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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORA-

ÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E PROJETO LEGAL DO POLO DE TECNOLO-

GIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, NO SETOR MILITAR UR-

BANO (SMU) EM BRASÍLIA – DF. 

 

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA  

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 

Regime de Execução: INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

Data de abertura da sessão pública: 31 de outubro de 2013 

Horário: 10h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

Local: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (DEC), QUARTEL 

GENERAL DO EXÉRCITO (QGEX), BLOCO “B”, 3º ANDAR SETOR MILITAR 

URBANO (SMU), CEP 70.630-901, BRASÍLIA – DF 

Valor Estimado: R$ 4.348.875,41  
 

O Edital e seus Anexos serão fornecidos aos interessados, a partir da data da publicação do 

aviso desta licitação no Diário Oficial da União, mediante contra entrega de mídia digital 

gravável (CD/DVD/Pen Drive), nos horários de 9 às 11h e de 14 às 16h, na SALC/DEC – 

QGEx – Bloco B – 3º Piso – SMU – Brasília/DF e disponibilizadas na internet nos endereços: 

www.comprasnet.gov.br e www.dec.eb.mil.br. 
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PREÂMBULO 

O Departamento de Engenharia e Construção (DEC), órgão do Comando do 

Exército/Ministério da Defesa, com sede no Quartel General do Exercito (QGEx) – Bloco B – 

3º Piso – SMU, 70.630-901, por meio da Comissão Especial de Licitação (CEL), designada 

em Boletim Interno nº 163 de 29 de AGOSTO de 2013, deste Departamento, para o 

conhecimento de quem interessar, que fará realizar, no dia e hora designados neste Edital, 

uma licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime 

de execução INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para contratação de 

empresa especializada para elaboração de projeto executivo e legal do Polo de Tecnologia da 

Informação do Exército Brasileiro. Esta licitação subordina-se ao disposto neste Edital e será 

regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, com as alterações posteriores e pelas Instruções Gerais 

para a Realização de Licitação no Exército (IG 12-02), aprovadas pela Portaria Ministerial nº 

305, de 24 de maio de 1995. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação destina-se à seleção e contratação de empresa 

especializada para a elaboração de projeto executivo e projeto legal do Polo de 

Tecnologia da Informação do Exército Brasileiro na Av. Duque de Caxias, Setor 

Militar Urbano (SMU), BRASÍLIA-DF. 

1.2. Os produtos a serem entregues compõem-se de projetos executivos de 

arquitetura e de engenharias aprovados nos devidos órgãos públicos, especificações de 

materiais e serviços, orçamentos descritivo, quantitativos, cronogramas físico-

financeiros, estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres, levantamentos 

cadastrais e vistorias, conforme detalhado no Caderno de Especificações 

Técnicas/Projeto Básico, Anexo I deste edital. 

1.3. Para a elaboração dos projetos, deverá haver a total observância das Leis, dos 

Decretos, das Portarias, das Normas (federais, estaduais, municipais, distritais, 

ambientais e militares), dos Regulamentos, das Resoluções, das Instruções Normativas 

e das demais normas, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto contratado, inclusive 

por suas subcontratadas. 

1.4. Os serviços devem ser prestados em, no máximo, 300 (trezentos) dias 

corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço e acompanhados por meio de 

reuniões semanais entre a licitante CONTRATADA, a Diretoria de Projetos de 

Engenharia (DPE),os representantes do Centro de Desenvolvimento de Sistemas 

(CDS) e do Centro de Defesa Cibernética (CD Ciber). 
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1.5. Na data da assinatura do contrato será agendada a primeira reunião para 

definição das diretrizes das atividades e elaboração do Cronograma de Trabalho. 

1.6. A CONTRATADA deverá, a partir das definições da primeira reunião, 

apresentar um Cronograma de Trabalho, cuja entrega deverá ocorrer antes do início 

das atividades para a análise e a aprovação por parte da Diretoria de Projetos de 

Engenharia – DPE. Tal cronograma deverá contemplar todas as etapas previstas neste 

edital e nos anexos. 

1.7. O desenvolvimento dos trabalhos será monitorado pela Diretoria de Projetos de 

Engenharia - DPE. Deverão ser cumpridas as seguintes etapas: 

Etapas e Entregas 

NBR 13531/95 - NBR 13532/95 

Etapa Descrição 

1 

Levantamento de 

Dados e Estudos 

Preliminares 

 

 

 

Etapa destinada à concepção e representação do conjunto de informações 

técnicas iniciais e aproximadas, necessários à compreensão da configura-

ção da edificação, podendo incluir soluções alternativas. 

2 Anteprojeto  

Etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas 
provisórias de detalhamento da edificação e de seus elementos, instala-

ções e componentes, necessárias ao inter-relacionamento das atividades 

técnicas de projeto e suficientes à elaboração de estimativas aproximadas 
de custos e prazos dos serviços de obra implicados. 

 

 

3 

 

 

 

 

 
Projeto Executivo 

 

 

 

 

Etapa destinada à concepção e à representação final das informações téc-

nicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, com-

pletas definitivas, necessárias e suficientes à licitação e à execução dos 
serviços de obras correspondentes. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 
Projeto Legal 

 

 

 

Etapa destinada à aprovação dos projetos executivos nos devidos órgãos 
públicos competentes, licenças e alvará de obra. 

 

 

 

1.8. A CONTRATADA deverá prever prazos de aprovações em todos os órgãos 

competentes relacionados aos produtos elaborados e necessários à contratação da obra. 

1.9. A fim de acelerar o processo de aprovação dos projetos pela 

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá realizar entregas semanais em formato 

eletrônico via e-mail dos projetos em andamento. 
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1.10. Para assegurar o cumprimento das especificações do objeto serão realizadas 45 

(quarenta e cinco) reuniões entre CONTRATANTE e CONTRATADA, com 

periodicidade semanal. Em todas as reuniões caberá à CONTRATADA secretariar a 

reunião e expedir, para todos os envolvidos, ata relatando os assuntos tratados e as 

decisões tomadas. 

1.11. As reuniões visarão à obtenção de orientações mútuas e a apresentação de 

Relatório de Acompanhamento sobre a evolução e andamento dos projetos, bem como 

a tomada de decisões sobre ações e ajustes necessários. 

1.12. Em todas as reuniões semanais entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, 

a CONTRATADA deverá ser representada pelo Coordenador de Projetos.  

1.13. Poderão ser convocadas reuniões extraordinárias para atender a questões 

urgentes administrativas e/ou de projeto. 

1.14. Todos os custos referentes a deslocamentos, hospedagem, diárias, alimentação, 

e outros necessários à participação dos profissionais nas reuniões serão de exclusiva 

responsabilidade da licitante CONTRATADA. 

1.15. Com o intuito de atender às premissas estabelecidas pela Instrução Normativa 

nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre os 

critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços 

ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá 

outras providências: 

I. Todas as tecnologias construtivas, os materiais, os serviços e os equipamentos a 

serem adotados no projeto deverão se ater às questões de sustentabilidade e 

eficiência energética da edificação. 

II. Para a aprovação final, todos os projetos deverão estar registrados e em 

conformidade com as orientações definidas pelo sistema de certificação 

ambiental de edificações – LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design), do Green Building Council (GBC), na modalidade “LEED NC – Novas 

Construções”. 

III. O desenvolvimento dos projetos deverá ocorrer de modo que o edifício 

construído possa receber a Certificação LEED, no padrão “Platinum”. O nível de 

desempenho do empreendimento poderá ser redefinido em função de 

condicionantes técnicas e orçamentárias, a serem avaliadas por meio de um 

estudo técnico específico. Para isso, o projeto deverá ser registrado e 

acompanhado pelo GBC. 
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1.16. Uma vez concluídos os projetos, sua propriedade intelectual, passará ao 

Exército Brasileiro, por meio de lavratura de termo de cessão de propriedade 

intelectual, realizado por cada um dos autores dos projetos. 

1.17. Em caso de rescisão contratual todos os projetos concluídos e pagos terão a sua 

propriedade intelectual transferidos ao Exército Brasileiro, por meio de termo de 

cessão de propriedade intelectual, realizado por cada um dos autores. 

1.18. Especificações técnicas detalhadas sobre o projeto estão previstas no Anexo I 

deste edital - Caderno de Especificações Técnicas / Projeto Básico. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta Licitação apenas pessoas jurídicas que preencham as 

condições de habilitação especificadas neste Edital e seus Anexos. Para participar, o 

licitante deverá apresentar, dentro do prazo estabelecido, 02 (dois) envelopes fechados 

e inviolados, cada um deles contendo a seguinte inscrição: 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 02/13 - DEC 

LICITANTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE 

CNPJ: 

 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA Nº 02/13 - DEC 

LICITANTE: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE 

CNPJ: 

 

2.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação: 

I. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº 

10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05) ou suspensas temporariamente de 

participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública 

(Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93); 

II. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 

8º, V da Lei nº 9.605/98; 
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III. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

IV. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da 

licitação. 

V. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 

VI. Empresa em processo de falência ou concordata (recuperação judicial e 

extrajudicial); 

VII. Servidor ou agente público que exerce cargo em comissão ou função de 

confiança no âmbito do Departamento de Engenharia e Construção do Exército - 

DEC; 

VIII. Cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor ou agente público 

que exerce cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do 

Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC. 

2.3. Cada licitante deverá entregar os envelopes a que se refere o item 2.1 deste 

Edital, contendo os documentos de habilitação e o de proposta de preço até a data e 

horário limite para a abertura dos envelopes e citado abaixo: 

 

DATA: 31/10/2013 

HORÁRIO: ATÉ 09:59 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

LOCAL: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO (DEC), QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO 

(QGEX), BLOCO “B”, 3º ANDAR – SETOR MILITAR URBANO 

(SMU), CEP: 70.630-901, BRASÍLIA – DF 

 

2.4. Em hipótese alguma será concedido prazo suplementar para apresentação dos 

envelopes, ou permitida alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda, 

a correção do que constar nos documentos e propostas. 

2.5. A entrega das propostas deverá ser feita exclusivamente no endereço 

supracitado. A Comissão de Licitações não se responsabiliza pelo meio de entrega das 

propostas escolhido pelo licitante, devendo este, tomar as medidas julgadas 
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necessárias ao acompanhamento dos documentos exigidos nesta licitação com prazo 

hábil a sua participação. 

2.6. Os envelopes contendo a documentação de serão abertos pelo Presidente da 

Comissão de Licitação do DEC, na data e local supracitados, às 10:00 horas do dia 

31/10/2013, impreterivelmente. 

2.7. O envelope contendo a proposta de preço será aberto pelo Presidente da 

Comissão Especial de Licitação, no endereço supracitado, em sessão pública, que será 

realizada em data e hora a serem marcadas e divulgadas após o encerramento da 

fase de habilitação. 

2.8. A participação na licitação implica, automaticamente, a aceitação integral e 

irretratável dos termos e conteúdos deste edital e de seu(s) anexo(s), regulamento(s), 

instruções e leis aplicáveis. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

3.1. O representante da licitante presente às sessões deverá entregar à Comissão 

Especial de Licitação o documento de credenciamento, juntamente com a respectiva 

cédula de identidade ou documento de identificação equivalente (com foto).Deverá 

entregar também os envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços”, 

para que possam ser analisados no início dos trabalhos. 

3.2. O licitante que não se fizer representar ou que seu representante não porte 

documento que o identifique, não terá participação ativa durante a reunião, ou seja, 

não poderá assinar ou rubricar documentos, apresentar impugnação, pedido de 

reconsideração ou recurso, inclusive aqueles referentes à habilitação, quanto aos atos 

formais da Comissão, que só podem ser interpostos dentro das fases correspondentes, 

sob pena de preclusão. Todavia, a não apresentação ou incorreção do documento de 

credenciamento não desclassificará o licitante. 

3.3. Por credenciamento entende-se, além da apresentação da Carteira de Identidade 

fornecida por órgão oficial, a apresentação dos documentos abaixo especificados, 

conforme as diferentes hipóteses de representação: 

I. Pessoa Jurídica constituída sob a forma de sociedade e sua representação estiver 

sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional 

da pessoa jurídica (Diretor, Gerente etc.): 

a) Documentos que comprovem a existência de poderes de representação do 

titular do cargo (atos constitutivos da pessoa jurídica – Estatutos Sociais ou 

Contrato Social devidamente registrado), acompanhados de documentos que 
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comprovem a eleição do credenciado para o dito cargo (Ata de Assembleia 

Geral); 

b) Ata do Conselho de Administração, quando for o caso, em que tenha(m) 

ocorrido a(s) eleição(ões) a ser(em) comprovada(s). 

II. Pessoa Jurídica constituída sob a forma de sociedade e sua representação estiver 

sendo exercida de forma indireta, por procurador constituído: 

a) os mesmos documentos arrolados no inciso I, neste caso relativamente à pessoa 

que representar o licitante na procuração; 

b) procuração particular ou carta de credenciamento estabelecendo poderes para 

representar o licitante, acompanhado, conforme o caso, de um dos documentos 

citados no subitem 3.3, para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, 

ou ainda cópia de traslado de procuração por instrumento público, na hipótese 

de representação por meio de prepostos. 

III. Pessoa Jurídica constituída sob a forma de firma individual e sua representação 

estiver sendo exercida diretamente pelo titular da firma individual, declaração de 

firma individual devidamente registrada; 

IV. Pessoa Jurídica constituída sob a forma de firma individual e sua representação 

estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador, o mesmo documento 

referido no inciso III, acompanhado da procuração na qual sejam outorgados 

poderes suficientes para representação em licitação. 

3.4. Nas hipóteses em que o representante do licitante for procurador e sua 

constituição tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de procuração, a 

firma da pessoa que representar o licitante na procuração deverá estar reconhecida por 

tabelião. 

3.5. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em 

original ou em cópia autenticada por cartório competente, observados sempre os 

respectivos prazos de validade. 

3.6. Quando da apresentação de cópias dos documentos, deve-se observar: 

I. Somente serão aceitas cópias legíveis; 

II. Não serão aceitos documentos que estejam rasurados; 

III. A Comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que julgar necessário. 
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3.7. A cada licitante que participar do certame será permitido somente um 

representante para se manifestar em nome do mesmo, desde que autorizado por 

documento de habilitação legal. 

3.8. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 

3.9. O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro 

devidamente credenciado. 

3.10. O representante poderá estar acompanhado por mais uma pessoa, que poderá 

assessorá-lo durante as sessões. No entanto, é vedada a manifestação de qualquer 

natureza por parte desse acompanhante. 

 

4. DA ABERTURA DA SESSÃO 

4.1. No dia, na hora e no local designados, na presença dos representantes das 

licitantes presentes na sessão e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão 

receberá os documentos de credenciamento e, em envelopes distintos e devidamente 

fechados (Envelope nº 01 - “Documentos de Habilitação” e Envelope nº 02 - 

“Proposta de Preço”) registrando em ata a presença dos participantes. 

4.2. Após o encerramento do prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro 

documento será recebido pela Comissão. 

 

5. DO ENVELOPE Nº 01 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

5.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente. 

5.2. Recomenda-se que a documentação de habilitação contenha numeração 

sequencial das folhas, em apenas 01 (uma) via. 

5.3. Nos termos do art. 27, da Lei nº 8.666/93, para habilitação exigir-se-á dos 

interessados, documentação relativa a: Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 

Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica e Declaração 

de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos, salvo se na condição de aprendiz a partir de 

quatorze anos. 
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5.4. Para a HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme art. 28, da Lei nº 8.666/93,o 

envelope nº 1 deverá conter os seguintes documentos: 

I. Cédula de Identidade (de Dirigente/Sócio/Diretor representante geral da 

empresa) 

II. Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Os 

documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

respectiva consolidação; 

III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.5. Para comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 

conforme art. 29, da Lei nº 8.666/93, o envelope nº 1 deverá conter: 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

III. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante; 

IV. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais; 

V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 

de maio de 1943. 

5.6. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, 

conforme art. 31, da Lei nº 8.666/93, o envelope nº 1 deverá conter: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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I. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, 

quando não houver prazo de validade expresso no documento; 

II. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(assinados por Contador, ou por outro profissional equivalente) já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 

(três) meses da data da apresentação da proposta. 

a) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais deverão 

ser maiores que 1,00 (um), resultante da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

  

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

  

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

b) No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência 

da alínea “a”, será atendida mediante apresentação dos balancetes de 

constituição e o do mês anterior, ao da data fixada para realização da sessão 

pública. A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada 

na obtenção do índice de Solvência Geral igual ou maior a um, conforme 

subitem “a”; 

c) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente 

aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço. Caso o memorial não 

seja apresentado, a comissão efetuará os cálculos; 

d) Se necessário à atualização do balanço e do capital social, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de 

cálculo correspondente. 

