA PELO TJBA?    

4.2 AS COMPOSIÇÕES APRESENTADAS SÃO SINAPI?    

4.3 OS ITENS NÃO EXISTENTES NO SINAPI  ESTÃO COM,
PELO MENOS, 3 COTAÇÕES DO MERCADO?

   

4.4 EXISTEM  JUSTIFICATIVAS  PARA OS  ITENS  QUE  NÃO
SÃO DO SINAPI?

   

4.5 A  PLANILHA  CONTEMPLA  TODOS  OS  SERVIÇOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS?

   

4.6 A  PLANILHA  CONTÉM  A  CORRETA  DESCRIÇÃO  DOS
ITENS E SUBITENS MANTENDO A CORRELAÇÃO COM
OS  PROJETOS,  MEMORIAL  DE  SERVIÇOS  E
ESPECIFICAÇÕES  E  PERMITINDO  A  PERFEITA
IDENTIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  A  SEREM
EXECUTADOS?

   

CONFERIDO POR: DATA:

ANEXO IV - CHECK LIST PARA RECEBMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES
PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DE COMBATE A INCÊNDIO

OBRA/LOCALIZAÇÃO:
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
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VISTO (ENGENHEIRO/ARQUITETO DO TJBA):
Observação: Na conferência de qualquer projeto ou trabalho em que houver resposta "não", o mesmo
deverá ser considerado não concluído e devolvido à empresa para correção. Neste caso, a empresa
não  somente  deixará  de  receber  pelo  projeto  ou  trabalho  bem como  será  dado  continuidade  à
contagem de prazo até a entrega definitiva e isenta de toda e qualquer imperfeição.

ITEM QUESTÃO SIM NÃO NÃO SE APLICA
1-VERIFICAÇÕES GERAIS
1.1 A IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS ESTÁ DE ACORDO

COM OS PADRÕES DO TJBA?
   

1.2 OS  PROJETOS,  MEMORIAIS  E  PLANILHAS  FORAM
APRESENTADOS  IMPRESSOS  E  EM  MEIO
MAGNÉTICO,  DEVIDAMENTE  IDENTIFICADOS
CONFORME  ANEXO  III  E  ELENCADOS  NA GUIA DE
REMESSA?

   

1.3 O  TAMANHO  DAS  PRANCHAS  E  CARIMBO  DOS
PROJETOS  ESTÁ  DE  ACORDO  COM  OS  PADRÕES
TJBA?

   

1.4 HÁ  IDENTIFICAÇÃO  DO  TÍTULO  (EX.:  MEMORIAL
DESCRITIVO,  PLANTA DE COBERTURA) BEM COMO
DESCRIÇÃO  DO  OBJETO  (NOME  DA  UNIDADE  E
ENDEREÇO COMPLETO)?

   

1.5 OS  PROJETOS  APRESENTADOS  ATENDEM  AS
NORMAS BRASILEIRAS PERTINENTES?    

2 – ÁGUA FRIA

2.1

FOI APRESENTADA A DISTRIBUIÇÃO EM PLANTA DA
ALIMENTAÇÃO  DE  RESERVATÓRIOS  INFERIORES  E
SUPERIORES?    

2.2
FORAM  FEITOS  DETALHES  ISOMÉTRICOS  EM
ESCALA 1:20 OU 1:25?    

2.3
FORAM APRESENTADOS DIAGRAMAS VERTICAIS DE
DISTRIBUIÇÃO DE RAMAIS E COLUNAS?    

2.4
ESTÁ  DETALHADA A  FURAÇÃO  DA  CAIXA D´ÁGUA
PARA ALIMENTAÇÃO DOS TUBOS?    

2.5
FOI  APRESENTADO  O  DETALHAMENTO  DOS
BARRILETES (INFERIOR E SUPERIOR)?    

2.6
EXISTE  O  DIMENSIONAMENTO  DOS  CONJUNTOS
MOTO-BOMBA E TUBULAÇÕES DE RECALQUE?    

2.7

FOI  FEITO  O  DIMENSIONAMENTO  DOS
RESERVATÓRIOS  INFERIORES  E  SUPERIORES
CONSIDERANDO  A  RESERVA  TÉCNICA  PARA
COMBATE À INCÊNDIO?    

2.8

O  PROJETO  COMPLETO  INDICA  OS
DETALHAMENTOS  DE  MONTAGENS,  TUBULAÇÕES,
FIXAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À
COMPREENSÃO DA EXECUÇÃO?    

3 – ESGOTO SANITÁRIO

3.1

FOI FEITO O DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM
PLANTA DOS RAMAIS PRIMÁRIOS E  SECUNDÁRIOS
DE ESCOAMENTO DOS EFLUENTES DE ESGOTO E
ÁGUAS PLUVIAIS?    

3.2

EXISTE  O  DETALHAMENTO  DAS  CAIXAS  DE
INSPEÇÃO, DE RETENÇÃO DE AREIA, DE GORDURA,
DE PASSAGEM, ETC.?    

3.3 FOI FEITO O DETALHAMENTO DA LIGAÇÃO EM REDE    
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PÚBLICA OU, NA AUSÊNCIA DESTA, DE SISTEMA DE
TRATAMENTO  INDIVIDUAL  (FOSSA  E  SUMIDOURO)
COM  MEMORIAL  DE  CÁLCULO  INDICANDO  AS
CARACTERÍSTICAS REFERENTES À DISPOSIÇÃO NO
SOLO  (COEFICIENTE  DE  INFILTRAÇÃO,  PRESENÇA
DE LENÇOL FREÁTICO, ETC.)?

3.4
FORAM DETALHADAS E DIMENSIONADAS AS CALHAS
E CONDUTORES?    

3.5
EXISTE  O  DETALHAMENTO  DO  PROCESSO  DE
IMPERMEABILIZAÇÃO, SE NECESSÁRIO?    

3.6

O  PROJETO  COMPLETO  INDICA  OS
DETALHAMENTOS  DE  MONTAGENS,  TUBULAÇÕES,
FIXAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À
COMPREENSÃO DA EXECUÇÃO?    

3.7

OS  PROJETOS  FORAM  APROVADOS  NOS  ÓRGÃOS
PÚBLICOS  PERTINENTES  (PREFEITURA,  IBAMA,
ETC)?    

4 – PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

4.1

O  PROJETO  APRESENTADO  ATENDE  AS  NORMAS
BRASILEIRAS  PERTINENTES  E  AO  CORPO  DE
BOMBEIROS LOCAL?    

4.2

O  PROJETO  COMPLETO  COMPREENDE  TODAS  AS
INFORMAÇÕES  E  DETALHAMENTOS  PARA  O
PERFEITO ENTENDIMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA?    

4.3

O  PROJETO  CONTEMPLA  O  DETALHAMENTO  DA
REDE  DE  HIDRANTES  INCLUINDO  DIAGRAMA
VERTICAL E DETALHAMENTO DOS RESERVATÓRIOS
INFERIORES E SUPERIORES?    

4.4

O  PROJETO  CONTEMPLA  O  DETALHAMENTO  DA
REDE  DE  SPRINKLER'S,  INCLUINDO  DIAGRAMA
VERTICAL E DETALHAMENTO DOS RESERVATÓRIOS
INFERIORES E SUPERIORES?    

4.5

O  PROJETO  CONTEMPLA  O  DETALHAMENTO  DOS
EXTINTORES  COM  TIPO,  SINALIZAÇÃO  E  DEMAIS
EXIGÊNCIAS DE NORMA?    

4.6

O  PROJETO  CONTEMPLA  O  DETALHAMENTO  DA
REDE DE DETECTORES DE FUMAÇA, ACIONADORES,
CENTRAL DE ALARME E DEMAIS COMPONENTES DO
SISTEMA  DE  DETECÇÃO  E  ALARME  CONTRA
INCÊNDIOS?    

4.7
O  PROJETO  CONTEMPLA  O  DETALHAMENTO  DE
CONJUNTO MOTO-BOMBA, SE NECESSÁRIO?    

4.8

HÁ DETALHAMENTO, SE FOR O CASO, DAS ESCADAS
DE  EMERGÊNCIA  (ANTE-CÂMARA,  CORRIMÃO,
REVESTIMENTO  DOS  DEGRAUS,  INDICAÇÃO  DAS
ROTAS DE FUGA, TIPOS DE PORTAS CORTA-FOGO,
ETC.)?    

4.9

HÁ  O  DETALHAMENTO  DA RESERVA DE  INCÊNDIO
NOS RESERVATÓRIOS (SUPERIOR E INFERIOR) COM
INDICAÇÃO  DAS  ALTURAS  DE  SAÍDA  DAS
TUBULAÇÕES?    

4.10

O PROJETO ESTÁ DEVIDAMENTE APROVADO JUNTO
AO  CORPO  DE  BOMBEIROS  LOCAL E,  SE  FOR  O
CASO,  JUNTO  AO  ÓRGÃO  COMPETENTE  DA
PREFEITURA PARA VERIFICAÇÃO  DAS  CONDIÇÕES
DE SEGURANÇA?    
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5 – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
5.1 FORAM APRESENTADOS  MEMORIAL DESCRITIVO  E

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS  NA  FORMATAÇÃO
INDICADA PELO TJBA?

   

5.2 EXISTE  CORRESPONDÊNCIA  ENTRE  A  PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA,  MEMORIAL  DESCRITIVO  E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS?

   

5.3 A  DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  ESTÁ  CLARA  E
DETALHADA DE MODO A NÃO SUSCITAR DÚVIDAS,
SUBDIVIDIDAS  EM  ETAPAS  E  ATIVIDADES
ADEQUADAS (SERVIÇOS INICIAIS, ALIMENTAÇÃO DE
ENERGIA, ETC.)?

   

5.4 HÁ LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO COM OS
NOMES DOS DOCUMENTOS E SEUS RESPECTIVOS
ARQUIVOS?

   

5.5 O  DOCUMENTO  CONTÉM  OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES  EM  RELAÇÃO  A  EXIGÊNCIAS  E
CONDIÇÕES PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS,  TAIS  COMO:  ATENDIMENTO  DE
POSTURAS  ESPECIAIS,  HORÁRIO  DE  EXECUÇÃO
DOS  TRABALHOS,  NÃO  INTERRUPÇÃO  DO
FUNCIONAMENTO  DAS  OPERAÇÕES  NORMAIS  DA
AGÊNCIA, ETC.?

   

5.6 HÁ  IDENTIFICAÇÃO  E  ASSINATURA  DO
RESPONSÁVEL  TÉCNICO  (NOME  COMPLETO,
CREA/UF,  FORMAÇÃO)  POR  ESPECIALIDADE,  BEM
COMO LOCAL E DATA DO MEMORIAL?

   

6 – ORÇAMENTO
6.1 ESTA NA FORMATAÇÃO INDICADA PELO TJBA?    

6.2 AS COMPOSIÇÕES APRESENTADAS SÃO SINAPI?    

6.3 OS ITENS NÃO EXISTENTES NO SINAPI ESTÃO COM,
PELO MENOS, 3 COTAÇÕES DO MERCADO?

   

6.4 EXISTEM JUSTIFICATIVAS PARA OS ITENS QUE NÃO
SÃO DO SINAPI?

   

6.5 A  PLANILHA  CONTEMPLA  TODOS  OS  SERVIÇOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS?

   

6.6 A PLANILHA CONTÉM A CORRETA DESCRIÇÃO DOS
ITENS E SUBITENS MANTENDO A CORRELAÇÃO COM
OS  PROJETOS,  MEMORIAL  DE  SERVIÇOS  E
ESPECIFICAÇÕES  E  PERMITINDO  A  PERFEITA
IDENTIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  A  SEREM
EXECUTADOS?

   

CONFERIDO POR: DATA:

ANEXO IV - CHECK LIST PARA RECEBMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES
PROJETO DE AUTOMAÇÃO PREDIAL

OBRA/LOCALIZAÇÃO:
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
VISTO (ENGENHEIRO/ARQUITETO DO TJBA):
Observação: Na conferência de qualquer projeto ou trabalho em que houver resposta "não", o mesmo
deverá ser considerado não concluído e devolvido à empresa para correção. Neste caso, a empresa
não  somente  deixará  de  receber  pelo  projeto  ou  trabalho  bem como  será  dado  continuidade  à
contagem de prazo até a entrega definitiva e isenta de toda e qualquer imperfeição.
ITEM QUESTÃO SIM NÃO NÃO SE APLICA
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1-VERIFICAÇÕES GERAIS
1.1 A IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS ESTÁ DE ACORDO

COM OS PADRÕES DO TJBA?
   

1.2 OS  PROJETOS,  MEMORIAIS  E  PLANILHAS  FORAM
APRESENTADOS IMPRESSOS E EM MEIO MAGNÉTICO,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS CONFORME ANEXO III E
ELENCADOS NA GUIA DE REMESSA?

   

1.3 O  TAMANHO  DAS  PRANCHAS  E  CARIMBO  DOS
PROJETOS ESTÁ DE ACORDO COM OS PADRÕES TJBA?

   

1.4 HÁ  IDENTIFICAÇÃO  DO  TÍTULO  (EX.:  MEMORIAL
DESCRITIVO,  PLANTA  DE  COBERTURA)  BEM  COMO
DESCRIÇÃO  DO  OBJETO  (NOME  DA  UNIDADE  E
ENDEREÇO COMPLETO)?

   

2 – AUTOMAÇÃO PREDIAL
2.1 O  PROJETO  APRESENTADO  ATENDE  AS  NORMAS

BRASILEIRAS PERTINENTES?    

2.2 O  PROJETO  COMPLETO  COMPREENDE  TODAS  AS
INFORMAÇÕES E DETALHAMENTOS PARA O PERFEITO
ENTENDIMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA?    

2.3 FORAM  COMPATIBILIZADAS  TODAS  AS
INTERFERÊNCIAS DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO COM
AS DEMAIS DISCIPLINAS?    