5.7. Na hipótese da participação se dar através da formação de Consórcio, este 

deverá apresentar os documentos constantes dos itens anteriores para todos os 

consorciados, e ainda os seguintes documentos: 
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I. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes: 

a) O seu representante legal devidamente qualificado; 

b) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada 

consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de 

ordens fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação; 

c) Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, dos 

consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, 

posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução; 

d) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição 

alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência 

do DEC, até o término da vigência contratual; 

e) Compromisso que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa 

jurídica distinta dos seus membros, nem terá denominação própria ou 

diferente dos seus consorciados; 

f) Compromisso e a divisão do escopo no fornecimento para cada um dos 

consorciados, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, 

o percentual de participação de cada um em relação ao custo do fornecimento 

dos serviços previstos; 

g) Declaração que os pagamentos referentes aos serviços contratados deverão 

ser realizados diretamente à empresa consorciada, ou, diretamente, à empresa 

líder; 

h) No caso de consórcio, indicação da empresa responsável(no consórcio de 

empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à 

empresa brasileira, a qual será responsável por todas as providências que 

forem necessárias ao atendimento da legislação nacional, inclusive de 

comércio exterior). 

5.8. Na formação de consórcio, ainda deverá ser observado: 

I. À empresa líder caberão as seguintes obrigações: 

a) Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio; 

b) Administrar o contrato; 
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II. A empresa consorciada fica impedida de participar, nesta mesma licitação, em 

mais de um consórcio ou isoladamente; 

III. As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir 

representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente. 

5.9. DECLARAÇÕES - Todas as licitantes, inclusive as que optaram em utilizar o 

SICAF para fins de verificação de seu cadastramento e habilitação parcial naquele 

sistema, deverão apresentar dentro do envelope nº 1, os seguintes documentos: 

I. Declaração de elaboração independente de proposta, em cumprimento ao 

disposto na IN MPOG/SLTI nº 02/2009, publicada no DOU de 17/09/2009, 

conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital; 

II. Declaração, assinada por quem de direito, de inexistência de fato impeditivo à 

sua habilitação no presente certame licitatório, conforme modelo constante do 

Anexo VI deste Edital; 

III. Declaração, assinada por quem de direito, de que não emprega menores de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de 

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, na forma da Lei nº 9.854/99 e Decreto nº 4.358/2002, conforme 

modelo constante do Anexo VII deste Edital. 

5.10. Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e cumprimento do 

inciso XXXIII do art. 7º da CF, o envelope nº 1 deverá conter também: 

I. Registro ou Inscrição da PESSOA JURÍDICA expedida pelo Conselho 

Profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU); 

II. Declaração de que a empresa licitante (e suas consorciadas, se for o caso) possui 

(possuem) toda a infraestrutura necessária (instalações, aparelhamento, corpo 

técnico disponível) à execução dos serviços a serem contratados, dentro dos 

devidos prazos, devendo ser comprovado por diligência (Anexo X); 

III. Comprovação de aptidão da empresa para a elaboração dos projetos em 

questão, por meio da apresentação da Certidão de Acervo Técnico – CAT 

emitida pelo Conselho profissional competente, em nome da Licitante, 

acompanhada do seu respectivo Atestado de Capacidade Técnico-Operacional 

(Anexo III) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no CREA que comprove que a empresa licitante tenha 

executado diretamente, como CONTRATADA principal, um projeto de 
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edifício de escritórios, comercial ou institucional em múltiplos pavimentos 

incluindo, no mínimo, projetos: Arquitetônico, Estrutural, Elétrico, Hidráulico, 

de Fundação, de Climatização, de Cabeamento Estruturado e de Prevenção e 

Combate a Incêndios, com área a ser construída de pelo menos 10.000 m
2
 (dez 

mil metros quadrados) em um mesmo projeto, o que equivale a 

aproximadamente 44% da área do projeto das edificações objeto de contratação 

deste edital; 

IV. Declaração informando os profissionais que conformarão a Equipe Técnica 

Responsável pela execução dos serviços objeto desta licitação, constando as 

atribuições de cada profissional indicado, o nome completo, o título profissional, 

o número do registro no CREA/CAU, a área de atuação e a natureza da relação 

profissional com a empresa licitante, conforme modelo do Anexo VIII; 

V. A Equipe Técnica da CONTRATADA deverá ter um Coordenador Geral de 

Projeto designado expressamente pelo licitante, que será o preposto, isto é, o 

elemento de ligação entre a CONTRATADA e o DEC durante a execução do 

contrato e será o responsável pelo gerenciamento e a integração de todos os 

projetos. O Coordenador deverá apresentar, necessariamente, as seguintes 

características: habilitação em arquitetura ou engenharia civil, ser o detentor da 

CAT, acompanhada do Atestado de capacidade Técnico-Profissional em 

coordenação de projetos de pelo menos 10.000 m
2
 (dez mil metros quadrados) e 

ter vínculo profissional comprovado com a empresa; 

VI. À exceção do profissional indicado como responsável pelos serviços de 

coordenação e compatibilização (Coordenador de Projeto), que não poderá ser o 

responsável pelos demais projetos e serviços, os outros profissionais poderão ser 

designados como responsáveis por mais de um projeto, desde que habilitados. 

No entanto, não poderá haver mais de um responsável técnico numa única 

especialidade, isto é, cada uma delas deverá ter apenas um responsável técnico; 

VII. Deverá ser indicado um profissional que será responsável pelo acompanhamento 

e orientação de todo o processo que envolve a certificação LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design). Esse profissional deverá ter experiência 

comprovada em serviço de Coordenação/ Acompanhamento/ Orientação Técnica 

em projetos de, ao menos, uma edificação que tenha recebido ou esteja em 

processo de certificação voltada à sustentabilidade das edificações. Almeja-se 

que esse profissional seja LEED AP (Accredited Professional) ou LEED GA 

(Green Associate), no entanto, esses pré-requisitos não são obrigatórios, basta 

que o profissional indicado tenha sua experiência comprovada na função; 

VIII. Certidão de Registro e Regularidade de PESSOA FÍSICA dos profissionais 

indicados, expedida pelo Conselho Profissional competente do Estado onde 

possuírem registro (dispensadas as certidões de registro de pessoa física dos 
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profissionais integrantes da equipe técnica que constarem da certidão de registro 

de pessoa jurídica da empresa licitante) e, 

IX. Declaração individual de cada profissional indicado de que tem ciência do 

integral conteúdo deste Edital e que aceita participar da Equipe Técnica do 

licitante como responsável técnico pelo projeto para o qual foi indicado, 

conforme modelo do Anexo IX deste Edital. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 3 (Credenciamento) deste Edital, 

o Presidente da Comissão anunciará a abertura dos envelopes referentes aos 

documentos de habilitação, os quais serão rubricados, folha por folha, pela Comissão e 

pelos representantes presentes das licitantes. 

6.2. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

para a habilitação na presente licitação, os que apresentarem algo em desacordo com o 

estabelecido neste Edital, ou os que demonstrarem irregularidades, serão inabilitados, 

não se admitindo complementação posterior. 

6.3. A Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições 

de participação mediante consulta no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF (abrangendo a composição societária), no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Justiça - CNJ. 

6.4. Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise 

da documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo registrado em ata. 

Não sendo necessária a suspensão, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada 

licitante. 

I. Suspensa a reunião, todos os documentos de habilitação e os envelopes contendo 

as propostas de preço, devidamente fechados, ficarão em poder da Comissão, 

após serem rubricados por todos os seus membros e pelos representantes 

presentes das licitantes. 

II. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 

para a realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a 

habilitação ou não de cada licitante. 

6.5. A comissão poderá intimar direta e verbalmente os representantes dos licitantes 

acerca da decisão sobre a habilitação, hipótese em que tudo deverá constar da ata que 

documentar a sessão, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e 

pelos representantes dos licitantes. 

https://www3.comprasnet.gov.br/
https://www3.comprasnet.gov.br/
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6.6. Intimados todos os licitantes, direta e verbalmente, durante a própria reunião, 

da decisão da Comissão sobre a habilitação e dispondo-se elas a renunciarem ao 

exercício do direito de recorrerem da decisão, serão devolvidos às licitantes 

inabilitadas os envelopes fechados com as propostas de preço, procedendo-se, em 

seguida, à abertura dos envelopes com as propostas de preço das licitantes habilitadas. 

6.7. Não havendo renúncia expressa de algum licitante ao exercício do direito de 

interposição de recurso, cujo prazo para a interposição começará a fluir, a Comissão 

encerrará a sessão, mantendo em seu poder os envelopes com as propostas de preço 

fechados e devidamente rubricados por todos os seus membros e pelos representantes 

presentes das licitantes. 

6.8. A renúncia, se houver, deverá constar, expressamente, na ata que documentar a 

reunião, a qual necessariamente deverá ser assinada por todas as licitantes. 

6.9. Após a análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas, a 

Comissão fará publicar no Diário Oficial da União sua decisão quanto à habilitação, o 

que abrirá o curso do prazo recursal, de 5 (cinco) dias úteis. 

6.10. Decorrido o período recursal sem interposição de recursos ou apreciados os 

eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão marcará a data para abertura 

dos envelopes referentes à Proposta de Preço das licitantes habilitadas. 

6.11. Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão poderá fixar aos 

licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova documentação de 

habilitação, escoimada das causas da inabilitação, permanecendo os envelopes 

contendo as Propostas de Preço em poder da Comissão. 

 

7. DO ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA DE PREÇO” 

7.1. Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes “Proposta de Preço” das 

licitantes habilitadas, as quais serão rubricadas folha por folha pela Comissão e pelos 

representantes das licitantes presentes na sessão. 

7.2. Recomenda-se que a documentação apresentada contenha numeração 

sequencial das folhas, em apenas 01 (uma) via. 

7.3. Dentro do ENVELOPE Nº 2, o licitante deverá apresentar a sua proposta de 

preço, atendendo aos seguintes requisitos: 

I. Ser devidamente assinada por quem tenha poderes de representação, sem 

ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas; 
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II. Indicar o nome empresarial do licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá realizar o objeto da licitação (o 

mesmo informado na habilitação), endereço completo e telefone para contato; 

III. Conter todas as informações conforme modelo, Anexo XI deste Edital, 

constando o preço global proposto expresso em Reais (R$), em algarismos 

arábicos e por extenso; 

IV. Constar o preço total proposto, que deve incluir o BDI – Benefícios e Despesas 

Indiretas e todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação, 

bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras 

licenças, taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre 

os serviços; 

V. Constar composição da taxa de BDI, conforme modelo do Anexo XI deste 

Edital; 

VI. Indicar o prazo para a entrega final dos projetos executivos devidamente 

aprovados nos órgãos públicos e ainda seu alvará de obra, que não poderá 

ser superior a 300 (trezentos) dias corridos; 

VII. Incluir no envelope: Orçamento contendo todos os serviços/projetos 

constantes do objeto da licitação e a Composição Analítica do BDI, 

conforme Anexo XI deste Edital. 

7.4. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO - A proposta de preço será 

avaliada pelo seu preço total, sendo-lhe atribuída uma Nota de Preço (NP), conforme 

critério exposto a seguir: 

I. Será atribuída nota máxima de 100 (cem); à proposta, válida, com o menor 

preço; 

II. Serão atribuídas notas às demais propostas, a partir da seguinte fórmula: 

NP =mNprx 100 

Pr 

 
Em que: 

NP = Nota de Preço 
mNpr = Proposta de menor preço entre as propostas válidas 

Pr = Preço da proposta em análise 
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7.5. Para a definição final da pontuação do preço, os valores não inteiros serão 

considerados até a primeira casa decimal, desprezando-se as demais. 

7.6. Na análise da “Proposta de Preço” será considerado o preço global, ou seja, o 

valor final do somatório de todos os serviços, mais o BDI, onde deverão estar inclusas 

todas as despesas com transportes, impostos, taxas, seguros, salários, materiais, 

utensílios, equipamentos ou quaisquer outros encargos. 

7.7. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 

expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

7.8. Conforme disposto no art. 48, II, da Lei 8.666/93, consideram-se 

manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores globais sejam inferiores a 

70% do menor dos seguintes valores: 

I. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado 

pela DPE; ou  

II. valor orçado pela DPE. 

7.9. Será desclassificada a proposta: 

I. apresentada em desacordo com o estabelecido no Edital e seus Anexos, bem 

como as que apresentarem preço global manifestamente inexequível (conforme 

apurado na metodologia prescrita no item 7.8 deste Edital) ou superior ao preço 

máximo estabelecido no item 7.16 deste Edital; 

II. que, para a sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não 

estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os demais 

concorrentes; 

III. que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor nulo, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos. 

7.10. Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise 

da documentação quanto à classificação das propostas de preço e julgamento final. 

7.11. Suspensa a reunião, todos os documentos das propostas de preço ficarão em 

poder da Comissão, após serem rubricados por todos seus membros e pelos 

representantes das licitantes presentes na sessão. 

7.12. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das propostas de 

preço ou para a realização de diligências ou consultas, a Comissão procederá à análise 
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das mesmas e decidirá sobre a classificação final de cada licitante, classificando as 

propostas em ordem decrescente de Nota Final (NF). 

7.13. Caso a proposta entregue não especifique um prazo de validade, será 

considerado o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

7.14. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

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

ao preço, prazo final de execução, forma de pagamento ou outra condição que importe 

em modificação dos termos originais. 

7.16. O preço global máximo admitido para o objeto a ser contratado será de 

R$ 4.348.875,98 (quatro milhões, trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e 

setenta e cinco reais e quarenta e um centavos). 

7.17. A licitante deverá elaborar o seu Orçamento com base no Edital e seus anexos, 

sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento dos serviços, dos 

quantitativos, dos custos e todos os itens necessários para o cumprimento total das 

obrigações decorrentes da execução do objeto desta licitação, pois, durante a execução 

dos projetos, o licitante vencedor não poderá alegar eventuais erros ou omissões no 

seu Orçamento para justificar aditivos contratuais. 

7.18. Como critério de aceitabilidade, as propostas de preços das licitantes não 

poderão ser superiores aos valores unitários (por item e subitem), nem ao valor 

global estimado para esta licitação e apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 4 - Orçamento Estimativo de Projeto 

 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DE INFRAESTRUTURA DO POLO DE 
TECNOLOGIA 

ÁREA TERRENO:  216.500,00 m²   ÁREA PAV: 
77.741,01 m² 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

PARCIAL 
(R$) 

VALOR 
UNIT (R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS         

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m² 77.741,01 142.648,76 1,83 

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED   
   

1.2.1 Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de Projetos m² 77.741,01 87.929,26 1,13 

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m² 77.741,01 88.381,44 1,14 
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DE INFRAESTRUTURA DO POLO DE 
TECNOLOGIA 

ÁREA TERRENO:  216.500,00 m²   ÁREA PAV: 
77.741,01 m² 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

PARCIAL 
(R$) 

VALOR 
UNIT (R$) 

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética para Certificação GBC m² 77.741,01 67.198,32 0,86 

1.2.4 Deslocamento transporte oe 1,00 25.940,00 25.940,00 

1.2.5 Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasília e Concessionárias m² 77.741,01 32.774,10 0,42 

1.3 TOPOGRAFIA   
   

1.3.1 Levantamento Planialtimétrico m² 216.500,00 118.109,19 0,55 

1.4 GEOTECNIA   
   

1.4.1 Sondagem a Percussão ml 150,00 49.757,32 331,72 

1.4.2 Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem unid 1,00 3.762,22 3.762,22 

1.5 ESTUDOS   
   

1.5.1 Diagnóstico Ambiental m² 216.500,00 34.034,80 0,16 

1.5.2 Estudo do Sistema de Drenagem Existente m² 216.500,00 21.100,00 0,10 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

671.635,42 
 

2 PROJETOS   
   

2.1 Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas)   
   

2.1.1 Projeto Geométrico e Intersecções m² 55.000,00 22.183,33 0,40 

2.1.2 Projeto de Sistema de Pavimentação m² 55.000,00 21.083,33 0,38 

2.1.3 Projeto de Terraplenagem m² 55.000,00 43.083,33 0,78 

2.1.4 Projeto de Sinalização m² 55.000,00 41.066,67 0,75 

2.1.5 Projeto de Comunicação Visual m² 77.741,01 20.990,07 0,27 

2.1.6 Projeto de Sistema de Drenagem e Hidráulica m² 55.000,00 98.816,67 1,80 

2.1.7 Projeto Elétrico MT m² 55.000,00 30.616,67 0,56 

2.1.8 Projeto de Sistema de Iluminação m² 55.000,00 14.483,33 0,26 

2.1.9 Projeto de Circulação Viária e Estacionamento  m² 55.000,00 12.650,00 0,23 

2.1.10 Projeto de Cercamento Terreno ml 1.121,00 4.895,00 4,37 

2.1.11 
Projeto de Interligação Subterrânea Entre Blocos - Arquitetônico, Estrutural, Drenagem, 
Segurança, Elétrica 

m² 2.400,00 157.680,00 65,70 

2.1.12 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 152.500,00 43.716,67 0,29 

  TOTAL do item 2.1 - Projetos      511.265,07   

  TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1+ item 2.1     1.182.900,49   

3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas         

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00 62.032,86 62.032,86 

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00 13.184,40 13.184,40 

  SUBTOTAL   
 

1.258.117,75 

 
  BDI % 17,8 223.944,96 

   PREÇO TOTAL (R$)     1.482.062,71 
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Tabela 4 - Orçamento Estimativo de Projeto 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA SEDE DO CD Ciber 
 ÁREA:    Edifício: 6.419,06 m² / Garagem: 
1.369,33m2  

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

PARCIAL 
(R$) 

VALOR UNIT 
(R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS         

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m² 7.788,39 49.274,55 6,33 

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED   
   

1.2.1 Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de Projetos m² 7.788,39 15.446,98 1,98 

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m² 7.788,39 12.461,43 1,60 

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética para Certificação GBC m² 7.788,39 11.033,55 1,42 

1.2.4 Deslocamento transporte m² 7.788,39 16.355,62 2,10 

1.2.5 Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasília e Concessionárias m² 7.788,39 8.099,93 1,04 

1.3 GEOTECNIA   
   

1.3.1 Sondagem a Percussão ml 120,00 6.880,00 57,33 

1.3.2 Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem unid 1,00 695,56 695,56 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

120.247,61 
 

2 PROJETOS         

2.1 Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - Prédio         

2.1.1 Projeto Arquitetônico m² 6.419,06 116.120,79 18,09 

2.1.2 Projeto de Fundações m² 7.788,39 24.896,89 3,20 

2.1.3 Projeto Estrutural m² 6.419,06 103.090,10 16,06 

2.1.4 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 2.000,00 2.706,67 1,35 

2.1.5 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 6.419,06 32.223,68 5,02 

2.1.6 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 6.419,06 15.748,09 2,45 

2.1.7 Projeto de Reúso de Água m² 6.419,06 8.687,13 1,35 

2.1.8 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 6.419,06 6.361,71 0,99 

2.1.9 Projeto das Redes Externas de Água, Esgoto, Pluviais m² 7.788,39 12.743,91 1,64 

2.1.10 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 6.419,06 40.654,05 6,33 

2.1.11 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 6.419,06 13.180,47 2,05 

2.1.12 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 6.419,06 4.211,76 0,66 

2.1.13 Projeto de Elevadores m² 7.788,39 14.685,29 1,89 

2.1.14 Projeto de Sistema de Condicionamento de Ar m² 6.419,06 65.941,72 10,27 

2.1.15 Projeto de Impermeabilização m² 2.850,00 4.018,50 1,41 

2.1.16 Projeto de Comunicação Visual m² 6.419,06 8.002,43 
                      

1,25  

2.1.17 Projeto de Acústica m² 6.419,06 15.127,58 2,36 

2.1.18 
Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA tipo externo) e Aterramento 

m² 7.788,39 9.969,14 1,28 

2.1.19 Projeto de Drenagem m² 6.419,06 4.930,29 0,77 
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA SEDE DO CD Ciber 
 ÁREA:    Edifício: 6.419,06 m² / Garagem: 
1.369,33m2  

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

PARCIAL 
(R$) 

VALOR UNIT 
(R$) 

2.1.20 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 2.000,00 5.060,00 2,53 

2.1.21 Projeto de Luminotécnica m² 9.000,00 12.240,00 1,36 

2.1.22 Maquete Eletrônica m² 6.419,06 18.401,31 2,87 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio   
 

539.001,50 
 

2.2 Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - Garagem   
   

2.2.1 Projeto Arquitetônico m² 1.369,33 21.795,17 15,92 

2.2.2 Projeto Estrutural m² 1.369,33 21.503,05 15,70 

2.2.3 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 1.369,33 1.739,05 1,27 

2.2.4 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 1.369,33 6.417,59 4,69 

2.2.5 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 1.369,33 3.131,20 2,29 

2.2.6 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 1.369,33 1.716,23 1,25 

2.2.7 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 1.369,33 7.741,28 5,65 

2.2.8 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 1.000,00 2.000,00 2,00 

2.2.9 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 1.369,33 1.693,40 1,24 

2.2.10 Projeto de Impermeabilização m² 1.369,33 1.834,90 1,34 

2.2.11 Projeto de Comunicação Visual m² 1.369,33 1.410,41 1,03 

2.2.12 Projeto de Pavimentação m² 2.000,00 6.560,00 3,28 

2.2.13 Projeto de Terraplenagem m² 2.000,00 4.520,00 2,26 

2.2.14 Projeto de Drenagem m² 2.000,00 2.306,67 1,15 

2.2.15 Projeto de Sinalização m² 1.369,33 2.688,45 1,96 

2.2.16 Projeto de Luminotécnica m² 1.369,33 1.862,29 1,36 

  TOTAL do item 2.2 Projetos - Garagem   
 

88.919,68 
 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio    
 

539.001,50 
 

  TOTAL PROJETOS = item 2.1+ item 2.2   
 

627.921,18 
 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

120.247,61 
 

  TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1 + item 2.1 + item 2.2   
 

748.168,79 
 

3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas   
   

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00 50.886,36 
 

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00 13.345,31 
 

  SUBTOTAL   
 

812.400,46 
 

  BDI % 17,8 144.607,28 
 

  PREÇO TOTAL (R$)   
 

957.007,75 
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Tabela 4 - Orçamento Estimativo de Projeto 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA SEDE DO 
CDS 

ÁREA:    Edifício: 6.583,62 m² / Garagem: 1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR PARCIAL 

(R$) 
VALOR UNIT 

(R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS         

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m²   7.952,62  50.313,58 6,33 

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED     
  

1.2.1 Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de Projetos m²   7.952,62  17.760,85 2,23 

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m²   7.952,62  12.061,48 1,52 

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética m²   7.952,62  9.278,06 1,17 

1.2.4 Deslocamento transporte m²   7.952,62  16.700,50 2,10 

1.2.5 
Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasília e Concessi-
onárias 

m²   7.952,62  8.270,72 1,04 

1.3 GEOTECNIA     
  

1.3.1 Sondagem a percussão ml 120,00 7.200,00 60,00 

1.3.2 Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem unid 1,00 712,22 712,22 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais     122.297,41 
 

2 PROJETOS       
 

2.1 Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - Prédio       
 

2.1.1 Projeto Arquitetônico m² 6.583,62 119.097,69 18,09 

2.1.2 Projeto de Fundações m² 7.952,62 23.433,72 2,95 

2.1.3 Projeto Estrutural m² 6.583,62 105.732,94 16,06 

2.1.4 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 2.000,00 2.706,67 1,35 

2.1.5 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 6.583,62 33.049,77 5,02 

2.1.6 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 6.583,62 16.151,81 2,45 

2.1.7 Projeto de Reúso de Água m² 6.583,62 8.361,20 1,27 

2.1.8 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 6.583,62 8.361,20 1,27 

2.1.9 Projeto das Redes Externas de Água, Esgoto, Pluviais m² 7.952,62 9.516,63 1,20 

2.1.10 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 6.583,62 37.702,20 5,73 

2.1.11 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 6.583,62 17.007,35 2,58 

2.1.12 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 6.583,62 8.141,74 1,24 

2.1.13 Projeto de Elevadores m² 7.952,62 13.201,35 1,66 

2.1.14 Projeto de Sistema de Condicionamento de Ar m² 7.952,62 89.095,85 11,20 

2.1.15 Projeto de Impermeabilização m² 2.850,00 4.968,50 1,74 

2.1.16 Projeto de Comunicação Visual m² 6.583,62 10.402,12 1,58 

2.1.17 Projeto de Acústica m² 6.583,62 14.966,76 2,27 

2.1.18 
Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA tipo externo) e Aterramento 

m² 7.952,62 10.895,09 1,37 

2.1.19 Projeto de Drenagem m² 2.000,00 1.640,00 0,82 
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA SEDE DO 
CDS 

ÁREA:    Edifício: 6.583,62 m² / Garagem: 1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR PARCIAL 

(R$) 
VALOR UNIT 

(R$) 

2.1.20 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 2.000,00 5.060,00 2,53 

2.1.21 Projeto de Luminotécnica m² 8.000,00 10.880,00 1,36 

2.1.22 Maquete Eletrônica m² 6.583,62 16.678,50 2,53 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio      567.051,08 
 

2.2 Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - Garagem       
 

2.2.1 Projeto Arquitetônico m² 1.369,00 21.789,92 15,92 

2.2.2 Projeto Estrutural m² 1.369,00 21.497,86 15,70 

2.2.3 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 1.369,00 1.852,71 1,35 

2.2.4 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 1.369,00 6.872,38 5,02 

2.2.5 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 1.369,00 3.130,45 2,29 

2.2.6 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 1.369,00 1.852,71 1,35 

2.2.7 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 1.369,00 7.739,41 5,65 

2.2.8 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 1.000,00 2.083,33 2,08 

2.2.9 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 1.369,00 1.693,00 1,24 

2.2.10 Projeto de Impermeabilização m² 1.369,00 1.834,46 1,34 

2.2.11 Projeto de Comunicação Visual m² 1.369,00 1.410,07 1,03 

2.2.12 Projeto de Pavimentação m² 1.869,00 6.441,82 3,45 

2.2.13 Projeto de Terraplenagem m² 2.000,00 4.833,33 2,42 

2.2.14 Projeto de Drenagem m² 1.869,00 1.844,08 0,99 

2.2.15 Projeto de Sinalização m² 1.869,00 3.476,34 1,86 

2.2.16 Projeto de Luminotécnica m² 1.369,00 2.318,17 1,69 

  TOTAL do item 2.2 Projetos - Garagem     90.670,05   

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio     567.051,08   

  TOTAL PROJETOS = item 2.1+ item 2.2     657.721,13   

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais     122.297,41   

  TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1 + item 2.1 + item 2.2     780.018,54   

3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas         

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00 48.538,48 48.538,48 

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00 12.402,70 12.402,70 

  SUBTOTAL   
 

840.959,72   

  BDI % 17,8 149.690,83   

  PREÇO TOTAL (R$)     990.650,55   
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Tabela 4 - Orçamento Estimativo de Projeto 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA BASE ADMI-
NISTRATIVA 

ÁREA:    Edifício: 5.631,00m² / Garagem: 1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
 VALOR PARCIAL 

(R$) 
VALOR UNIT 

(R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS         

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m² 7.000,00 44.286,67 6,33 

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED   
   

1.2.1 Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de Projetos m² 7.000,00 13.300,00 1,90 

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m² 7.000,00 11.200,00 1,60 

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética m² 7.000,00 8.166,67 1,17 

1.2.4 Deslocamento transporte m² 7.000,00 14.700,00 2,10 

1.2.5 
Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasília e Concessi-
onárias 

m² 7.000,00 7.280,00 1,04 

1.3 GEOTECNIA   
   

1.3.1 Sondagem a Percussão ml 120,00 6.880,00 57,33 

1.3.2 Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem unid 1,00 712,22 712,22 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

106.525,56 
 

2 PROJETOS   
 

    

2.1 Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - Prédio   
 

    

2.1.1 Projeto Arquitetônico m² 5.631,00 107.927,50 19,17 

2.1.2 Projeto de Fundações m² 7.000,00 25.013,33 3,57 

2.1.3 Projeto Estrutural m² 7.000,00 116.550,00 16,65 

2.1.4 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 2.000,00 3.040,00 1,52 

2.1.5 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 5.631,00 28.267,62 
                      

5,02  

2.1.6 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 5.631,00 13.814,72 2,45 

2.1.7 Projeto de Reúso de Água m² 5.631,00 7.620,62 1,35 

2.1.8 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 5.631,00 7.620,62 1,35 

2.1.9 Projeto das Redes Externas de Água, Esgoto, Pluviais m² 7.000,00 7.210,00 1,03 

2.1.10 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 5.631,00 34.123,86 6,06 

2.1.11 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 5.631,00 15.016,00 2,67 

2.1.12 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 5.631,00 6.963,67 1,24 

2.1.13 Projeto de Instalação de Gás m² 2.000,00 2.946,67 1,47 

2.1.14 Projeto de Elevadores m² 7.000,00 5.253,33 0,75 

2.1.15 Projeto de Sistema de Condicionamento de Ar m² 5.631,00 72.813,80 12,93 

2.1.16 Projeto de Impermeabilização m² 2.850,00 6.359,00 2,23 

2.1.17 Projeto de Comunicação Visual m² 5.631,00 7.784,58 1,38 

2.1.18 Projeto de Acústica m² 5.631,00 11.862,64 2,11 

2.1.19 
Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA tipo externo) e Aterramento 

m² 7.000,00 10.748,83 1,54 



MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEC-DPE 

Edital de Concorrência n.º 02/2013 

 

27/53 
 

Departamento de Engenharia e Construção – DEC 
SALC/DEC – Seção de Aquisição, Licitação e Contratos – Fone: (61) 3415-4862 

QGEx – Bloco B – 3º Piso – SMU – CEP: 70.630-901 – Brasília/DF 
 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA BASE ADMI-
NISTRATIVA 

ÁREA:    Edifício: 5.631,00m² / Garagem: 1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
 VALOR PARCIAL 

(R$) 
VALOR UNIT 

(R$) 

2.1.20 Projeto de Drenagem m² 2.000,00 3.840,00 1,92 

2.1.21 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 1.500,00 3.778,33 2,52 

2.1.22 Projeto de Luminotécnica m² 7.000,00 7.936,67 1,13 

2.1.23 Maquete Eletrônica m² 5.631,00 15.406,03 2,74 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio   
 

521.897,83 
 

2.2 Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - Garagem   
   

2.2.1 Projeto Arquitetônico m² 1.369,00 19.816,28 14,48 

2.2.2 Projeto Estrutural m² 1.369,00 21.497,86 15,70 

2.2.3 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 1.369,00 1.852,71 1,35 

2.2.4 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 1.369,00 6.872,38 5,02 

2.2.5 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 1.369,00 3.358,61 2,45 

2.2.6 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 1.369,00 1.852,71 1,35 

2.2.7 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 1.369,00 8.195,75 5,99 

2.2.8 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 2.000,00 3.412,67 1,71 

2.2.9 Projeto de TV a Cabo, Automação e Segurança m² 1.369,00 1.736,66 1,27 

2.2.10 Projeto de Instalação de Gás m² 1.500,00 2.372,67 1,58 

2.2.11 Projeto de Impermeabilização m² 1.369,00 2.062,63 1,51 

2.2.12 Projeto de Comunicação Visual m² 1.369,00 1.553,74 1,13 

2.2.13 Projeto de Terraplenagem m² 2.000,00 4.869,00 2,43 

2.2.14 Projeto de Pavimentação m² 1.869,00 5.099,23 2,73 

2.2.15 Projeto de Drenagem m² 1.869,00 1.886,75 1,01 

2.2.16 Projeto de Sinalização m² 1.869,00 2.853,34 1,53 

2.2.17 Projeto de Luminotécnica m² 1.369,00 2.111,84 1,54 

  TOTAL do item 2.2 Projetos - Garagem   
 

91.404,82 
 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio    
 

521.897,83 
 

  TOTAL PROJETOS = item 2.1+ item 2.2   
 

613.302,65 
 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

106.525,56 
 

  TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1 + item 2.1 + item 2.2   
 

719.828,21 
 

3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas   
   

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00 48.081,68 48.081,68 

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00 12.357,02 12.357,02 

  SUBTOTAL   
 

780.266,90 
 

  BDI % 17,8 138.887,51 
 

  PREÇO TOTAL (R$)   
 

919.154,41 
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Tabela 4 – Resumo do Orçamento Estimativo de Projeto 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

RESUMO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

PROJETO VALOR (R$) 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DE INFRAESTRUTURA DO POLO DE TECNOLOGIA 1.482.062,71 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA SEDE DO CENTRO DE DEFESA CIBERNÉTICA 
- CD Ciber 

957.007,75 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA SEDE DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS - CDS 

990.650,55 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA BASE ADMINISTRATIVA 919.154,41 

VALOR TOTAL ORÇAMENTO ESTIMATIVO PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DO POLO DE TI DO EXÉRCITO 4.348.875,41 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Composição de BDI 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

PROJETO – POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 

LUCRO 6,50% 

DESPESAS FINANCEIRAS 0,50% 

SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 

0,82% 
Seguros 0,36% 

Garantias 0,21% 

Riscos 0,25% 

TRIBUTOS 

5,65% 
ISS 2,00% 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

 TOTAL 17,8% 

 

 

 

Em que: 

AC é a taxa de rateio da administração central; 
S é uma taxa representativa de Seguros; 

R corresponde aos riscos e imprevistos; 

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; 

DF é a taxa representativa das despesas financeiras; 

L corresponde ao lucro bruto e; 

I é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS e ISS). 