2.4 O  PROJETO  CONTÉM  DIAGRAMA  DE  BLOCOS  COM
TODOS OS EQUIPAMENTOS E INTERLIGAÇÕES?    

3 – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS    

3.1 FORAM  APRESENTADOS  MEMORIAL  DESCRITIVO  E
ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS  NA  FORMATAÇÃO
INDICADA PELO TJBA?

   

3.2 EXISTE  CORRESPONDÊNCIA  ENTRE  A  PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA,  MEMORIAL  DESCRITIVO  E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS?

   

3.3 A  DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  ESTÁ  CLARA  E
DETALHADA  DE  MODO  A  NÃO  SUSCITAR  DÚVIDAS,
SUBDIVIDIDAS EM ETAPAS E ATIVIDADES ADEQUADAS
(SERVIÇOS  INICIAIS,  ALIMENTAÇÃO  DE  ENERGIA,
ETC.)?

   

3.4 HÁ  LISTA DE  DOCUMENTOS  DO  PROJETO  COM  OS
NOMES  DOS  DOCUMENTOS  E  SEUS  RESPECTIVOS
ARQUIVOS?

   

3.5 O  DOCUMENTO  CONTÉM  OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES  EM  RELAÇÃO  A  EXIGÊNCIAS  E
CONDIÇÕES  PRELIMINARES  PARA  EXECUÇÃO  DOS
SERVIÇOS, TAIS COMO: ATENDIMENTO DE POSTURAS
ESPECIAIS, HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS,
NÃO  INTERRUPÇÃO  DO  FUNCIONAMENTO  DAS
OPERAÇÕES NORMAIS, ETC.?

   

3.6 HÁ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO  (NOME  COMPLETO,  CREA/UF,  FORMAÇÃO)
POR ESPECIALIDADE,  BEM COMO LOCAL E DATA DO
MEMORIAL?

   

4 – ORÇAMENTO
4.1 ESTA NA FORMATAÇÃO INDICADA PELO TJBA?    

4.2 AS COMPOSIÇÕES APRESENTADAS SÃO SINAPI?    

4.3 OS ITENS NÃO EXISTENTES NO SINAPI  ESTÃO COM,
PELO MENOS, 3 COTAÇÕES DO MERCADO?
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4.4 EXISTEM  JUSTIFICATIVAS  PARA OS  ITENS  QUE  NÃO
SÃO DO SINAPI?

   

4.5 A  PLANILHA  CONTEMPLA  TODOS  OS  SERVIÇOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS?

   

4.6 A  PLANILHA  CONTÉM  A  CORRETA  DESCRIÇÃO  DOS
ITENS E SUBITENS MANTENDO A CORRELAÇÃO COM
OS  PROJETOS,  MEMORIAL  DE  SERVIÇOS  E
ESPECIFICAÇÕES  E  PERMITINDO  A  PERFEITA
IDENTIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  A  SEREM
EXECUTADOS?

   

CONFERIDO POR: DATA:

ANEXO IV - CHECK LIST PARA RECEBMENTO DE PARECER TÉCNICO
OBRA/LOCALIZAÇÃO:
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
VISTO (ENGENHEIRO/ARQUITETO DO TJBA):
Observação: Na conferência de qualquer projeto ou trabalho em que houver resposta "não", o mesmo
deverá ser considerado não concluído e devolvido à empresa para correção. Neste caso, a empresa
não  somente  deixará  de  receber  pelo  projeto  ou  trabalho  bem como  será  dado  continuidade  à
contagem de prazo até a entrega definitiva e isenta de toda e qualquer imperfeição.
ITEM QUESTÃO SIM NÃO NÃO SE APLICA

1-VERIFICAÇÕES GERAIS
1.1 A IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS ESTÁ DE ACORDO

COM OS PADRÕES DO TJBA?
   

1.2 O PARECER FOI APRESENTADO IMPRESSO E EM MEIO
MAGNÉTICO,  DEVIDAMENTE  IDENTIFICADOS
CONFORME  ANEXO  III  E  ELENCADOS  NA  GUIA  DE
REMESSA?

   

1.3 O  TAMANHO  DAS  PRANCHAS  E  CARIMBO  DOS
PROJETOS  ESTÁ  DE  ACORDO  COM  OS  PADRÕES
TJBA?

   

1.4 HÁ  IDENTIFICAÇÃO  DOS  DADOS  DA  UNIDADE,  O
OBJETO  A  QUE  SE  REFERE  O  RELATÓRIO  OU
PARECER,  INFORMAÇÕES  RELATIVAS  AOS  ITENS
VISTORIADOS,  CONCLUSÕES  TÉCNICAS  CABÍVEIS,
DATA,  IDENTIFICAÇÃO,  ASSINATURA  DO
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E
VISTO  DO  COORDENADOR  TÉCNICO  SOB  CARIMBO
IDENTIFICADOR?

   

1.5 O PARECER OU RELATÓRIO SE BASEIA NAS NORMAS
BRASILEIRAS PERTINENTES?

   

1.6 AS  INFORMAÇÕES  ADICIONAIS  NECESSÁRIAS  AO
MELHOR  ENTENDIMENTO  DOS  FATOS  A  QUE  SE
REFERE O RELATÓRIO OU PARECER, SE FOR O CASO,
ESTÁ CONSUBSTANCIADA NO CAMPO OBSERVAÇÕES
E/OU  DOCUMENTAÇÕES  ANEXAS  (FOTOGRAFIAS,
DETALHES,  MEMÓRIA  DE  CÁLCULOS,  TEXTOS
NORMATIVOS, ETC.)?

   

CONFERIDO POR: DATA:
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ANEXO V – GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS

1. GERENCIAMENTO OPERACIONAL 

Todas as atividades de natureza OPERACIONAL, inerentes ao contrato, serão de alçada do Diretor de
Engenharia e Arquitetura – DEA, do TJBA.

Compreendem  essas  atividades  as  orientações  exclusivamente  de  cunho  gerencial,  tais  como
definições de metas, fixação de prioridades e demais deliberações de interesse da Administração do
TJBA envolvendo a atuação da CONTRATADA. 

2. GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO 

Todas as atividades de natureza ADMINISTRATIVA (exigências e verificação de documentos, reuniões,
controle financeiro do contrato etc.), serão de alçada da Coordenação de Projetos – CPROJ, do TJBA,
o qual poderá, sem transferência de responsabilidade, designar, quando do início do contrato, um ou
mais funcionários desta coordenação para, no exercício de suas funções, acompanhar e verificar o
cumprimento das disposições contratuais administrativas previstas em Contrato. 

3. FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

As  atividades  de  caráter  eminentemente  técnico,  inerentes  ao  contrato,  serão  da  alçada  da
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA, também exercida pela Coordenação de Projetos – CPROJ.

4. COORDENAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA 

O Responsável  Técnico será o representante da CONTRATADA junto  à Diretoria  de Engenharia  e
Arquitetura e à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA para tratar de todos os assuntos técnicos pertinentes ao
presente contrato, inclusive para participar de reuniões e outros eventos demandados pelo TJBA no
âmbito de suas dependências ou fora  dela,  e que responderá formalmente em todas as tratativas
técnicas entre as partes, bem como nos atos e demais providências de incumbência da CONTRATADA
junto a Órgãos Públicos, Conselhos de Classe e Concessionárias. 