 

I)(

L)+DF)(+G))(+R+S+(AC+(
=BDI

1

111
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7.19. O Orçamento Detalhado deverá discriminar todos os projetos e serviços a 

serem executados, contendo os seus preços unitários, incluindo a verba para aprovação 

dos projetos, o preço subtotal, BDI e o preço total da proposta (preço total para 

execução do objeto da presente licitação acrescido do BDI), que atenda aos seguintes 

requisitos: 

I. expressar em Reais (R$) os valores monetários, com apenas duas casas decimais, 

desprezando as demais; 

II. expressar o BDI em percentual e em Reais (R$). 

7.20. O valor de BDI,de 17,80%,considerado no orçamento apresentado nesse edital 

é uma estimativa realizada pelo DEC. Cada licitante deverá preencher a sua própria 

planilha de composição analítica do BDI, de acordo com os seus custos próprios, de 

modo a demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado na formação do 

preço total da sua proposta. 

7.21. No Cálculo do BDI o licitante deverá utilizar a fórmula constante deste Item 7 

e levar em consideração as seguintes observações:  

I. A doutrina especializada e a jurisprudência do TCU admitem a fixação de 

percentuais diferenciados de BDI para obras e serviços de engenharia e para 

itens da planilha orçamentária de natureza diversa (Acórdão 2369/2011– 

Plenário); 

II. Por determinação do Acórdão TCU n.º 950/2007- Plenário, na elaboração do 

BDI, não serão computados o IRPJ/IRPF e a CSLL, por serem tributos diretos, 

cujo ônus deverá recair exclusivamente sobre a CONTRATADA. 

7.22. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na 

composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas 

como despesa indireta, para efeito de repasse ao preço contratual, conforme 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

7.23. Ocorrendo discrepância nos valores constantes da proposta do licitante, a 

Comissão procederá ao ajuste do preço total, prevalecendo sempre os primeiros, nos 

seguintes casos: 

I. dos preços unitários em relação ao preço total;  

II. do somatório do preço subtotal, mais o BDI, em relação ao preço total. 
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8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DAS REGRAS DE DESEMPATE 

8.1. Concluídas as fases de habilitação e avaliação do preço, os licitantes serão 

classificados em ordem crescente, de acordo com o preço. Será considerada a proposta 

mais vantajosa e, consequentemente, declarada vencedora, aquela que, satisfazendo a 

todas as exigências e condições deste Edital e Anexos, apresentar o menor preço. 

8.2. Havendo igualdade de preços entre duas ou mais propostas classificadas, será 

dada preferência, nesta ordem, para os serviços produzidos no Brasil, prestados por 

empresas brasileiras e prestados por empresas que invistam em pesquisas e 

desenvolvimento de tecnologia no país, na forma do disposto no § 2º do artigo 3º da 

Lei n.º 8.666/93. 

8.3. Permanecendo o empate, a Comissão procederá um sorteio, na forma do 

disposto no § 2º do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93, em sessão pública devidamente 

marcada e mediante convocação dos interessados para participação, ou na mesma 

sessão em que for divulgado o resultado do julgamento, se presentes os referidos 

interessados. 

8.4. O sorteio será realizado mediante a aposição dos nomes dos licitantes 

empatados em cédulas, que serão colocadas em urna fechada, da qual será retirada 

apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada e assim retirando as cédulas 

sucessivamente até que se classifiquem todos os licitantes então empatados. 

8.5. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as 

convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

8.6.  A Comissão informará o resultado final da licitação em sessão pública e o 

divulgará no Diário Oficial da União e no quadro de avisos desta SALC/DEC, se 

ausente qualquer representante de licitante na sessão. 

8.7. Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes habilitadas, a 

Comissão poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a classificação 

final, hipótese em que tudo deverá constar da ata que documentar a sessão, a qual 

deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos representantes das 

licitantes presentes na sessão. 

8.8. Intimadas todas as licitantes, direta e verbalmente, durante a própria reunião, 

da decisão da Comissão sobre a classificação das propostas de preços e dispondo-se 

elas a renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia 

deverá constar, expressamente, da ata que documentar a reunião, a qual 

necessariamente deverá ser assinada por todas elas. 

8.9. Não havendo renúncia expressa de algum licitante ao exercício do direito de 

interposição de recurso, o prazo para interposição começará a fluir e a Comissão 
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encerrará a sessão, mantendo em seu poder os documentos relativos às propostas de 

preço das licitantes. 

8.10. Não estando presentes à reunião os representantes de todos os licitantes 

cujas propostas de preços tenham sido classificadas, ou ainda que presentes, algum 

deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissão, após a análise da 

documentação ou a realização de diligências ou consultas, fará publicar no Diário 

Oficial da União sua decisão quanto à classificação final dos licitantes, o que abrirá o 

curso do prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis. 

8.11. Intimado diretamente ou publicado no DOU o resultado do julgamento da 

licitação, efetuada a regularização da documentação relativa à regularidade fiscal do 

licitante declarado vencedor, se for o caso, e decididos os recursos eventualmente 

interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposição, o julgamento da 

licitação será submetido à autoridade CONTRATANTE para homologação do 

procedimento, adjudicação de seu objeto ao licitante vencedor e decisão quanto à 

contratação. 

8.12. Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertos os envelopes das 

propostas de preços, não caberá ao licitante solicitar a desclassificação das propostas 

de preços por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fato superveniente 

ou só conhecido após o julgamento, ressalvado o direito de a Comissão Especial de 

Licitação proceder a eventuais desclassificações, em qualquer fase do procedimento, 

desde que constate motivo para tanto. 

8.13. Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o DEC poderá 

fixar o prazo de oito dias úteis para a apresentação de novas propostas de preço, 

escoimadas das causas que determinaram a desclassificação. 

8.14. No julgamento das propostas, o Presidente da Comissão poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e assinado pela Comissão e pelos representantes dos licitantes, 

atribuindo-lhes validade e eficácia. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

9.1. Qualquer cidadão poderá impugnar, por alegada irregularidade, os termos do 

presente Edital, protocolizando o respectivo requerimento, até 5 (cinco) dias úteis 

antes, da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, no endereço indicado 

no rodapé deste Edital, cabendo ao Presidente da Comissão, auxiliado pelo setor 

responsável pela elaboração do Edital, julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º, art. 113 da Lei nº 8.666/93. 
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9.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital, as falhas ou irregularidades 

que o viciariam, o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes com as propostas, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso. 

9.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 

do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

9.4. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, serão sanados os 

defeitos e designada nova data para a realização do certame, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 

a formulação das propostas. 

9.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados à Comissão, até 3 (três) dias úteis anteriores, à data fixada para abertura da 

sessão pública, para o endereço cpl@dec.eb.mil.br, ou para o endereço discriminado 

no rodapé deste Edital. 

 

10. DO JULGAMENTO 

10.1. O julgamento das propostas visará à seleção da mais vantajosa para a Adminis-

tração Pública, levando em consideração a proposta que atenda as especificações desta 

licitação e apresente o menor preço. 

10.2. Havendo empate entre dois ou mais licitantes e obedecido o disposto no pará-

grafo 2º do Art. 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qual-

quer outro processo. 

10.3. Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edi-

tal, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

10.4. Não serão admitidas propostas que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acres-

cidos dos respectivos encargos, ainda que esta licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do pró-

prio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.5. Serão desclassificadas as propostas que: 

10.5.1. não atenderem as exigências do Edital; 

10.5.2. apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, sendo assim 

consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 

menor dos seguintes valores: 

10.5.2.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor do Orçamento Estimado pela CONTRATANTE – item 7.15. 
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10.6. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de Li-

citação poderá, a seu critério, fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apre-

sentação de outras propostas, escoimadas das causas referidas nos itens anteriores, 

conforme Art. 48, Parágrafo Terceiro da Lei no 8.666/93. 

10.7. A Comissão Especial de Licitação poderá, a seu critério, solicitar da licitante 

que apresentar o menor preço global, relatório técnico circunstanciado justificando a 

composição e os preços de serviços e itens que contenham variação percentual signifi-

cativa, para mais ou para menos, em relação ao orçamento estimativo da DPE/DEC. 

10.7.1. As justificativas serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação, que po-

derá solicitar a adequação da proposta, sob pena de desclassificação. 

10.8. Caso a proposta classificada em primeiro lugar não seja de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte e havendo proposta apresentada por estas no intervalo per-

centual de até 10% (dez por cento) acima da proposta classificada em primeiro lugar, 

proceder-se-á de acordo com o estabelecido no art. 45 da Lei Complementar 

123/2006; 

10.8.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, melhor classificada, poderá, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis após convocação da Comissão, apresentar nova pro-

posta de preço, inferior à classificada em primeiro lugar, situação em que será conside-

rada proposta de menor preço; 

10.8.2. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que passou à condição de 

detentora da proposta de menor preço, apresente algum documento relativo à regulari-

dade fiscal com restrição, a Comissão fará a sua convocação para regularização da do-

cumentação no prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme prevê o § 1º, art. 43 da Lei 

Complementar nº 123/2006; 

10.8.3. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, melhor classificada, na 

forma do subitem 10.8.1, não apresente proposta inferior à da primeira classificada, se-

rão convocadas as empresas remanescentes que se enquadrem nessas categorias e cu-

jas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 10.8, na ordem da clas-

sificação, para exercerem o mesmo direito; 

10.8.4. A nova proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

deverá conter todos os documentos exigidos no Item 6 – DA HABILITAÇÃO; 

10.8.5. O desconto deverá ser igualmente distribuído por todos os itens da planilha or-

çamentária, sendo aplicado aos preços unitários, de forma a resultar em preço global 

inferior ao da proposta de menor preço; 

10.8.6. Na hipótese da não adjudicação da proposta da Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos termos previstos no subitem 10.8 e seguintes, a proposta classifi-

cada que tenha apresentado, originalmente, o menor preço voltará à condição de clas-

sificada em primeiro lugar. 

10.9. O resultado do julgamento da licitação será publicado no Diário Oficial da 

União. 

10.10. As planilhas orçamentárias das licitantes deverão ser elaboradas, preferencial-

mente, em meio eletrônico e formatadas para aproximação de duas casas decimais. Em 

caso de planilha Excel, usar a fórmula: = arred (F1xF2);2). 
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11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Dos atos da Administração ou da Comissão Especial de Licitação, decorrentes 

da aplicação da Lei no 8.666/93, caberão: 

I. recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) rescisão do Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei no 

8.666/93; 

e) aplicação das sanções de advertência, suspensão temporária ou multa. 

II. representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico; 

III. pedido de reconsideração de decisão do Departamento de Engenharia e 

Construção, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

11.2. O recurso previsto nas alíneas a e b do inciso I do subitem 11.1 terá efeito 

suspensivo e será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis. 

11.3. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes as razões de 

interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos recursos previstos nas demais 

alíneas do inciso I do mencionado item. 

11.4. Os recursos interpostos contra atos praticados pela Comissão deverão ser 

dirigidos à autoridade CONTRATANTE, por intermédio do Presidente da Comissão, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhá-los devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a 

decisão deverá ser proferida dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 
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11.5. A intimação dos atos referidos nas alíneas a, b, c e d do inciso I do item 11.1, e 

no inciso III, será feita mediante publicação no Diário Oficial da União, salvo para os 

casos previstos nas alíneas a e b do inciso I do citado item, se presentes os prepostos 

de todos os licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feito por 

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

11.6. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

11.7. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados no seguinte endereço: SALC/DEC - QGEx – Bloco B – 3º Piso – SMU – 

Brasília/DF. 

11.8. Conforme consta no Art. 109 da Lei 8.666/94, o recurso será dirigido à 

autoridade superior (Ordenador de Despesas do DEC), por intermédio da que praticou 

o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 

caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

12. DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através de 

Instrumento de Contrato, celebrado entre o DEC e a licitante vencedora, nos termos da 

Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, deste Edital e demais normas 

pertinentes. 

12.2. Os termos contratuais constam da minuta que compõe o Anexo II deste Edital. 

12.3. Homologada a licitação, o DEC convocará o licitante vencedor para assinar o 

contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da convocação, do qual farão parte o 

Edital, incluídos os seus Anexos, e a respectiva proposta. 

12.4. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez, por igual período 

desde que por motivo justificado e aceito pelo DEC. 

12.5. Se o licitante adjudicatário não assinar o termo de Contrato no prazo 

estabelecido, não apresentar a garantia de execução do contrato, apresentar situação 

irregular junto ao SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - 

CEIS e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 

Administrativa - CNCIA do Conselho Nacional de Justiça (Acórdão TCU Plenário nº 

1793/2011) é facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
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ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo licitante adjudicatário, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

12.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, o DEC deverá consultar a situação 

do adjudicatário no Cadastro Informativo de Crédito do Setor Público Federal – 

CADIN, conforme disposto no artigo 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002. 

12.7. Antes da assinatura do instrumento de contrato o licitante adjudicatário deverá: 

I. efetuar comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, as 

quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do Contrato; 

II. apresentar “visto ou inscrição ou qualquer outro documento obtido perante o 

CREA/CAU/DF” que se fizer necessário para a execução do serviço em questão, 

em nome da licitante e do(s) profissional(is) por ela indicado(s) para execução 

do projeto; 

III. Apresentação da Garantia, na forma do Item 23 deste Edital. 

12.8. Se o licitante adjudicatário não estiver inscrito no SICAF, o seu cadastramento 

deverá ser feito pelo DEC, sem ônus, antes da contratação, com base no reexame da 

documentação apresentada para habilitação, devidamente atualizada. 

12.9. O Contrato resultante da licitação, objeto deste Edital, só terá validade depois 

de aprovado pelo Ordenador de Despesas do DEC, e eficácia depois de publicado, por 

extrato, no Diário Oficial da União, em conformidade com o disposto no parágrafo 

único do artigo 61 da Lei no 8.666/93. 

12.10. A publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus eventuais 

aditamentos, no DOU, será providenciada e custeada pelo DEC, mediante remessa à 

Imprensa Nacional do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias 

contados da mencionada remessa. 

12.11. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, 

as mesmas condições apresentadas durante o certame, particularmente as referentes à 

Equipe Técnica indicada. 

12.12. O Contrato só poderá ser alterado, com as devidas justificativas e mediante 

prévia autorização da autoridade competente, na ocorrência dos casos previstos no 

artigo 65 da Lei nº 8.666/93, sendo admitida a prorrogação de prazos contratuais, 

desde que ocorra algum dos motivos citados no § 1º  do art. 57 da referida lei. 

12.13. O Contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25%, conforme o 

artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. A supressão poderá exceder este limite, nos casos 
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de acordo celebrado entre os CONTRATANTES, segundo dispõe o artigo 65, § 2º, II, 

da Lei n  8.666/93. 

12.14. A vencedora do certame deverá, em conjunto com a CONTRATANTE, antes 

da assinatura do contrato, elaborar a revisão e o detalhamento do Cronograma 

Físico-Financeiro de Trabalho, constante no Anexo XIII deste Edital. 

12.15. O detalhamento da programação ocorrerá em função da capacidade técnica-

operacional da empresa e a proposta final deverá compor o termo contratual, após 

passar por aprovação da CONTRATANTE (DEC/DPE). 

12.16. O cronograma proposto deverá manter as porcentagens de pagamento por 

projeto e serviços. Os projetos que exigem aprovação nos órgãos públicos competentes 

devem receber 70% do previsto na entrega e aprovação, pela CONTRATANTE, do 

Projeto Executivo e os outros 30% na entrega do Projeto Legal devidamente aprovado 

pelos órgãos públicos competentes. 

12.17. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige os produtos 

entregues e efetivamente concluídos (revisados e aprovados), a CONTRATADA 

deverá preparar seu cronograma com previsão de Entregas Preliminares, de forma a 

determinar os prazos para aprovações pela CONTRATANTE e revisões dos projetos. 

12.18. Deverão também ser previstos prazos necessários para aprovação dos projetos 

nos órgãos públicos (Administração, Corpo de Bombeiros, Patrimônio), nas 

concessionárias de serviços, nas organizações responsáveis pelas certificações em 

sustentabilidade e demais necessários. 

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

13.1. Não será permitida a subcontratação total do objeto. A subcontratação parcial 

do objeto é permitida, exceto para a Coordenação dos Projetos e para elaboração do  

Projeto de Arquitetura. 

13.2. A subcontratação será efetuada na forma constante na Cláusula Décima 

Primeira do Instrumento Contratual, cuja minuta consta no Anexo II deste Edital. 

 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1. O Contrato resultante desta licitação terá como termo inicial de vigência a data 

de sua assinatura e extinguir-se-á ao fim do prazo estabelecido por este edital, data em 

que todos os produtos a ele vinculados deverão ter sido entregues. 
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14.2. O prazo para a execução do serviço, objeto da presente concorrência, é de 

300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço 

(OS). 

14.3. No entanto o prazo de vigência do contrato é de 340 dias corridos, tendo em 

vista a necessidade de um período de 40 dias finais para análise, aprovação e 

emissão do termo de recebimento definitivo por parte da CONTRATANTE. 

14.4. O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério do DEC, desde que 

ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 

8.666/1993, ou alguma das circunstâncias descritas no §5º do art. 79, devidamente 

autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente. 

14.5. Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente 

ocasionados por comprovado caso fortuito e/ou de força maior. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pelo cumprimento das 

obrigações relacionadas a seguir: 

I. Analisar, juntamente com a CONTRATANTE, todos os serviços adequando-os 

as possíveis necessidades de alterações decorrentes dos projetos específicos a 

seu cargo; 

II. Aceitar e concordar que os serviços, objetos dos documentos contratuais, 

deverão ser concluídos em todos os seus detalhes, ainda que cada item 

necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado ou detalhado 

neste Caderno de Especificações; 

III. Não se prevalecer de qualquer erro involuntário ou omissão existente para 

eximir-se de suas responsabilidades; 

IV. Manter, durante a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas e as condições de habilitação e qualificação do certame licitatório; 

V. Elaborar, acompanhar e registrar o projeto legal junto ao CREA/CAU, e outros 

Órgãos Públicos competentes ; 

VI. Submeter o projeto a processo de aprovação legal nos órgãos competentes, 

cumprindo com todas as exigências necessárias à obtenção do alvará e/ou das 

licenças para a construção; 
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VII. A CONTRATADA deverá providenciar a aprovação do projeto, 

responsabilizando-se por todo o acompanhamento do respectivo processo e todas 

as revisões necessárias. 

VIII. A comprovação da apresentação do projeto junto às Administrações e 

Concessionárias não caracteriza a conclusão dos trabalhos de aprovação a cargo 

da CONTRATADA. 

IX. O fim dos trabalhos de aprovação será caracterizado pela emissão, por parte dos 

Órgãos Públicos competentes da Administração, do alvará e demais licenças 

para a construção: 

X. Assumir a responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou irregularidades nos 

projetos, incumbindo-se de proceder à imediata e pertinente retificação; 

XI. Apresentar as Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica (ARTs/RRTs) 

de todos os profissionais envolvidos nos projetos; 

XII. Apresentar, sempre que exigida pela CONTRATANTE, prova de quitação de 

todos os tributos, impostos, taxas e quaisquer encargos incidentes direta ou 

indiretamente sobre a prestação dos serviços contratados; 

XIII. Coordenar a conceituação e a caracterização, de forma clara, de todos os 

elementos do projeto do empreendimento, com as definições de projeto 

necessárias a todos os agentes nele envolvidos, resultando em Projetos 

Executivos sem problemas de integridade. Isto é, um projeto com todas as 

interferências entre os diversos projetos específicos resolvidos e com todas as 

suas interfaces bem definidas, de modo a subsidiar a avaliação de custos, 

métodos construtivos, prazos de execução e visando à minimização dos 

problemas de execução da obra; 

XIV. Coordenar todos os projetos, devendo entregá-los devidamente assinados e com 

plena observância das normas e das legislações específicas. Os projetos serão 

considerados concluídos somente após sua integral aprovação por parte da 

CONTRATANTE; 

XV. A fim de acelerar o processo de aprovação dos projetos pela CONTRATANTE, 

a CONTRATADA deverá realizar entregas semanais em formato eletrônico, via 

e-mail, dos projetos em andamento. 

XVI. Promover reuniões periódicas de andamento do projeto com a presença de 

especialistas envolvidos nos projetos específicos em execução, do Coordenador 

de Projetos e de representantes da CONTRATANTE. 
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XVII. Analisar os comentários ou recomendações aos projetos, apresentados pela 

CONTRATANTE, e em caso de não atendimento apresentar fundamentação 

técnica. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. A CONTRATANTE assumirá total responsabilidade pelo cumprimento das 

obrigações relacionadas a seguir: 

I. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital e 

do Contrato. 

II. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre as possíveis irregularidades 

observadas no decorrer da instalação dos produtos ou quando do funcionamento 

irregular para a imediata adoção das providências para sanar os problemas 

eventualmente ocorridos. 

III. Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa 

cumprir o que estabelecem o Edital, o Contrato e o Caderno de Especificação 

Técnica / Projeto Básico. 

IV. Compor equipe técnica para acompanhar e orientar o andamento dos trabalhos. 

V. Receber os projetos, relatórios e produtos complementares, avaliar e indicar 

adequações quando necessárias. 

VI. Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues como determina 

este Edital e todos seus anexos, incluindo o contrato e, verificar os projetos e 

relatórios apresentados, encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente 

atestadas, para pagamento no prazo determinado. 

VII. Comunicar a CONTRATADA para que seja efetuada a substituição de 

responsável técnico que, por qualquer motivo, não esteja correspondendo às 

expectativas. 

VIII. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, carências 

e demais irregularidades constatadas na execução dos serviços previstos no 

Edital, no Contrato e no Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico, a 

fim de serem tomadas as providências cabíveis para correção do que for 

notificado. 

IX. Efetuar os pagamentos, no prazo e nas condições indicadas neste instrumento, 

dos produtos e serviços que estiverem de acordo com as especificações, 
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comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que 

possam inviabilizar os pagamentos. 

X. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação 

que venham a ser solicitados pelo preposto da CONTRATADA. 

XI. Dirimir, por intermédio do fiscal do Contrato, as dúvidas que surgirem no curso 

da prestação dos serviços. 

 

17. DA ESTIMATIVA DE CUSTO DA CONTRATAÇÃO 

17.1. A estimativa do custo total da contratação da presente licitação é de R$ 

4.348.875,41 (quatro milhões, trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta 

e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme apresentado na Tabela 4, Item 7, 

desse edital. 

17.2. Ressalte-se que o valor estimado é o máximo que o DEC se dispõe a pagar pela 

execução do serviço em questão. 

 

18. DO PREÇO 

18.1. O preço a ser efetivamente pago, pela execução do serviço, objeto deste edital, 

será aquele oferecido pela CONTRATADA, por ocasião da sessão pública do certame 

licitatório. 

18.2. No preço, oferecido pelo licitante, deverão estar inclusas todas as despesas 

necessárias à perfeita e completa realização dos serviços, conforme especificações do 

Item 7 deste Edital e Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico – Anexo 1. 

 

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

19.1. Os recursos a serem aplicados nos serviços serão previstos na Ação 

Orçamentária 147F; Unidade Gestora 160502; Classificação das Despesas 449000; 

Programa de Trabalho 063095, Plano Interno F8CPDCBC008, Espécie de Empenho 

Global, relativo ao exercício de 2013. 

 

20. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

20.1. Ao final dos serviços, o objeto completo será recebido provisoriamente pelo 

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
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circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita da CONTRATADA. 

20.2. Nessa etapa, a CONTRATADA deverá efetuar a entrega de todos os produtos 

previstos no Edital e seu Anexo I - Caderno de Especificações Técnicas / Projeto 

Básico. 

20.3. No Termo de Recebimento Provisório serão indicadas as eventuais correções e 

complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como 

estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. 

20.4. O objeto será recebido definitivamente por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes em até 90 dias do recebimento provisório, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais. 

20.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados. 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços contratados e 

executados, o preço global da proposta aprovada, ressalvada a incidência de 

reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que o 

preço inclui todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de 

acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste 

edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração 

pelos trabalhos contratados e executados. 

21.2. As parcelas de pagamento seguirão a programação do Cronograma Físico-

Financeiro de projeto e respectivas porcentagens constantes no Cronograma Físico-

Financeiro - Anexo XIII. Essas porcentagens deverão ser calculadas em relação ao 

valor total de cada Grupo (Infraestrutura, Centro de Defesa Cibernética, Centro de 

Desenvolvimento de Sistemas e Base Administrativa) da proposta da CONTRATADA 

na ocasião da vitória do certame licitatório. 

21.3. As faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, e corresponderão às seguintes condições: 

a) O pagamento dos projetos que necessitam de aprovação nos órgãos competentes, 

aqui denominado Projeto Legal, deverão seguir a seguinte forma de 

pagamento: 
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1) 70% (setenta por cento) do valor contratado de cada projeto, com a aprovação 

do seu Projeto Executivo específico pela Diretoria de Projetos de Engenharia – 

DPE conforme Cronograma Físico-Financeiro - Anexo XIII; 

2) 30% (trinta por cento) do valor contratado de cada projeto com a entrega à 

DPE do Projeto Executivo específico devidamente registrado, seus alvarás e 

licenças dos Órgãos Públicos competentes (Projeto Legal) para a construção 

dos edifícios, expedidas conforme Cronograma Físico-Financeiro - Anexo 

XIII. 

b) Os projetos e serviços que não necessitam de aprovação pelos Órgãos Públicos 

competentes serão pagos em sua totalidade após o recebimento e aprovação da 

CONTRATANTE de acordo com Cronograma Físico-Financeiro - Anexo XIII. 

c) Os serviços em que suas execuções ultrapassam 1 mês ou 30 dias (itens 1.1, 

1.2.1 e 1.2.4 dos Cronogramas Físico-Financeiro - Anexo XIII) serão pagos em 

parcelas iguais após recebimento e aprovação da CONTRATANTE. 

d) O serviço constante no item 1.2.5 - Taxas Diversas para Aprovação na 

Administração de Brasília e Concessionárias - do Cronograma Físico-

Financeiro - Anexo XIII, só será pago mediante comprovação do gasto perante 

os órgãos públicos. 

21.4. Cada item do Cronograma Físico-Financeiro será considerado efetivamente 

concluído quando estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo fiscal do 

contrato. 

21.5. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à 

previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a 

medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a 

quitação antecipada do valor respectivo. 

21.6. Após a entrega definitiva de cada item do Cronograma Físico-Financeiro (após 

análises e devidas revisões), o DEC deverá emitir o Atestado de Execução dos 

Serviços em até 30 (trinta) dias e, neste mesmo prazo, comunicar à CONTRATADA, 

para que esta emita a nota fiscal para pagamento. 

21.7. Após a entrega final e definitiva de todos os produtos estabelecidos como 

objeto deste contrato (projeto executivo completo, documentos complementares e 

projeto legal - devidas aprovações nos órgão competentes e expedição do alvará de 

obra), a CONTRATANTE deverá proceder à análise e avaliação final e deverá emitir 

o Termo de Recebimento Definitivo, caso esteja tudo em conformidade ao que 

descreve o edital e seus anexos. 
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21.8. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a 

partir da data do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo DEC. 

21.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

o pagamento ficará pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

21.10. Sobre o valor devido ao contratado, a CONTRATANTE efetuará a retenção do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS) e da Contribuição para o PIS/PASEP, conforme disposto na Instrução 

Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12. 

21.11. O pagamento referente a cada entrega será liberado mediante comprovação, 

pela CONTRATADA, de sua Regularidade Fiscal. 

21.12. A CONTRATANTE deduzirá do montante a ser pago os valores 

correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado. 

21.13. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO será 

precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório 

e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes. 

21.14. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes 

do contrato. 

21.15. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 

CONTRATADA, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para 

que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 

empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 

78, da Lei nº. 8666/93. 

 

22. DA RECOMPOSIÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

22.1. Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

poderá ser promovida a revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações 

nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, do caso de força maior, do caso 

fortuito ou do fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
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extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93. 

22.2. O Departamento de Engenharia e Construções do Exército Brasileiro (DEC) 

deverá restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial quando o contrato for 

alterado unilateralmente pelo próprio DEC, quando houver modificação do projeto ou 

das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, resultando em 

aumento dos encargos da CONTRATADA, nos termos do art. 65, inciso I, da Lei nº 

8.666/93 e nos termos contratuais. 

22.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como 

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

da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 

destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do disposto no art. 65, 

§5º, da Lei nº 8.666/93 e nos termos contratuais. 

22.4. O pedido de revisão, quando requerido pela CONTRATADA ou determinado 

de ofício pela CONTRATANTE, deverá ser instruído com uma composição de custos 

atualizados e/ou demais documentos comprobatórios. 

22.5. O contrato poderá ser reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Custo da 

Construção - INCC, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e calculado em convênio 

com a Caixa Econômica Federal, respeitado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, 

a contar da data limite para apresentação da proposta de preço, constante do 

instrumento convocatório. 

22.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da 

data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste. 

22.7. O pedido de reajuste, quando requerido pela CONTRATADA, deverá ser 

instruído com uma composição de custos atualizados e demais documentos 

comprobatórios. 

 

23. DA GARANTIA 

23.1. A CONTRATADA deverá PRESTAR GARANTIA para assegurar o fiel 

cumprimento das obrigações assumidas, no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor contratado, com prazo de validade de até 03 (três) meses após a conclusão do 

contrato, apresentando ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias úteis após a assinatura 

do contrato, comprovante de uma das modalidades de garantia prevista no art. 56 da 

Lei nº 8.666/93. A não apresentação da Garantia no prazo estabelecido implicará 

sanção prevista neste Edital, observando os princípios Constitucionais da ampla defesa 

e contraditório. 
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A garantia poderá ser apresentada em uma das seguintes modalidades, a critério do 

contratado: 

I. caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

II. seguro garantia; 

III. carta de fiança bancária. 

23.2. No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá providenciar 

o depósito nominal ao DEC, em conta remunerada, na Caixa Econômica Federal, para 

os fins específicos a que se destina, devendo este ser confirmado por meio de 

comprovante. 

23.3. No caso de opção por títulos da dívida pública, estes deverão ter sido 

emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 

e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

23.4. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de 

valores mobiliários e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da empresa 

CONTRATADA, nos termos da legislação em vigor. 

23.5. No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega 

da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País e em nome do 

DEC, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, 

devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do 

contrato, independente de notificação do DEC, sob pena de rescisão contratual. 

23.6. O seguro garantia deverá ser apresentado em via original da apólice completa, 

ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais e as Condições 

Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas e suas condições gerais, 

deverão atender aos Anexos I e II da Circular SUSEP nº 232, de 03/06/03, e conter as 

seguintes condições particulares: 

I. nenhuma alteração no contrato celebrada entre tomador e segurada elide o 

pagamento do seguro, estando, no entanto, limitado este pagamento ao valor 

máximo da apólice e endossos, se houverem; 

II. o prazo da presente apólice se encerra 03 (três) meses após a conclusão do 

contrato quando o objeto do contrato principal garantido for definitivamente 

realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da 

apólice. 



MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEC-DPE 

Edital de Concorrência n.º 02/2013 

 

47/53 
 

Departamento de Engenharia e Construção – DEC 
SALC/DEC – Seção de Aquisição, Licitação e Contratos – Fone: (61) 3415-4862 

QGEx – Bloco B – 3º Piso – SMU – CEP: 70.630-901 – Brasília/DF 
 

23.7. No caso de fiança bancária, esta deverá ser apresentada em via original da 

apólice completa, de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Banco Central, e 

com referência ao número do contrato, prazo vinculado à execução contratual, eleição 

do foro da justiça federal em Brasília. 

23.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 

qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela 

CONTRATANTE. 

 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CERTAME LICITATÓRIO 

24.1. A CONTRATADA responderá administrativamente pela qualidade e eficiência 

do projeto/serviço por ela elaborado/executado, e essa responsabilidade não cessará 

com a entrega e aprovação do projeto/finalização do serviço, mas se estenderá até a 

finalização da obra. 

24.2. A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas no 

projeto/serviço que importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão 

consideradas como inexecução parcial do contrato. 

24.3. Será a CONTRATADA responsabilizada administrativamente por falhas ou 

erros no projeto/serviço que vierem a acarretar prejuízos ao DEC, sem exclusão da 

responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da 

Lei. 