O Responsável Técnico será indicado ao TJBA pela CONTRATADA no ato da assinatura do contrato e
deverá obrigatoriamente ser um dos membros da equipe indicada no contrato, legalmente habilitado
para assinar pela mesma. 

Competirá  também  ao  Responsável  Técnico  a  observação  do  cumprimento  das  formalidades  do
presente contrato, no que tange aos processos e rotinas técnicas aqui estabelecidas, comunicando a
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA fatos 

pertinentes e do interesse do melhor desenvolvimento dos trabalhos, providenciando a compatibilização
dos serviços técnicos que envolvem mais de um Responsável Técnico e praticando todos os atos
técnicos necessários a condução e ao fiel cumprimento do presente contrato. 

5. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) 

Todos os serviços demandados pelo TJBA serão requisitados à CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO
TÉCNICA, mediante a emissão de Ordem de Serviço – O.S. publicada no DJE – Diário da Justiça
Eletrônico. 

A  CONTRATADA será  notificada  pelo  CONTRATANTE,  para  início  da  execução  dos  serviços  ora
contratados, mediante emissão da Ordem de Serviço, publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE),
após assinatura do contrato. 

Os prazos estabelecidos para execução dos serviços terão sua contagem iniciada no primeiro dia útil
subsequente à publicação da Ordem de Serviço no DJE.

Quando  o  prazo  previsto  para  conclusão  de  serviços  se  encerrar  em final  de  semana  (sábado  e
domingo) ou quaisquer feriados, a entrega do serviço deverá ocorrer no primeiro dia útil subsequente. 

Os serviços  serão  considerados concluídos  quando aprovados pelo  TJBA e  entregues  impressos,
plotados  e  devidamente  assinados  pelos  Responsáveis  Técnicos  que,  obrigatoriamente,  deverão
constar da equipe técnica de abrangência do item em questão. 

A aceitação dos serviços técnicos apresentados pela CONTRATADA será de atribuição exclusiva da
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FISCALIZAÇÃO  TÉCNICA que  opinará,  de  forma  soberana,  quanto  ao  seu  acatamento  ou  não,
determinando as impugnações parciais ou total no faturamento dos serviços. 

Na entrega de cada projeto, ou etapa do projeto, quando previsto o seu fracionamento,  consoante
cronograma físico-financeiro anexado à OS, a CONTRATADA deverá apresentar ao TJBA cópia das
Registros  de  Responsabilidade  Técnica  (RRT)  referentes  aos  serviços  técnicos  executados,
devidamente recolhidas, condição necessária para que os serviços sejam considerados liquidados e
liberados para faturamento. 

Para procedimentos como vistorias, fiscalizações e outros devidamente enquadrados pelo CAU como
de natureza de desempenho de cargo será admitida RRT única vinculada ao profissional responsável
técnico da CONTRATADA, devendo ser apresentada até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. 

Não serão acatadas RRTs de profissionais que não componham a equipe técnica da CONTRATADA e
que  não  figurem como Responsáveis  Técnicos  relacionados  na  Certidão  de  Quitação  de  Pessoa
Jurídica da mesma junto ao CAU. 
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ANEXO VI – TERMO DE RECEBIMENTO DE ETAPAS PARCIAIS

A Coordenação de Projetos,
Estamos encaminhando entrega parcial dos projetos contratados, referente à etapa 
__________________________
(ex. Projeto de Arquitetura - PL-ARQ) contendo os seguintes documentos, entregues 
em pendrive e/ou impressos:
NOME DA EMPRESA:

CONTRATO/ADITIVO Nº: ORDEM DE SERVIÇO Nº

FISCAL RESPONSÁVEL: DATA E CARIMBO (EMPRESA)
  

ETAPA:  

Exemplo: Projeto Executivo (PE-ARQ)
DOCUMENTOS ENTREGUES: DOCUMENTOS PENDENTES:
 
Exemplo:
 

02 Plantas Baixas;
03 Cortes;
02 Fachadas;
Etc.

 
Exemplo:
 
       Maquete Digital;
       Fotos;
       Etc.

OBS.
Exemplo:
A Maquete está em fase final de elaboração dependo de aprovação para sua 
conclusão e entrega;

ASSINATURA E CARIMBO (Empresa)
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ANEXO VIII - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME

Através  do  presente  instrumento,  nomeamos  e  constituímos  o(a)
Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador
do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadas-
tro  de  Pessoas  Físicas  do  Ministério  da  Fazenda,  sob  o  nº  .....,  residente  à
rua ..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado aci-
ma, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Salvador _____de __________________ de  20___.
__________________________________________________
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  E ASSINATURARAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  E ASSINATURA

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

........................................................(nome  da  empresa),  inscrita  no  CNPJ  sob  o
nº ..........................,  por intermédio do seu representante legal  sr  (a).............................RG
nº.....................DECLARA, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da
Lei Estadual 9.433/05, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16  anos.

Assinalar em caso afirmativo:

Emprega  menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz  (        ).

Salvador _____de __________________ de  20___.
__________________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL,  CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURARAZÃO SOCIAL,  CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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 ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE …................. QUE, ENTRE SI, CELEBRAM
O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DA  BAHIA
E .............................. NA FORMA ABAIXO:

O  ESTADO  DA BAHIA,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
13.937.032/0001- 60, por intermédio do  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, órgão do Poder
Judiciário,  inscrito  no  CNPJ/MF sob nº  13100722/0001-60,  com sede e  foro  nesta  cidade do
Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, nº 560, Centro Administrativo da Bahia – CAB,
representado  pelo  Presidente  deste,  Des.  GESIVALDO  NASCIMENTO  BRITTO, adiante
denominado simplesmente  CONTRATANTE, e, do outro lado,....................................., inscrita no
CNPJ sob nº.................................................., doravante designada simplesmente CONTRATADA,
representada  por  …................................,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº
….................................................,  resolvem,  tendo  em  vista  o  constante  do  PA  nº  TJ-ADM-
2018/70108, com arrimo nas normas pertinentes da Lei Estadual nº 9.433/05 e, no que couber, na
Lei  Federal  nº  8.666/93  e  demais  dispositivos  legais  aplicáveis,  ajustando  e  reciprocamente
aceitando as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Habilitada  nos  termos  da  TOMADA DE  PREÇO n.º  001/2019,  devidamente   homologada
em ......... e publicado no DJE edição de ..........., obriga-se a  CONTRATADA a executar, sob o re-
gime de empreitada por preço unitário, a prestação de serviços técnicos de levantamento cadas-
tral por nuvem de pontos, levantamento topográfico, elaboração de projetos arquitetônicos, de ur-
banização e paisagismo, compatibilização de projetos, projetos de sinalização e comunicação vi-
sual para reformas, ampliações e construções, elaboração de estudos e relatórios de impacto am-
biental (EIA-RIMA), elaboração de estudos e relatórios de impacto de trânsito (RIT), elaboração de
estudos e relatórios de impacto de Vizinhança para as unidades do Poder Judiciário do Estado da
Bahia, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes do EDITAL, seus
ANEXOS e  PROPOSTA VENCEDORA,  os quais passam a integrar o presente instrumento de
modo indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA  -  DO REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO

O objeto deste contrato será prestado pelo regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Os serviços indicados na cláusula primeira serão executados pela CONTRATADA em conformida-
de com a descrição pormenorizada contida(s) no(s) anexo(s), que faz(em) parte integrante deste
contrato, e, concorrendo a(s) CONTRATADA(S) com mão de obra, ferramentas, equipamentos e
materiais para os referidos serviços, sem pagamento de quaisquer despesas adicionais por parte
do CONTRATANTE, obrigando-se, ainda a:

a) entregar todos os serviços de acordo com as descrições e prazos do TJBA, constantes
no  ANEXO  II  deste  projeto  básico.  O  não  cumprimento  dos  prazos  tem  suas
penalidades previstas no item 11 deste projeto básico;

b) entregar  todos  os  serviços  com forma de  apresentação  e  condições  de  aceitação
determinadas pelo TJBA, constantes no ANEXO III deste projeto básico;
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c) entregar os serviços em cumprimento ao check list de serviços do TJBA, constantes no
ANEXO IV deste projeto básico;

d) obedecer  as  condições  de  fiscalização  e  gerenciamento  e  procedimentos
administrativos constantes no ANEXO V deste projeto básico. O não cumprimento a
este item constitui infração de natureza grave sujeita a penalidades previstas no item
11 deste projeto básico;

e) Corrigir  sob suas expensas, no todo ou em parte, a execução de serviços em que
forem constatadas imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, devendo efetuar todas
as  correções  no  prazo  estipulado  pela  Unidade  Gestora  do  Contrato.  Atrasos
acarretados pelo não cumprimento deste item possuem suas penalidades previstas no
item 11.2 deste projeto básico;

f) Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior,  a CONTRATADA deverá efetuar
todas as correções no prazo estipulado pela Unidade Gestora do Contrato;

g) Transferir  a  propriedade dos  serviços  contratados nos  termos  do ANEXO III  deste
projeto básico;

h) Dirimir dúvidas e ou questões técnicas, relativas aos trabalhos apresentados, mesmo
depois de concluídos e devidamente recebidos;

i) Compatibilizar  todos  os  projetos  de  uma mesma unidade,  assim como,  orientar  a
execução da obra;

j) Fornecer novamente, quando por necessidade do CONTRATANTE, durante a vigência
do contrato, os cadastros e os projetos definitivos em meios magnéticos, CDs e/ou
impressos, mesmo aqueles que já foram entregues oficialmente pelo CONTRATANTE;

k) Comunicar  por  escrito  ao  TJBA a  existência  de  impedimento  de  ordem  técnica,
econômica, ética ou legal, ou qualquer divergência das informações apresentadas na
Ordem  de  Serviço,  devolvendo-a  imediatamente  e  fundamentando  a  inviabilidade.
Atrasos  acarretados  pelo  não  cumprimento  deste  item  possuem suas  penalidades
previstas no item 11.2 deste projeto básico;

l) Participar de reuniões na sede do TJBA, a serem realizadas semanalmente ou sempre
que solicitado pela CONTRATANTE;

m) Elaborar atas de todas as reuniões e enviar por e-mail para CONTRATADA em até 02
(dois) úteis;

m)  Manter  histórico  dos  comentários  de  projetos,  que  deverão  ser  assinados  pelos
envolvidos. As versões comentadas durante as reuniões de acompanhamento deverão ser
apresentadas  nas  reuniões  seguintes,  em  um  conjunto  consolidado  de  documentos.
Devendo esse histórico ser mantido até a conclusão dos serviços;

n) Fornecer, tempestivamente, ao TJBA, quando solicitado, cópias das RRT recolhidas,
atas  de  reunião,  relatórios  de  andamento  dos  projetos,  pareceres,  laudos,  estudos,
vistorias, cronogramas atualizados dos serviços em andamento e relatório dos serviços
executados e pendentes, assim como os projetos em andamento e concluídos;

o) Aprovar projetos junto aos órgãos competentes (Prefeitura, Concessionárias, Corpo de
Bombeiros, órgãos ambientais, órgãos de patrimônio histórico, etc.). Atrasos acarretados
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pelo não cumprimento deste item possuem suas penalidades previstas no item 11.2 deste
projeto básico;

p) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais do TJBA de que venha a
tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou
não com o objeto deste contrato.  O não cumprimento deste item constitui  infração de
natureza gravíssima conforme tabela do Item 11.4 deste projeto básico;

q) Fornecer no último mês de vigência contratual todos os cadastros, projetos e pareceres
técnicos contratados, em meio magnético, dvd’s e impresso, na forma do ANEXO IV. O não
cumprimento suspenderá o pagamento de Notas Fiscais pendentes para finalização do
contrato;

r)  Solicitar  prévia  autorização do TJBA para a especificação de material  de fabricação
monopolizada ou técnica de notória especialização, com as devidas justificativas técnicas; 

s)  Responder,  na  qualidade  de fiel  depositário,  por  toda  a  documentação que lhe  for
entregue pelo TJBA;

t)  Não utilizar  o  nome ou o  logotipo  do  TJBA em quaisquer  atividades  de divulgação
profissional, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos. O não cumprimento
deste item constitui infração de natureza gravíssima conforme tabela do Item 11.4 deste
projeto básico.

u) Não se pronunciar em nome do TJBA a órgãos da imprensa, sobre quaisquer assuntos
relativos às atividades da mesma. O não cumprimento deste item constitui  infração de
natureza gravíssima conforme tabela do Item 11.4 deste projeto básico.

v) Não utilizar, nem divulgar ou reproduzir, fora dos serviços contratados, os normativos,
documentos e materiais encaminhados pelo TJBA. O não cumprimento deste item constitui
infração de natureza gravíssima conforme tabela do Item 11.4 deste projeto básico

x)  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se
fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
deste contrato; 

z) Manter, durante o prazo contratual,  todas as condições de qualificações exigidas na
licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei 8666/93; 

aa)  Manter  perante  o  TJBA,  durante  a  vigência  do  contrato,  seu  endereço  comercial
completo  (logradouro,  cidade,  UF,  CEP)  e  eletrônico,  telefone,  fax  e  nome  dos  seus
representantes  sempre  atualizados,  para  fins  de  comunicação  e  encaminhamento  de
informações e documentos, inclusive os relativos a tributos. O não cumprimento deste item
constitui infração de natureza média conforme tabela do Item 11.4 deste projeto básico.

ab)  Solicitar  à  Fiscalização  do  contrato  esclarecimentos  de  dúvidas,  detalhes,
nomenclaturas  ou  definições  porventura  não  explicitadas  neste  projeto  básico  e  seus
anexos. 

ac)  Quando não for  possível  a  utilização de meios  eletrônicos  para  atendimentos  aos
serviços  de  comunicação,  troca,  entrega  e  recolhimento  de  quaisquer  materiais  e
documentos,  a  CONTRATADA deverá utilizar-se,  sob seu ônus e responsabilidade,  de
serviços de mensageira;
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ad)  A aprovação,  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Bahia  –  TJBA,  através  da
Coordenação de Projetos, dos projetos propostos, não exime a responsabilidade técnica
do seu autor, nos termos da legislação e Normas vigentes.