24.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo DEC, resguardados os preceitos legais 

pertinentes, acarretará a aplicação das seguintes sanções administrativas: 

a. Advertência, nos casos de desatendimento das determinações regulares dos 

agentes designados para acompanhar a fiscalização da execução do contrato, 

assim como a de seus superiores, ou nos casos de descumprimento, doloso ou 

culposo, do Cronograma de Trabalho; 

b. Multa, nos seguintes valores: 

I. de 0,02% ao dia, até o máximo de 15% sobre o valor total do contrato em caso 

de não apresentação da garantia no prazo estipulado; 

II. de 0,2% (dois décimos por cento), ao dia, incidente sobre o valor da parcela do 

serviço/produto em atraso de até 30 (trinta) dias; 
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III. de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela do serviço/produto em atraso 

por período superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

IV. de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor da contratação, em casos de 

subcontratação não autorizada pelo DEC; 

V. de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da contratação, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida; 

VI. de 0,5% (um meio por cento), calculada sobre o valor da contratação, por 

infração a qualquer das demais cláusulas ou condições previstas neste Edital, no 

contrato ou na legislação que disciplina a contratação, exceto quando for objeto 

das sanções previstas nos itens seguintes. 

c. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até dois (dois) anos, nos seguintes 

casos: 

I. Subcontratar totalmente projeto contratado, associar-se com outrem, ceder ou 

transferir o objeto do contrato, bem assim realizar a sua fusão, cisão ou 

incorporação, em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa autorização 

do DEC, formalizada por termo aditivo ao contrato; 

II.  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento 

licitatório; 

III. Afastar ou procurar afastar Licitante, por meio de violência, grave ameaça, 

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Se sujeita a mesma 

penalidade, o Licitante que se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem 

oferecida. 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos seguintes casos: 

I. Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alterações ou 

modificações contratuais, inclusive prorrogações contratuais, em prejuízo do 

Erário Público; 

II. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si 

ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 
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24.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital ou no Contrato não exclui a 

possibilidade de responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos 

causados à Administração. 

24.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 

contar da data do recebimento da comunicação da aplicação da penalidade. 

24.7. O valor da multa poderá ser descontado do valor total da garantia ou crédito 

existente no DEC, em favor da CONTRATADA, desde que figure como contratado 

exclusivamente a mesma CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja 

superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

24.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, desde que, para cada sanção, tenha sido apurada uma 

conduta individualizada e específica, vedada a aplicação de sanções cumulativas para 

uma mesma conduta, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

24.9. Em qualquer das hipóteses previstas nos itens anteriores sanções deverá ser 

assegurado à CONTRATADA prévio direito ao contraditório e ampla defesa. 

24.10. Constatada pelo DEC qualquer das situações previstas nos itens anteriores para 

aplicação das sanções de advertência, multa ou suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, a 

CONTRATADA deverá ser notificada, por escrito, sobre as irregularidades em que 

incorreram, sendo-lhes assegurada a vista do processo no qual foram produzidas as 

provas das irregularidades, bem assim facultada à apresentação de defesa, por escrito, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o disposto no Art. 109, da Lei n.8.666/93. 

24.11. Na hipótese prevista no item 24.4, d (Declaração de Inidoneidade), após a 

notificação, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar, por 

escrito, a sua defesa. 

24.12. As sanções serão aplicadas mediante procedimento administrativo específico, 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa. 

 

25. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

25.1. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital. 

25.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
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25.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

25.4. Em caso de rescisão contratual todos os projetos concluídos e pagos terão a sua 

propriedade intelectual transferidos ao Exército Brasileiro por meio de lavratura de 

termo de cessão de propriedade intelectual realizado por cada um dos autores. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1. As normas, que disciplinam a presente licitação, serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, os princípios da isonomia, da finalidade e da segurança da 

contratação. 

26.2. Independentemente de declaração expressa, a simples participação na presente 

licitação implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital, sem 

prejuízo da estrita observância das normas contidas na Lei no 8.666/93. 

26.3. Serão lavradas atas circunstanciadas, distintas por sessão, das reuniões para 

recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de participação, que 

mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e 

impugnações feitas pelas licitantes e as demais ocorrências que interessarem ao 

julgamento da licitação, devendo ser as mesmas assinadas pelos membros da 

Comissão e por todos os representantes presentes das licitantes. 

26.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata 

compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública. 

26.5. É facultada à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

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

processo. 

26.6. Poderão ser reconsiderados simples omissões ou erros formais na proposta ou 

na documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da 

licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais 

licitantes; 

26.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

26.8. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do 

resultado não implicarão em direito à contratação. 
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26.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia 

de expediente normal na SALC/DEC, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 

26.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão, para todos os efeitos, o horário local, inclusive para contagem de 

tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

26.11. O Ordenador de Despesas do DEC poderá revogar a presente licitação em face 

de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

26.12. Para dirimir, na esfera judiciária, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o foro da Justiça Federal em Brasília.  

26.13. No caso de alteração deste Edital, no curso do prazo estabelecido para o 

recebimento dos documentos de habilitação e classificação, este prazo será reaberto, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

26.14. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e 

projetos ora fornecidos não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o 

licitante vencedor cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de seus preços 

unitários. 

26.15. 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 licitante vencedor. 

26.16. É facultado à Comissão, quando o convocado não cumprir, no prazo e nas 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos os serviços contratados, objeto 

deste procedimento licitatório, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições conforme 

estabelecidos no Edital e seus Anexos ou revogar a licitação. 

26.17. Fazem parte integrante deste Edital: 

ANEXO I – Caderno de Especificações Técnicas/ Projeto Básico 

ANEXO II – Minuta do Contrato 

ANEXO III – Modelo de Atestado de capacidade Técnico-Operacional 

ANEXO IV – Modelo de Declaração Independente de Proposta 
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ANEXO V – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar  

ANEXO VI – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos 

ANEXO VII – Modelo de Declaração de que não emprega Menores de Idade 

ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Indicação dos Integrantes da Equipe Técnica 

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica 

ANEXO X – Modelo de Declaração de Infraestrutura  

ANEXO XI - Modelo de Proposta de Preço 

ANEXO XII - Modelo de Carta de Credenciamento do Representante 

ANEXO XIII - Cronograma Físico-Financeiro de Projeto 

 

Últimas alterações realizadas em 24 de setembro de 2013 pelo Arquiteto Carlos Fernando de 

Siqueira Campos Lindemberg - SC da DPE 

 

 

Brasília, ____ de _______________ de 2013. 

 

 

 

_______________________________________________ 

RICARDO ALVES SILVA – Maj Int 

Presidente da Comissão 

 

 

 

_______________________________________________ 

SÉRGIO CARVALHO FERNANDES – Cap QCO 

Adjunto da Comissão 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

MARCELLO VIANNA PENNA - SC 

Adjunto da Comissão 

 

 

 

_______________________________________________ 

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CAMPOS LINDEMBERG - SC 

Auxiliar da Comissão 



MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEC-DPE 

Edital de Concorrência n.º 02/2013 

 

53/53 
 

Departamento de Engenharia e Construção – DEC 
SALC/DEC – Seção de Aquisição, Licitação e Contratos – Fone: (61) 3415-4862 

QGEx – Bloco B – 3º Piso – SMU – CEP: 70.630-901 – Brasília/DF 
 

 

 

 

_______________________________________________ 

ARLENE PEREIRA DA SILVA SACCO - SC 

Auxiliar da Comissão 

 

 

 

_______________________________________________ 

CINDE GUERREIRO NASCIMENTO - SC 

Auxiliar da Comissão 

 

 

 

APROVO: 

 

 

_______________________________________________ 

ROBSON COCINO DA COSTA - Cel 

Ordenador de Despesas do DEC 



CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / PROJETO BÁSICO PARA LICITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO – PÁGINA 1 de 129 

 

 

 

ANEXO I – CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/ PROJETO BÁSICO PARA 

LICITAÇÃO DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

 

 

CADERNO DE 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/ 

PROJETO BÁSICO 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 - DEC 

 

 

 

 

 

 

  



CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / PROJETO BÁSICO PARA LICITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO – PÁGINA 2 de 129 

 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA 

 

 

 

 

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/ PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO E PROJETO LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 

 

LOCAL: SETOR MILITAR URBANO (SMU), BRASÍLIA, DF. 

 

 



CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / PROJETO BÁSICO PARA LICITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO – PÁGINA 3 de 129 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 OBJETO ............................................................................................................................................. 5 

2 DEFINIÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E PROJETO LEGAL ..................................................................... 6 

3 CERTIFICAÇÃO LEED – NC –Nova Construção .................................................................................... 7 

4 COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS ..................................................................... 11 

5 GENERALIDADES ............................................................................................................................. 12 

6 RESPONSABILIDADE ........................................................................................................................ 13 

7 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................................................... 14 

8 PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO ............................................................... 14 

9 ORÇAMENTO DOS PROJETOS .......................................................................................................... 20 

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ............................................................................................... 32 

11 ETAPAS DO PROJETO ...................................................................................................................... 35 

12 ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO .......................................................................... 38 

13 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS ................................................................... 45 

14 CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO ............................................................................................... 47 

15 ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO ................................................................ 47 

16 PROJETO DE ARQUITETURA ........................................................................................................... 50 

17 PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO .................................................................................... 60 

18 PROJETO DE INFRAESTRUTURA ....................................................................................................... 62 

19 PROJETO DE ESTRUTURA ................................................................................................................ 72 

20 PROJETO DE FUNDAÇÕES ............................................................................................................... 74 

21 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ........................................................................................ 75 

22 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO E DE ÁGUAS PLUVIAIS ........................................................ 76 

23 PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÃO, REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 78 

24 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO .................................................................................... 81 

25 PROJETO DE TV A CABO, AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA .................................................................... 84 

26 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO ............................................. 85 

27 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GÁS ................................................................................................... 86 

28 PROJETO DE ELEVADORES............................................................................................................... 88 

29 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) ........................... 89 

30 PROJETO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR .................................................................... 90 

31 PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO ............................................................................................... 102 

32 PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL ............................................................................................ 102 



CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / PROJETO BÁSICO PARA LICITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO – PÁGINA 4 de 129 

 

 

 

33 PROJETO DE ACÚSTICA ................................................................................................................. 103 

34 ANEXO 1 – PLANTA DE SITUAÇÃO - PDOM .................................................................................... 105 

35 ANEXO 2– MODELO ORÇAMENTO DESCRITIVO – PLANILHA ANALÍTICA ........................................ 106 

36 ANEXO 3 - FICHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO ........................................... 107 

37 ANEXO 4 - MODELO ORÇAMENTO DESCRITIVO - FOLHA RESUMO ................................................. 108 

38 ANEXO 5 – APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ............................... 109 

39 ANEXO 6 - MODELO DE CARIMBO PADRÃO ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA ................................... 116 

40 ANEXO 7 - MODELO DE TABELA DE VEGETAÇÃO ........................................................................... 117 

41 ANEXO 8 - MODELO DE TABELA DE ÁREAS .................................................................................... 118 

42 ANEXO 9 – MODELO DE CRONOGRAMA DE TRABALHO................................................................. 119 

43 ANEXO 10 - TERMO DE VISTORIA .................................................................................................. 120 

44 ANEXO 11 – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ................................................ 121 

45 ANEXO 12–PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DOS PROJETOS ............................................ 122 



CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / PROJETO BÁSICO PARA LICITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO – PÁGINA 5 de 129 
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EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA 

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / PROJETO BÁSICO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DO EXÉRCITO, EM BRASÍLIA/DF. 

 

1 OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo e projeto legal, 

destinado a fundamentar as posteriores licitação e contratação da obra de construção do Polo de 

Tecnologia da Informação o qual abrange a Infraestrutura da área, o Centro de 

Desenvolvimento de Sistemas – CDS, o Centro de Defesa Cibernética – CD Ciber e ainda a 

Base Administrativa, em Brasília/DF, de acordo com a Lei 8.666/93, em terreno próprio da 

União e situação representada na planta do ANEXO 1. Ressalta-se que os projetos deverão 

alcançar o grau máximo da Certificação LEED - NC. 
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2 DEFINIÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E PROJETO LEGAL 

Para a presente Especificação Técnica / Projeto Básico, define-se a seguir o conceito dos 

elementos constitutivos do Projeto Executivo, e aspectos relacionados ao Projeto Legal. 

2.1 Projeto Executivo 

a. O projeto executivo será composto do seu projeto básico, acrescido, no que couber dos 

projetos complementares, constituídos de memória de cálculo e plantas. 

b. Deverá conter todas as informações necessárias de forma clara, precisa e completa e ainda 

todas as indicações e detalhes para o perfeito entendimento do projeto e futura execução da 

obra. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes da edificação. 

c. Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do Estudo 

Preliminar, o Projeto Executivo será constituído por um relatório técnico, contendo o 

memorial descritivo dos sistemas e componentes e o memorial de cálculo onde serão 

apresentados os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e “softwares” utilizados na 

análise e dimensionamento dos sistemas e componentes. 

d. O projeto executivo deverá trazer informações técnicas relativas à edificação (ambientes 

internos e externos) e a todos os elementos da edificação, seus componentes construtivos e 

materiais de construção. 

e. O projeto executivo será composto pelos projetos específicos relacionados às várias áreas 

técnicas envolvidas, esses são apresentados na Tabela 1. 

f. O projeto executivo conterá ainda o orçamento detalhado da execução dos serviços e obras, 

fundamentada no detalhamento e nos eventuais ajustes realizados de acordo com orientações 

da CONTRATANTE. 

 

g. O projeto executivo será constituído dos seguintes elementos: 

1) Levantamento topográfico; 

2) Sondagem geotécnica; 

3) Relatório Justificativo; 

4) Programa de Arquitetura; 

5) Estudo de Viabilidade para Certificação de Sustentabilidade; 

6) Especificações técnicas de materiais e serviços; 

7) Orçamento descritivo; 

8) Cronograma da obra; 
 

Além dos elementos citados, serão acrescidos ao projeto executivo os projetos de engenharia 

constante da tabela 1. 
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Tabela 1 - Relação de Projetos de Engenharia 

Nº Descrição Sigla 

1 Estudos Iniciais INÍCIO 

2 Projeto de Arquitetura ARQ 

3 Projeto de Urbanização e Paisagismo UPA 

4 Projeto de Infraestrutura INFRA 

4.1 Estudos Topográficos TOPO 

4.2 Estudos Geotécnicos GEO 

4.3 Relatório de Sondagem SONDA 

4.4 Estudo do Sistema de Drenagem Existente EDRENA 

4.5 Diagnóstico Ambiental AMB 

4.6 Projeto Geométrico e Interseções INTER 

4.7 Projeto de Terraplenagem TERRA 

4.8 Projeto de Drenagem PDRENA 

4.9 Projeto de Sinalização SINAL 

4.10 Projeto de Pavimentação PAV 

5 Projeto de Estrutura EST 

6 Projeto de Fundações FUNDA 

7 Projeto de Instalações Hidráulicas HID 

8 Projeto de Esgoto e Águas Pluviais PEAP 

8.1 Projeto de Instalações de Esgotamento ESGOTO 

8.2 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais PLUVIAIS 

8.3 Projeto de Reuso REUSO 

9 Projeto de Instalações Elétricas ELE 

10 Projeto de Cabeamento Estruturado CABEST 

11 Projetos TV a cabo, Automação e Segurança ELECOMP 

12 Projeto de Proteção Contra Incêndio INCENDIO 

13 Projeto de Instalação de Gás GAS 

14 Projeto de Elevadores ELEV 

15 Projeto de SPDA SPDA 

16 Projeto de Sistema de Condicionamento de Ar ARCOND 

17 Projeto de Impermeabilização IMPERM 

18 Projeto de Comunicação Visual CMV 

19 Projeto de Acústica ACUST  

2.2 Projeto Legal 

Define-se Projeto Legal como sendo o Projeto Executivo acrescido do registro e emissão, por 

parte dos órgãos competentes da Administração Pública, do alvará, do registro e demais licenças 

para a construção. 

 

3 CERTIFICAÇÃO LEED – NC –Nova Construção 

O LEED
®
- Leadership in Energy and Environmental Design —GreenBuilding Rating System

®
 é 

um sistema de certificação americano, amplamente reconhecido no mercado brasileiro, para 

construções, que desde a concepção de seu projeto, até a sua implantação, buscam soluções e 

métodos construtivos que reduzam o impacto causado pela construção civil ao meio ambiente, 
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além de eficiência energética, qualidade dos ambientes internos entre outros, durante o ciclo de 

vida de uma edificação. 