ae) Arcar com todos os gastos referentes à realização das atividades previstas no contrato,
tais  como deslocamentos,  RRT (Lei  nº  12.378,  de 31/12/2010)  e outros necessários à
prestação destes serviços. Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item possuem
suas penalidades previstas no item 11.2 deste projeto básico.

af) Seguir as diretrizes técnicas do TJBA, através da Diretoria de Engenharia e Arquitetura
e da sua Fiscalização Técnica, às quais se reportará, bem como as disposições legais,
regulamentares e éticas, adotando nas questões controvertidas a solução técnica que lhe
for  recomendada,  sem  que  isso  se  constitua  em  restrição  à  independência  de  seus
profissionais; 

ag) Apresentar, até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, RRT dos profissionais
responsáveis  técnicos da contratada.  Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste
item possuem suas penalidades previstas no item 11.2 deste projeto básico.

ah)  Possíveis  indefinições,  omissões,  falhas  ou  incorreções  das  especificações  ora
fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o CONTRATADO
cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de seus preços unitários; 

ai)  Considerar-se-á  o  CONTRATADO  como  especializado  nos  serviços  objeto  da
contratação, o que significa que deverá ter computado nos preços unitários ou no BDI
propostos todos os custos diretos e indiretos,  impostos,  contribuições,  taxas,  encargos
sociais etc., necessários à completa execução dos serviços;

ak)  Após  a  adjudicação  do  objeto  da  licitação,  não  será  levada  em  conta  qualquer
reclamação ou solicitação, seja a que título for,  de alteração dos preços constantes da
proposta do CONTRATADO, salvo justificativas aceitas pela FISCALIZAÇÃO do TJBA;

Parágrafo Único:  Obriga-se a CONTRATADA a indenizar o CONTRATANTE, no exato valor da
condenação  que  o  mesmo  venha  a  sofrer,  em  virtude  de  eventual  AÇÃO  TRABALHISTA,
proposta em favor de empregado ou preposto da CONTRATADA, em razão do presente contrato,
ainda que expirada a vigência deste.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

Além das obrigações contidas no item 9 do Anexo  I  do edital, parte integrante deste contrato, por
determinação legal, o CONTRATANTE obriga-se ainda a:

a) Fornecer,  através  da  Coordenação  de  Projetos  Arquitetônicos  o  programa  de
necessidades  e/ou  Estudo  Preliminar  indicando  princípios  específicos  e
complementares a serem atendidos, quando do desenvolvimento de um determinado
projeto, prestando os esclarecimentos e definições iniciais, disponibilizando, quando
houver, elementos necessários para a etapa de levantamento tais como fotos, plantas
dos  imóveis,  etc.  inclusive  decidindo  quanto  às  necessidades  de  execução  de
levantamento, vistoria e perícia por parte da CONTRATADA;

b) Assinar  tempestivamente  as  ART/RRT,  formulários,  guias  e  pranchas  de  desenho
relativas aos serviços em tela; 

c) Notificar  a  CONTRATADA de qualquer  irregularidade encontrada na prestação dos
serviços;

d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;
e) Fiscalizar o contrato;

EDITAL  TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

 



CLÁUSULA QUINTA –  DO PREÇO

Estima-se o valor global de R$ ................................. para os serviços ora contratados, correspon-
dente à proposta vencedora, cujo menor multiplicador único proposto (K) foi de ….(....).

Parágrafo único: Nos preços contratados estão incluídos todas e quaisquer despesas necessárias ao
cumprimento do objeto desta licitação, tais como impostos, tributos, encargos e contribuições sociais,
fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes.

CLÁUSULA  SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor global contratado será efetuado em parcelas correspondentes às ordens de
serviço  efetivamente  concluídas,  no  prazo  de  até  08  (oito)  dias  úteis,  contados  da  data  de
aprovação  da  respectiva  Nota  Fiscal  pela  fiscalização  mediante  apresentação  de  toda  a
documentação referente à medição, que deverá ser protocolada junto ao TJBA, nos termos do
item 12 do Anexo I do edital.

Parágrafo Primeiro:  O pagamento da primeira parcela está condicionado obrigatoriamente, ao
cumprimento do estabelecido nos itens 12.2 e 12.3 do Anexo I do edital, e apresentação de RRT
dos serviços, além dos documentos pertinentes.

Parágrafo Segundo: O prazo de pagamento, referido no parágrafo, ficará suspenso na ocorrência
de erros ou qualquer outra irregularidade nas faturas apresentadas, somente voltando a fluir de-
pois de efetuadas as devidas correções.

Parágrafo Terceiro: Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da res-
pectiva Nota Fiscal emitida em nome do contratante, acompanhada da Fatura correspondente em
03 (três) vias. Além disso, a partir da 2ª fatura, deverão também ser apresentadas guias de recolhi-
mento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, cujo vencimento estabelecido em lei tenha
ocorrido no mês anterior, juntamente com declaração específica da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto:A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso
de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efeti-
vo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, pro rata temporis.

Parágrafo Quinto: Só serão medidos os serviços efetivamente concluídos.

Parágrafo Sexto: Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratu-
ais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, respeitados os limites legais previstos  na for-
ma do §1º do art. 143 da Lei Estadual nº 9.433/05, sendo que nenhum acréscimo ou supressão
poderá ser realizado sem a devida motivação ou exceder os limites legais previstos no supracitado
artigo, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado pelos contratantes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO:

Será permitida a subcontratação parcial do objeto deste certame, devendo, preferencialmente, se-
rem subcontratadas micro ou pequenas empresas, em consonância com a Lei complementar nº
123/06, alterada pela Lei complementar nº 147/2014, sem subordinação e pessoalidade com o
contratante, nos termos do item 4. do Anexo I - Projeto Básico, somente em relação aos serviços
abaixo descritos:

a) Serviços de Levantamento Topográfico; 
b)

c) Levantamento Cadastral por laserscan com entrega de nuvem de pontos e modelo Revit

EDITAL  TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

 



(lod200)

d) Compatibilização de projetos e Clash Detection 

e) Projetos de sinalização e comunicação visual,

f) Elaboração de Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIMA)

g) Elaboração de Estudos e Relatórios de Impacto de Trânsito (RIT)

h) Elaboração de Estudos e Relatórios de Impacto de Vizinhança

i) Licenciamento Ambiental

Parágrafo primeiro : Na hipótese de ser realizada a subcontratação, a CONTRATADA diligenciará
junto  a  esta  no  sentido  de  serem  rigorosamente  cumpridas  as  obrigações  contratuais,
especialmente quanto à fiel e perfeita execução dos serviços subcontratados, inclusive a utilização
de  estações  gráficas  computadorizadas  em  sistema  BIM,  ficando  diretamente  responsável,
perante  o  CONTRATANTE,  pelas  obrigações  assumidas  pela  subcontratada.  Fica  ainda  a
CONTRATADA obrigada a emitir ART/RRT de coordenação de projetos referentes aos serviços
subcontratados.

 
Parágrafo segundo: Caso ocorra a subcontratação está deverá ser firmada pela CONTRATADA
através de instrumento independente.

Parágrafo terceiro: As regras estabelecidas entre a CONTRATADA a subcontratada não modifi-
carão as obrigações contratuais e legais entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, sendo nula
qualquer cláusula que porventura disponha de forma contraria, transferindo ou isentando respon-
sabilidade da contratada.

Parágrafo quarto:  Na hipótese de ser realizada a subcontratação, a CONTRATADA diligenciará
junto  à  empresa subcontratada  no  sentido  de  serem rigorosamente  cumpridas  as  obrigações
contratuais, especialmente quanto à fiel e perfeita execução dos serviços subcontratados, ficando
diretamente  responsável,  perante  o  CONTRATANTE,  pelas  obrigações  assumidas  pela
subcontratada.

Parágrafo quinto: O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de res-
ponsabilidade da CONTRATADA para outros, sejam profissionais ou empresas subcontratadas.

Parágrafo sexto: Fica a CONTRATADA obrigada a emitir  RRT– Registro de Responsabilidade
Técnica -, à coordenação de projetos, referentes aos serviços subcontratados.

Parágrafo sétimo: A realização da subcontratação não eximirá a CONTRATADA da responsabili-
dade pelo integral cumprimento de todos os termos e condições do contrato, nem tampouco alte-
rará as obrigações assumidas pela CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo:  Não poderão ser subcontratados os serviços de Projetos arquitetônicos, Proje-
tos de urbanização e paisagismo e Compatibilização de projetos.

CLÁUSULA  OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das obras e dos serviços ora contratados será executada pelo TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA DO ESTADO DA BAHIA, através da DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, de-
nominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, conforme disciplinado no Anexo
V,  além dos previstos no item 10 do Anexo I, tendo poderes para:

a) Reportar-se diretamente ao Responsável Técnico do CONTRATADO, ou a seu preposto
formalmente indicado;
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b) Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) e dar visto nos demais documentos apresentados pela CON-
TRATADA, principalmente o Relatório por ela apresentado, em todos apondo o “de acordo”,
quando julgá-los corretos;

c) Propor aplicação de penalidade, de acordo com o disposto no contrato, sob pena de res-
ponsabilidade, quando for constatada qualquer irregularidade (descumprimento de obrigação
contratual);

d) Validar os projetos e verificar o cumprimento do check list dos serviços contratados confor-
me ANEXO IV.;

e) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

 Estabelecer e expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;

Parágrafo Único: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do  CONTRATANTE, não
eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente
contrato.

CLÁUSULA  NONA - DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro:  O período de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado a critério do CONTRATANTE, observadas as hipóteses admitidas no artigo 141 da Lei
Estadual nº 9.433/05, no que for pertinente.

Parágrafo Segundo:  Os prazos para cumprimento das ordens de serviços estão descritos no
ANEXO II. 

Parágrafo   Terceiro:  A publicação  resumida  do  contrato  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico   é
condição indispensável para sua validade e eficácia, devendo ocorrer no prazo de até 10 (dez)
dias corridos da sua assinatura.

Parágrafo Quarto: Em havendo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o prazo contra-
tual, a contar do início da vigência deste, o reajuste poderá ser concedido à CONTRATADA, a cri-
tério do CONTRATANTE, sempre tomando como limite máximo, a variação do INCC/FGV, verifica-
da no período precedente à data da prorrogação.

CLÁUSULA  DÉCIMA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto observará as condições exigidas no Anexo III do edital. 

CLÁUSULA  DÉCIMA-PRIMEIRA: DA GARANTIA

Será  exigido  da  CONTRATADA,  para  a  plena,  fiel  e  segura  execução  de  tudo  o  que  se  há
obrigado, garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço/valor global dos serviços
contratados, em até 15 (quinze) dias após a assinatura deste contrato, caução em dinheiro ou
títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, cuja liberação ou restituição dar-se-á
90 (noventa) dias após a execução total do contrato, caracterizada esta após a liquidação e o
pagamento da última fatura relativa ao cumprimento do objeto contratado.

Parágrafo Primeiro:  Fica estabelecido que a presente garantia não poderá ser parcelada nas
faturas pagas à CONTRATADA.

Parágrafo Segundo:  A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando houver
redução da sua representatividade percentual por variação econômica do contrato ou descontos
de valores devidos ao CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pe-
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las multas impostas, independentemente de outras cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DOS ILÍCITOS E PENALIDADES

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA cumprirá, rigorosamente as condições estabelecidas neste
edital e seus anexos e na proposta vencedora, para a execução do serviço objeto deste contrato,
inclusive obrigações adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, sujeitar-se às pena-
lidades cabíveis, previstas no item 11 do Anexo I do edital.

Parágrafo Segundo:  As sanções serão aplicadas levando-se em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato,
após regular processo administrativo, desde que assegurado o direito de defesa.

Parágrafo Terceiro:  Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas no art. 184 e 185 da
Lei Estadual 9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as defini -
das no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

Parágrafo Quarto: À recusa da assinatura do contrato ou instrumento equivalente e à inexecução
contratual, seja parcial ou total, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, serão
aplicadas, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, e de outras cominações legais, a qual-
quer tempo, MULTA DE MORA:

a)  10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

a.1.) Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado,
será aplicado o percentual 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre a
diferença entre o valor global do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço
já realizado.

b) em caso de atraso no cumprimento da obrigação principal, será aplicado o percentual de 0,3%
(três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do forneci-
mento ou serviço não realizado e de,

c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realiza-
do, por cada dia subsequente ao trigésimo.

Parágrafo Quinto: Na hipótese do parágrafo anterior, se a multa moratória atingir o patamar de
10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverá salvo justificativa escrita devidamente fun-
damentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções previs-
tas em lei.

Parágrafo Sexto:  Para os  casos de mero atraso ou inadimplemento de obrigação acessória,
assim considerada aquela que coadjuva a principal, deverá ser observado o que for estipulado no
Anexo I – Projeto Básico deste instrumento convocatório.

Parágrafo Sétimo: Na hipótese da CONTRADADA negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro
de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, será aplicada multa percentual de 2,5  %  
(dois e meio por cento)   incidente sobre o valor global do contrato.  

Parágrafo  Oitavo:  As  multas  previstas  neste  artigo  não  têm caráter  compensatório  e  o  seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

Parágrafo Nono:  A multa,  aplicada após regular  processo administrativo,  será descontada da
garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada –
quando exigida, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente.
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Parágrafo Décimo: Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar  diretamente  do  pagamento  devido  à  CONTRATADA  o  valor  de  qualquer  multa
porventura imposta.

Parágrafo Décimo-primeiro:  Serão punidos com a pena de  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO
DIREITO  DE  CADASTRAR  E  LICITAR  E  IMPEDIMENTO  DE  CONTRATAR  COM  A
ADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII  do art.  184 e
incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual nº 9.433/05.