A certificação LEED
®
 - NC de uma construção requer o atendimento a diversos requisitos 

técnicos, alguns deles obrigatórios. Como atendimento a estes requisitos, é avaliada a pontuação 

mínima necessária para a certificação. A partir do atendimento a pontuação mínima necessária, 

pontos adicionais poderão ampliar o nível de certificação, sendo que a meta de certificação para 

os projetos do Polo de Tecnologia da Informação é a máxima, LEED
®
Platinum. Segue escala de 

pontuação para o alcance dos diferentes níveis de certificação. 

a. LEED Certified — 40 a 49 pontos 

b. LEED Silver — 50 a 59 pontos 

c. LEED Gold — 60 a 79 pontos 

d. LEED Platinum — 80 a 110 pontos 

A certificação LEED
®
 avalia quesitos como a natureza do projeto, o terreno escolhido para a 

implantação, a qualidade das instalações, a escolha dos materiais, a execução das obras, entre 

outros, de acordo com seus requisitos. 

3.1 Relação de Serviços 

Os serviços para a realização da certificação LEED
®
 deverá conter os seguintes itens: 

a. Consultoria de Sustentabilidade para Projetos; 

b. Estudo de Viabilidade; 

c. Simulação de Eficiência Energética; 

d. Projeto de Eficiência Energética. 

3.2 Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de Projetos 

Antecipadamente ao desenvolvimento dos projetos, a equipe de projetos deverá, conjuntamente 

com a equipe de consultores de certificação LEED
®
 e a CONTRATANTE, definir os créditos a 

serem trabalhados para a certificação de nível definido como meta. 

A partir destas definições, a empresa de consultoria em conjunto com a CONTRATADA, 

definirão os responsáveis pelo desenvolvimento de documentação necessária à comprovação de 

atendimento de cada um dos pré-requisitos e créditos. 

Além disso, a empresa de consultoria realizará a proposição de alternativas e técnicas que vão de 

acordo com os critérios de um Green Building, bem como realizará consultas a fabricantes de 

materiais e outros especialistas do mercado e orientará na seleção de materiais adequados, no 

sentido de consolidar as inovações que forem propostas através de reuniões periódicas com a 

participação dos projetistas e demais especialistas contratados para este projeto. 

Além das reuniões, a empresa de consultoria atenderá aos questionamentos dos projetistas e 

demais envolvidos de forma remota, através de respostas a questionamentos feitos por e-mail, de 

http://obrigatórios.com/
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forma que todo o processo fique registrado. 

A empresa de consultoria emitirá relatórios mensais, onde serão apontados os créditos já obtidos 

e os em processo de atendimento e respectivos status de documentação e ações necessárias para 

completo atendimento. 

A empresa de consultoria também avaliará os documentos e procedimentos padrão da 

Contratante para a contratação e/ou concorrência de projetos ainda não contratados, propondo as 

modificações necessárias para adequação às contratações de acordo com os critérios de um Green 

Building. A empresa consultora efetuará o registro dos projetos junto ao USGBC e atuará como 

gestora da certificação perante o conselho, convidando a participar e orientando os membros da 

Contratante na forma adequada de usar o sistema LEED
®
 online, bem como organizando toda a 

documentação necessária para submissão. 

3.3 Estudo de Viabilidade Técnica 

O processo de estudo de viabilidade técnica se dará através do levantamento de todos os 

documentos relacionados ao empreendimento, como dados históricos do terreno e suas 

características, informações de edificações anteriormente existentes no terreno, dados do entorno, 

projetos arquitetônicos e complementares, orçamentos, relatórios técnicos e todo ou qualquer 

documento até então desenvolvidos para o empreendimento que se fizer necessário para a 

avaliação LEED
®
, que deverão ser fornecidos pela equipe de projetos da Contratada. 

Para que a identificação das informações seja precisa, a equipe de Consultoria do Projeto deverá 

efetuar no mínimo uma reunião técnica com os principais envolvidos no desenvolvimento de 

projetos, pesquisa de intenções junto ao proprietário e contatos telefônicos e via internet para 

registro das informações. 

Com base nos dados obtidos, a equipe de consultoria fará uma análise técnica da situação do 

empreendimento em relação ao seu nível de certificação, tomando como referência os pré-

requisitos e créditos do LEED
®
- Nova Construção. 

Os resultados do diagnóstico serão consolidados em um relatório técnico, contendo as seguintes 

informações: 

a. Avaliação das premissas ambientais do projeto e seus potenciais benefícios; 

b. Descrição da situação atual da edificação quanto ao atendimento de cada pré-requisito e 

crédito do LEED
®
, classificando-os em: 

1) PA – Potencialmente Atendido; 

2) GP – Grande Possibilidade; 

3) DV- Duvidoso; 

4) DI – Difícil e 

5) IN – Inviável. 

c. Pontuação do LEED
®
 com os níveis de certificação viáveis (Certified, Silver, Gold, 

Platinum) e a relação das respectivas intervenções necessárias. 

O relatório de pré-viabilidade será apresentado e discutido em reunião junto ao cliente, equipe de 
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projetistas e equipe de construção permitindo estabelecer uma meta de pontuação, o nível de 

certificação desejado e as melhores estratégias para implementação. 

3.4 Simulação de Eficiência Energética 

A eficiência energética é um pré-requisito do LEED
®
 e também permite a obtenção de pontos 

adicionais caso o projeto do edifício tenha um bom desempenho energético. Para avaliação do 

desempenho energético é necessária a realização de uma simulação computacional do consumo 

anual de energia de acordo com metodologia específica e validada pelo USGBC, que consiste no 

uso das prescrições da norma americana de eficiência energética - ASHRAE 90.1.2007 e da 

utilização de softwares de simulação como o Energy Plus e o Design Builder para o 

processamento de dados. A Simulação de eficiência energética deverá obrigatoriamente atingir 

10% de eficiência em relação a um projeto comum (sem as prescrições da norma americana). 

A simulação de eficiência energética envolve as seguintes atividades: 

a. Levantamento de informações nos diversos projetos; 

b. Modelagem tridimensional das edificações (estrutura, vedações, esquadrias, etc.); 

c. Estudo das características térmicas de todos os materiais aplicados (resistência térmica, calor 

específico, etc.) e modelagem em linguagem de programação; 

d. Modelagem do sistema de ar-condicionado, ventilação, exaustão, aquecimento de água e 

aquecimento do ar em linguagem de programação (quando necessário); 

e. Estudo das características técnicas de todos os equipamentos elétricos da edificação 

(iluminação, motores, bombas, ar-condicionado, etc.); 

f. Levantamento dos dados climáticos aplicáveis ao local do empreendimento; 

g. Estudo da carga térmica proveniente da população do edifício; 

h. Programação em software específico com todas as informações citadas. 

Ao término do trabalho, será elaborado um relatório técnico detalhando o consumo de energia do 

empreendimento de forma comparativa a um empreendimento que tenha sido projetado 

rigorosamente de acordo com a ASHRAE 90.1.2007, permitindo assim identificar o seu nível de 

eficiência energética e se o pré-requisito foi atendido. 

Após a realização da simulação computacional, caso ocorram modificações nos projetos e 

especificações técnicas que demandem a revisão das simulações já concluídas, os trabalhos 

adicionais necessários deverão ser objeto de nova proposta. 

 

3.5 Supervisão e Gestão do Processo 

A gestão do processo será coordenada por um profissional LEED
®
 acreditado pelo órgão 

emissor. A gestão dos trabalhos será executada pelas equipes por este coordenada. Este 

profissional terá que responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão de obra 

necessária à execução dos serviços de certificação, como único e exclusivo responsável. 
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3.6 Profissionais Habilitados 

A Equipe de trabalho se fará representar nos serviços, objeto deste, por profissional habilitado, 

devidamente registrado na correspondente entidade de classe, em caráter permanente, que dirigirá 

os serviços durante todo o prazo contratual. 

 

4 COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS 

Caberá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento do projeto de sua competência. A 

compatibilização dos Projetos Executivos será supervisionada pelo Arquiteto/Engenheiro 

Coordenador/Gerente do Projeto, da CONTRATADA, de modo a promover e facilitar as 

consultas e o fluxo de informações entre os autores dos projetos e solucionar as interferências 

entre os elementos dos diversos sistemas da edificação. 

A Contratada deverá coordenar a conceituação e a caracterização, de forma clara, de todos os 

elementos do projeto do empreendimento, com as definições de projeto necessárias a todos os 

agentes nele envolvidos, resultando em um Projeto Executivo sem problemas de integridade. Isto 

é, um projeto executivo com todas as interferências entre os diversos projetos específicos 

resolvidas e com todas as suas interfaces bem definidas, de modo a subsidiar a avaliação de 

custos, métodos construtivos, prazos de execução e visando à minimização dos problemas de 

execução da obra. 

Deverá ser nomeado somente um Coordenador de Projeto designado expressamente pelo 

Contratado, que será o elemento de ligação entre a Contratada e o Contratante durante a execução 

do contrato e será o responsável pela integração de todos os projetos. O Coordenador deverá 

fazer parte do quadro de funcionários permanentes da empresa Contratada e ter, 

necessariamente, habilitação em arquitetura ou engenharia civil. 

O coordenador deverá gerenciar todo o contrato e a equipe interdisciplinar que irá desenvolver os 

projetos. Deverá participar de todas as reuniões referentes ao objeto contratado, juntamente com 

a fiscalização da CONTRATANTE. Tem como responsabilidade fornecer à fiscalização e a sua 

equipe técnica: cronogramas, relatórios técnicos, fluxogramas, relativos ao desenvolvimento dos 

trabalhos, mantendo atualizadas todas essas informações. É responsável pela compatibilização de 

todos os projetos, atuando juntamente com a fiscalização em todas as etapas do contrato. 

O Coordenador de Projetos deverá: 

a. integrar o quadro permanente da Contratada; 

b. ser devidamente qualificado e com pleno conhecimento de todos os projetos para dirimir 

dúvidas e prestar esclarecimentos à Contratante; 

c. garantir o cumprimento dos prazos estipulados no cronograma Físico-Financeiro; 

d. garantir a perfeita integração e compatibilização entre o projeto de arquitetura e os projetos 

complementares, atentando para as inter-relações e necessidades mútuas, bem como entre os 
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projetos, caderno de encargos e planilha orçamentária. 

A CONTRATADA será responsável pelo levantamento dos equipamentos básicos que 

utilizam instalações elétricas, hidrossanitárias e afetam na climatização. 

4.1 Etapas de compatibilização: 

a. Locação obra x topografia x arquitetura executiva. 

b. Arquitetura executiva x estrutural. 

c. Arquitetura executiva x estrutural x instalações. 

d. Deverá ser entregue planta de furação, ou seja, deverá ser feita a compatibilização do projeto 

arquitetônico, estrutural e instalações e, deste estudo, resultará uma planta que integre todas as 

furações com os elementos dos projetos citados.  

e. Graficação final – interpolação de todos os projetos, sendo cada um representado por layer de cor 

diferente para verificação da compatibilidade entre os mesmos. Deverão ser entregues: plantas baixas 

de cada edificação – 1 por pavimento, cortes – no mínimo 2 cortes gerais por edificação e tantos 

setorizados quantos necessários para um total entendimento do projeto. 

Para esta análise todos os projetos são reunidos pelo Coordenador responsável pela 

compatibilização e juntamente com sua equipe técnica, de modo a evidenciar possíveis 

incompatibilidades entre os projetos, as quais possam resultar em problemas durante a execução 

da obra. Todos os problemas encontrados são analisados e dentro do possível resolvidos. O 

registro desta análise é realizado através do preenchimento da planilha do registro de Análise 

crítica do projeto. Esta análise baseia-se na verificação, num primeiro momento, da locação da 

obra x topografia x arquitetura e num 2º momento da estrutura x arquitetura, levando-se em conta 

todas as alturas de fundo de viga, toda relação de pilares, cotas acumuladas, verificando-se os 

espaços entre pilares para posição de vagas de estacionamento. Os fundos de vigas são 

levantados para verificação de tubulações que passem abaixo delas, pórticos arquitetônicos, 

passagem de tubulações em vigas ou má interpretação do calculista em relação ao projeto 

arquitetônico. São verificadas as alturas em relação às vergas, vigas e peitoris. Após ajustadas 

estrutura x arquitetura, a etapa posterior é a verificação das instalações complementares em 

relação a furos em vigas, prumadas, subestação, central de gás, shafts e percurso destas 

instalações. Após o ajuste de cada projeto é feita uma nova sobreposição de todos os projetos 

para verificação de todas as alterações, até a inexistência de incompatibilidade. 

5 GENERALIDADES 

5.1 Siglas e Abreviaturas 

Além de outras consagradas pelo uso, as seguintes expressões e abreviaturas serão utilizadas neste 

(Tabela 2): 
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Tabela 2 - Siglas e Abreviaturas 

Sigla Descrição 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ART Anotação de Responsabilidade Técnica 

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CD CIBER Centro de Defesa Cibernética 

CDS Centro de Desenvolvimento de Sistemas 

CEB Companhia Energética de Brasília 

CONTRATADA Empresa contratada para a execução dos projetos 

CONTRATANTE Departamento de Engenharia e Construção - DEC 

CREA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

CRO Comissão Regional de Obras 

CUB Custo Unitário Básico 

DEC Departamento de Engenharia e Construção 

DOM Diretoria de Obras Militares 

DPE Diretoria de Projetos de Engenharia 

GBC Green BuildingCouncil –Conselho de Edificação Verde 

GDF Governo do Distrito Federal 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 

MTE Ministério do Trabalho e Emprego 

NOROM Norma de Orçamentação de Obras Militares 

PDOM Plano Diretor de Organização Militar 

QGEx Quartel General do Exército 

RM Região Militar 

RRT Registro de Responsabilidade Técnica 

SEAP Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 

SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

SMU Setor Militar Urbano 

 

6 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela elaboração de cada projeto será dos profissionais ou empresas 

legalmente habilitados pelo CREA/CAU. 

Os autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem os projetos específicos, 
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indicando os números de inscrição dos profissionais e fornecendo cópia das ART´s/RRT´s 

efetuadas no CREA/CAU. 

Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos de fiscalização e 

controle, entidades de proteção Sanitária e do Meio Ambiente, dentre outros, não seja realizado 

diretamente pelo autor do projeto, será de sua responsabilidade a introdução das modificações 

necessárias à sua aprovação. A aprovação pela fiscalização não eximirá os autores do Projeto das 

responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades 

profissionais. 

Os autores do projeto ficam obrigados a realizar tantas revisões do projeto quantas forem 

necessárias para sua aprovação e sua implementação. 

A CONTRATANTE nomeará uma equipe técnica para supervisionar, aprovar e acompanhar 

esses trabalhos. 

Uma vez concluídos e pagos os projetos, a propriedade intelectual dos mesmos passará ao 

Exército Brasileiro, por meio da lavratura de termo de cessão de propriedade intelectual, 

realizado por cada um dos autores do projeto. 

 

7 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Esta Especificação Técnica/ Projeto Básico tem por objetivo estabelecer condições gerais para a 

contratação de empresa especializada na elaboração de projeto executivo e projeto legal, 

destinado a fundamentar as posteriores licitação e contratação da obra de construção do Polo de 

Tecnologia da Informação o qual abrange o Centro de Desenvolvimento de Sistemas – CDS, o 

Centro de Defesa Cibernética – CD Ciber e ainda a Base Administrativa, em Brasília/DF, de 

acordo com a Lei 8.666/93, em terreno próprio da União e situação representada na planta do 

ANEXO 1. 

A Fiscalização das atividades para elaboração do projeto deste Caderno de Especificação Técnica 

/ Projeto Básico será realizada por profissionais indicados pela CONTRATANTE. Todas as 

instruções e observações feitas pela Fiscalização a respeito do projeto serão efetuadas por meio 

de comunicação escrita, competindo à Fiscalização elucidar eventuais dúvidas surgidas. 

Os projetos deverão ser desenvolvidos conforme as normas técnicas vigentes, inclusive no que 

tange a acessibilidade e saídas de emergência. Também deverão buscar atender os requisitos de 

sustentabilidade e eficiência a fim de alcançar a Certificação LEED - NC em grau máximo. 

 

8 PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 

8.1 Autorização dos Serviços 
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a. A Autorização de Serviços será formalizada pela emissão de uma Ordem de Serviço 

contendo a descrição do serviço, número do contrato, prazo e valor. 

b. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para dar início à 

execução dos serviços, objeto da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE. 

c. Após o recebimento da comunicação (fax, e-mail/ofício, etc.), a CONTRATADA terá até 

48(quarenta e oito) horas para receber e assinar a Ordem de Serviço. O não atendimento ao 

acima disposto não comprometerá o prazo previsto para o início da execução dos serviços, 

que será contado impreterivelmente da data de emissão da Ordem de Serviço. 

d. Após a entrega dos projetos, será emitida a Ata de Aprovação e, posteriormente, caso não 

haja pendências, o Termo de Recebimento. 

e. A aprovação, por parte da CONTRATANTE, dos trabalhos realizados não eximirá a 

CONTRATADA de quaisquer responsabilidades legais. 

f. Os PRAZOS de execução do Projeto Executivo e Legal de cada etapa do objeto da presente 

Especificação Técnica/ Projeto Básico– Projeto da Infraestrutura do Polo de Tecnologia da 

Informação, Projeto do pavilhão destinado ao CD Ciber – Centro de Defesa Cibernética, do 

CDS – Centro de Desenvolvimento de Sistemas e da Base Administrativa, integrantes do 

Polo de Tecnologia da Informação estão indicados na Tabela 3 – Cronograma de entrega de 

produtos. 