Parágrafo Décimo-segundo:  Serão punidos com a pena de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO,  enquanto perdurarem os motivos
determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  autoridade
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art.
184 e incisos II, III e V do art. 185 da Lei Estadual nº 9.433/05.

Parágrafo Décimo-terceiro: Toda sanção aplicada será processada pela Comissão Permanente
de Cadastro de Fornecedores e Aplicação de Sanções Administrativas do Tribunal de Justiça da
Bahia.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA  RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as con-
sequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE  ao longo da vigência do contrato poderá rescindi-lo con-
forme disposto no art. 168, da Lei nº 9.433/05, motivadamente, desde que seja a CONTRATADA
notificada, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias corridos, assegurados o contraditório e
a ampla defesa.

Parágrafo Terceiro: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167, da
Lei nº 9.433/05, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regu-
larmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo da desmobilização.

Parágrafo Quarto: No caso de rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATADA ficam
asseguradas à CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções cabíveis:

a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE;
b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CON-
TRATANTE.

Parágrafo Quinto: O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE,  consoante o disposto no inciso II do art. 168 da Lei nº
9.433/05.

Parágrafo Sexto: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo ao longo da vigência do presente
instrumento, rescindir unilateralmente o presente contrato, nas hipóteses previstas no artigo 167,
da Lei Estadual nº 9.433/05, ou ainda, à conveniência e em preservação do interesse público, sem
que  lhe  seja  imposta  qualquer  multa  ou  indenização,  a  que  título  for,  bastando,  para  tanto,
comunicar previamente à CONTRATADA, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
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CLÁUSULA DÉCIMA – QUARTA- A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condi-
ções contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, até 25% (vinte e cinco por
cento)  do valor inicial  atualizado do contrato, na forma do §1º do art.  143 da Lei Estadual nº
9.433/05.

Parágrafo primeiro: Nenhum acréscimo ou supressão poderá ser realizado sem a devida motiva-
ção ou exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as supressões resultantes de acor-
do celebrado entre os contratantes.

DA REGÊNCIA LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA- QUINTA- Submete-se, o presente contrato às disposições contidas na Lei
Estadual nº 9.433/05, Lei Complementar nº 123/2006, das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93,
no que for pertinente, além dos Decretos Judiciários nº 12/03, 44/03, 13/06, 95/14 e 784/14 do
TJBA, bem como aos demais dispositivos legais aplicáveis, obrigando a CONTRATADA a firmar
todo e qualquer instrumento de retificação que tenha por objeto o cumprimento de prescrição legal
e ou editalícia.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do presente instrumento, no valor de R$ ........., será atendida no presente
exercícios através da Unidade Gestora 002 – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,
Unidade Orçamentária 02.04.601,  Atividade/Projeto 5434/5435/5440/5441/5336,  Elemento de
Despesa 33.90.39/44.90.51 Subelemento 39.09/51.03, Fonte 113/120/313/320 do orçamento vi-
gente. Quando for o caso, no exercício subsequente, o respectivo orçamento consignará dotação
própria para atender à despesa.

CLÁUSULA DÉCIMA- SÉTIMA  - DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias originárias do presente instrumento, fica eleito o foro da co-
marca de Salvador, Capital do Estado da Bahia.
 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, pe -
rante as testemunhas que no final se identificam.

Salvador,        de     ........................  de 2019.

CONTRATANTE:  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA:

CONTRATADA: ........................................................................................................

TESTEMUNHAS: ......................................................................................................

Declaro que o extrato do aditivo foi publicado
no
DJE de  ___/___/___.

____________________________________
(nome, cargo e cadastro do declarante)
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Para fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06,
alterada  pela  Lei  Complementar  nº147/2014,  a  licitante  deverá  apresentar,  anexo  a  esta
Declaração, a Certidão expedida pela Junta Comercial, no caso de empresas ali registradas,
para  comprovação da  condição  de microempresa ou  empresa de  pequeno porte,  (Art.  8º  da
Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio) ou Certidão
específica do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, nos demais casos.

O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou
empresa  de  pequeno  porte  bem  como  o  seu  desenquadramento  não  implicarão  alteração,
denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.

Declaramos,  para  fins  do  tratamento  diferenciado  e  favorecido  de  que  cogita  a  Lei
Complementar nº 123/06, que:

(   )  NÃO  ESTAMOS  ENQUADRADOS  na  condição  de  microempresa,  nem  de  empresa  de
pequeno porte.

(  ) Estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de
MICROEMPRESA e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da
Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº147/2014.

(  ) Estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de
EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o
§4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº147/2014.

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:

(   ) Para os efeitos do inciso II do art. 120, em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184, do
mesmo diploma estadual,  o  pleno conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de  habilitação,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art.  186 do mesmo diploma e da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(   )  Para  os  efeitos  do  §1º  do  art.  43  da  Lei  complementar  nº  123/06,  haver  restrição  na
comprovação da nossa regularidade fiscal,  a  cuja  regularização procederemos no prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-
regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 9.433/05, especialmente a definida no art.
192, inc. I.

O signatário declara neste ato, sob as penas da legislação aplicável, que é representante legal da
entidade e assume o compromisso de informar, imediatamente, ao órgão competente e à entidade
contratante,  qualquer  alteração  relativa  ao  enquadramento,  reenquadramento  ou
desenquadramento da situação acima declarada.

Salvador _____de __________________ de 20__.

_____________________________________________________

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO  XII  -  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  DESIMPEDIMENTO  DE  LICITAR  E/OU
CONTRATAR

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão social/
CNPJ) .................................... não está impedida de licitar ou contratar com a Administração dire-
ta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as funda-
ções por ele instituídas ou mantidas (art. 185, III, da Lei Estadual nº 9.433/05).

Salvador _____de __________________ de  20___.

_____________________________________________________
RAZÃO  SOCIAL,  CNPJ,  NOME  DO  REPRESENTANTE  LEGAL  E  ASSINATURARAZÃO  SOCIAL,  CNPJ,  NOME  DO  REPRESENTANTE  LEGAL  E  ASSINATURA

ANEXO XIII  -    MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART 18,  DA LEI  Nº
9.433/05 E ART. 1º DO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 95/14

Declaramos,  sob  pena  de  Lei,  que  a  empresa  .........................................................(razão
social/CNPJ) .................................... NÃO INCORRE em nenhuma das hipóteses deliberadas no
art. 18, da Lei Estadual nº 9.433/05, bem como do art. 1º do Decreto Judiciário nº 95/14.

Salvador _____de __________________ de 20___.

_____________________________________________________

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO XIV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM INICIATIVA

PRIVADA E PUBLICA 

Declaro que a empresa ________________, inscrita no CNPJ (MF) nº __________, inscrição

estadual  nº______________,  estabelecida   em________________,  possui  os  seguintes

contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração pública:

Nome do Órgão/Empresa                    Vigência do Contrato          Valor Total do

Contrato

_____________________    ____________________________

________________________________

Valor  Total  dos  Contratos:

R$_________________________________________

Local e data

_____________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

Obs.:  Informar  o  endereço  completo  dos  órgãos/empresas  com  os  quais  têm  contratos

vigentes.
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