Tabela 3 – Cronograma de entrega de produtos 

GRUPOS 
MÊS 

ETAPAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INFRAESTRUTURA 
                    PROJ. EXEC. 

                    PROJ. LEGAL 

CD Ciber 
                    PROJ. EXEC. 

                    PROJ. LEGAL 

CDS 
                    PROJ. EXEC. 

                    PROJ. LEGAL 

BASE 

ADMINISTRATIVA 

                    PROJ. EXEC. 

                    PROJ. LEGAL 

 

g. O PRAZO TOTAL para a elaboração dos projetos, incluindo a aprovação nos órgãos 

competentes (Projeto Legal), previstos neste Caderno de Especificação Técnica/ Projeto 

Básico é de trezentos dias, equivalente a(10) meses. 

h. Cabe ressaltar que a prioridade de elaboração dos projetos é o PROJETO EXECUTIVO da 

Infraestrutura do Polo de Tecnologia da Informação.  
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8.2 Cronograma de Pagamento 

O cronograma de pagamento de projetos contempla 4 grupos subdivididos em 2 etapas e nos 

respectivos projetos de engenharia, conforme tabela 4. 

a) Grupos: Infraestrutura, CD Ciber, CDS e Base Administrativa; 

b) Etapas: Projeto Executivo e Projeto Legal e 

c) Projetos de Engenharia: Arquitetura, Estruturas e outros, conforme Tabela 1, anteriormente 

citada. 

 

Tabela 4– Cronograma de entregas 
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9 ORÇAMENTO DOS PROJETOS 

A empresa deverá apresentar seus preços e também a composição do BDI conforme tabela 

5 a seguir. Os valores da tabela abaixo são estipulados como valores máximos a serem 

aceitos pela administração, CONTRATANTE. A concorrente que apresentar o menor 

preço vence a licitação. 

Os preços unitários propostos deverão incluir todas as despesas diretas necessárias à completa 

prestação dos serviços, tais como: materiais, força de trabalho, equipamentos, instrumentos, 

taxas, impostos, seguros e contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias, consultas ao local 

da obra e reuniões com a CONTRATANTE, etc. O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) deverá 

ser incluído separadamente no final da planilha para formar o preço. 

 

TABELA 5 – COMPOSIÇÃO BDI 
COMPOSIÇÃO DE BDI - POLO TI 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 

LUCRO 6,50% 

DESPESAS FINANCEIRAS 0,50% 

SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,82% 

Seguros 0,36% 

Garantias 0,21% 

Riscos 0,25% 

TRIBUTOS 5,65% 

ISS 2,00% 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

TOTAL 17,8% 

  

O pagamento está atrelado à entrega do Projeto Executivo e do Projeto Legal de cada grupo de 

obras (Infraestrutura, CD Ciber, CDS e Base Administrativa), levando-se em conta os requisitos 

do item 8 destaEspecificação Técnica/ Projeto Básico, e de acordo com as planilhas apresentadas 

no ANEXO 12 –Planilha de Orçamento de Projetos. 

Os serviços previstos na Planilha de Custos dos Serviços poderão ser acrescidos de novos itens 

dentro da área da arquitetura e da engenharia, pertinente ao objeto contratado, de acordo com 

prévia autorização e formalização de aditivos por parte da CONTRATANTE. 

Os serviços deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA e verificados pela Fiscalização, 

composta por técnicos designados no momento oportuno e pertencentes à CONTRATANTE e/ou 

a outros órgãos julgados pertinentes. 

Todas as reuniões da CONTRATADA com a CONTRATANTE, salvo decisão em contrário 

por parte da CONTRATANTE, ocorrerão em Brasília – DF, nas instalações do CDCiber 

localizado no terceiro andar do bloco H no QGEx. 

9.1 Levantamento de Quantitativo de Área de Projeto 

O levantamento de quantitativo de áreas a serem utilizadas como base de cálculo dos serviços de 
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elaboração dos projetos de engenharia do CD Ciber e CDS, proveniente do Programa de 

Necessidades, está demonstrado nas tabelas a seguir. 

De forma resumida, o CD Ciber possui uma área de projeto de 7.788,39m
2
, o CDS um total de 

7.952,62 m
2
. 

TABELA 6 – PROGRAMA DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE ARQUITETURA DO CENTRO DE DEFESA CIBERNÉTICA - CD Ciber 

No a. Dependências 
b. Área 

Programada 

(m²) 

1 TÉRREO PAVILHÃO A   

2 Depósito de Material 70,36 

3 Seção Material 50,88 

4 Secretaria 38,90 

5 Sala de Meios 38,42 

6 Seção de Instrução 40,00 

7 Seção de Pessoal 39,79 

8 Grupo Expediente 25,73 

9 Chefia Divisão de Apoio 26,57 

10 Contingente 52,36 

11 Hall de Circulação 58,54 

12 Hall de Entrada 130,00 

13 Relações Públicas 20,00 

14 CPD 6,00 

15 Escada 17,00 

16 WC Masc. 21,94 

17 WC Fem. 21,96 

18 Shaft 1,40 

19 Renasic 38,50 

20 Hall de Circulação 2 37,55 

21 Copa 10,91 

22 DML  4,90 

23 Foyer 64,42 

24 Área de Platéia 151,96 

25 Palco 30,49 

26 Cabine de Som 5,81 

27 TOTAL TÉRREO 1004,39 
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TABELA 6 – PROGRAMA DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE ARQUITETURA DO CENTRO DE DEFESA CIBERNÉTICA - CD Ciber 

No a. Dependências 

b. Área 

Programada 

(m²) 

28 PRIMEIRO PAVIMENTO PAVILHÃO A   

29 Sala de Reunião 61,56 

30 Sala Chefia 50,12 

31 Recepção Chefia 27,34 

32 Quarto Chefia 9,19 

33 WC Chefia 5,08 

34 Recepção Sub Chefia 30,14 

35 Sala Sub Chefia 28,42 

36 Quarto Sub Chefia 9,24 

37 WC Sub Chefia 5,08 

38 Copa 12,52 

39 Grupo aux. Chefia 19,71 

40 Primeira Seção 27,64 

41 Segunda Seção 28,68 

42 Terceira Seção 27,43 

43 Quarta Seção 28,99 

44 Hall Circulação 3 63,41 

45 Mezanino Hall 108,10 

46 Escada 17,00 

47 Varanda Palanque 1 62,53 

48 Varanda Palanque 2 45,15 

49 Balcão Informação 11,00 

50 CPD 6,00 

51 Div. Planejamento e Coordenação Sala do Chefe 22,78 

52 WC Masculino 21,94 

53 WC Feminino 21,96 

54 Shaft 1,40 

55 Copa 10,90 

56 DML 4,90 

57 Hall Circulação 4 57,84 

58 Grupo de Expediente 22,25 

59 Seção de Gestão e RH 28,84 

60 Seção de Planej Acompanhamento e Orçamento 27,75 

61 Seção de Relações Institucionais 21,97 

62 Assessoria de Comunic Social 29,97 

63 Assessoria de Gestão de Projetos e Processos 43,54 

64 Salão de Honra 93,87 

65 Elevadores 10,00 
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66 TOTAL PRIMEIRO PAVIMENTO 1104,24 

 

 

TABELA 6 – PROGRAMA DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE ARQUITETURA DO CENTRO DE DEFESA CIBERNÉTICA - CD Ciber 

No a. Dependências b. Área Programada 

(m²) 

67 TÉRREO PAVILHÃO B   

68 Seção de Preparo 73,10 

69 Seção de Emprego 79,24 

70 Grupo de Expediente 25,09 

71 Div. Operações Sala do Chefe 26,78 

72 Hall de Circulação 1 55,50 

73 Seção de Contra Inteligência 56,03 

74 Shaft 2,28 

75 Seção de Inteligência 72,09 

76 Grupo de Expediente 25,09 

77 Div de Inteligência Sala do Chefe 26,77 

78 Controle Saída 17,03 

79 Controle Acesso 17,31 

80 Hall de Entrada 114,39 

81 Escada 17,00 

82 Balcão de Informação 11,00 

83 CPD 6,00 

84 WC Masculino 21,94 

85 WC Feminino 21,96 

86 Shaft 1,40 

87 Copa 10,91 

88 DML 4,90 

89 Hall Circulação 2 29,85 

90 Sala de Treinamento de TI 16 pessoas 67,72 

91 Recepção Controle 36,98 

92 WC Fem 4,35 

93 Vestiário Estar Fem 8,70 

94 WC Masculino 4,35 

95 Vestiário Estar Masc 8,68 

96 Central de Monitoração 189,36 

97 TOTAL TÉRREO 1035,80 
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TABELA 6 – PROGRAMA DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE ARQUITETURA DO CENTRO DE DEFESA CIBERNÉTICA - CD Ciber 

No a. Dependências b. Área 

Programada (m²) 

98 PRIMEIRO PAVIMENTO PAVILHÃO B   

99 Sala Cofre - Data Center 49,89 

100 Sub Seção de Segurança Sistema 26,51 

101 Hall  10,00 

102 Subseção de Administração Servidor 26,51 

103 Sala Nobreak 8,39 

104 Shaft 2,28 

105 Subseção Sup. Ger. Sistema 26,08 

106 Subseção Desenvolvimento Sistemas 28,57 

107 Subseção Administração de BD 26,22 

108 Grupo de Expediente 19,62 

109 Chefe Div. Tec. Da Informação Com. 21,39 

110 Sala de Equipamentos 7,35 

111 Recepção da Divisão de Tecnologia 11,65 

112 Triagem 11,24 

113 Hall de Circulação 3 38,45 

114 Subseção de segurança sistema 26,51 

115 Subseção de Redes 53,01 

116 Sala de Multiuso 28,21 

117 Subseção de Manutenção 41,23 

118 Triagem 11,24 

119 Mezanino 107,31 

120 Escada 17,00 

121 Balcão de Informação 11,00 

122 Vazio Mezanino 36,77 

123 CPD 6,00 

124 WC Masculino 21,94 

125 WC Feminino 21,96 

126 Shaft 1,40 

127 Copa 10,90 

128 DML 4,90 

129 Seção de Mobilização e Desmobilização 30,34 

130 Hall de Circulação 4 47,00 

131 Divisão de Doutrina e Mobilização Sala do Chefe 23,18 

132 Grupo de Expediente 22,25 

133 Seção de Doutrina e Normatização 45,71 

134 Mezanino Comando/Controle e Visitação 110,23 

135 Vazio Mezanino 78,60 
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136 Elevadores 10,00 

137 TOTAL SEGUNDO PAVIMENTO 1080,84 

 

TABELA 6 – PROGRAMA DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE ARQUITETURA DO CENTRO DE DEFESA CIBERNÉTICA - CD Ciber 

No a. Dependências 
b. Área 

Programada (m²) 

136 ALOJAMENTOS   

137 Sala Estar Oficial Superior Masc 16,00 

138 Alojamento Oficial Superior Masc 31,00 

139 WC Oficial Superior Masc 37,00 

140 Sala Estar Oficial Sub Masc 16,00 

141 Alojamento Oficial Sub Masc 31,00 

142 WC Oficial Sub Masc 37,00 

143 WC Oficial Feminino 21,00 

144 Alojamento Oficial Fem 20,00 

145 Sala Estar Oficial Fem 15,00 

146 WC ST/SgtFem 21,00 

147 Alojamento ST/SgtFem 20,00 

148 Sala Estar ST/SgtFem 15,00 

149 Hall Circulação Encontros Sociais 118,00 

150 Sala Estar ST/SgtMasc 23,00 

151 Alojamento ST/SgtMasc 59,00 

152 WC ST/SgtMasc 38,00 

153 Sala Estar CB/SD 23,00 

154 Alojamento CB/SD 59,00 

155 WC CB/SD 38,00 

156 Lavanderia 20,00 

157 Depósito Mat. Esportivo 10,00 

158 Barbearia 9,60 

159 Circulação  1000,00 

160 TOTAL ALOJAMENTOS 1677,60 

161 Subsolo   

162 Garagem 300,00 

163 Circulação individual de carros entre subsolos (CIES) 149,33 

164 Circulação Carros Subsolo 800,00 

165 Acesso 120,00 

166 Vestiários terceirizados 80,00 

167 Banheiros terceirizados 30,00 

168 Copa terceirizados 16,00 

169 Elevadores 10,00 

170 Depósito Oficina 8,00 

171 Área de encontros sociais 117,74 

172 Circulação 244,45 
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173 Elevadores 10,00 

174 TOTAL SUBSOLO 1885,52 

  ÁREA TOTAL CD CIBER 7788,39 

 

TABELA 6 – PROGRAMA DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE ARQUITETURA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CDS 

No a. Dependência b. Área Programada (m2) 

Pavimento Térreo   

1 WC Masc Oficiais 50,00 

2 WC Masc Oficiais Sup 42,00 

3 WC Feminino 42,00 

4 WC Masc CB e SD 42,00 

5 WC Masc ST/SGT 42,00 

6 WC Masc ST/SGT 42,00 

7 Elevadores 10,00 

8 Circulação 165,00 

9 Hall Acesso 170,00 

10 Permanência 11,50 

11 Relações Públicas 37,00 

12 Divisão de Apoio 120,00 

13 Treinamento 75,00 

14 WC Masculino 25,00 

15 WC Feminino 25,00 

16 Copa 18,00 

17 Foyer 200,00 

18 Auditório 380,00 

  TOTAL PRIMEIRO PAVIMENTO 1496,50 
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TABELA 6 – PROGRAMA DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE ARQUITETURA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CDS 

No a. Dependência 

b. Área 

Programada 

(m2) 

Segundo Pavimento   

19 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO   

19.1 Chefia 14,00 

19.2 Administrativa 15,00 

19.3 Apoio a Decisão 55,00 

19.4 Qualidade 35,00 

19.5 Gerência de Configuração 12,00 

19.6 LP1 25,00 

19.7 LP2 60,00 

19.8 LP3 19,00 

19.9 LP4 23,00 

20 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E CONTROLE   

20.1 Auxiliares 15,00 

20.2 S. Análise do Neg. 30,00 

20.3 Acompanhamento 28,00 

20.4 Chefia 19,00 

20.5 Gerência de Portfólio 39,00 

20.6 Prospecção 39,00 

21 SUPORTE E MANUTENÇÃO   

21.1 Servidores 40,00 

21.2 Manutenção 40,00 

21.3 Suporte 47,00 

21.4 WC Masculino 20,00 

21.5 WC Feminino 18,00 

21.6 Copa 16,00 

22 DIVISÃO DE SISTEMAS   

22.1 Sala de Reunião 27,00 

22.2 Normas e Metodologia 26,00 

22.3 S. Administrativa 20,00 

22.4 Chefia 18,00 

22.5 Gerência 42,00 

22.6 Gerência de Produto 42,00 

22.7 Arquitetura 40,00 

22.8 Gerência de Configuração 40,00 

22.9 Desenvolvimento 55,00 

22.10 Qualidade 85,00 

22.11 Análise 44,00 

22.12 Banco de Dados 64,00 

22.13 Adm. De Dados 28,00 

22.14 Apoio a Decisão 61,00 

23 Circulação 400,00 

24 Terraço coberto 135,00 

25 Elevadores 10,00 

  TOTAL SEGUNDO PAVIMENTO 1746,00 
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TABELA 6 – PROGRAMA DE ARQUITETURA 
PROGRAMA DE ARQUITETURA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CDS 

No a. Dependência 

b. Área 

Programada 

(m2) 

Terceiro Pavimento   

26 ESTADO-MAIOR 285,00 

26.1 Chefe 66,00 

26.2 Salão de Honra 40,00 

26.3 Quarto 8,00 

26.4 Banheiro Chefe 3,50 

26.5 Copa Chefia 7,00 

26.6 Emp 43,00 

26.7 Vice Chefe 70,00 

26.8 Quarto Vice Chefia 8,00 

26.9 Banheiro Vice Chefia 3,50 

26.10 Reunião 40,00 

26.11 DML 5,00 

26.12 Racks 4,00 

27 DIVISÃO DE ENGENHARIA   

27.1 Sala Chefia/Reunião 39,00 

27.2 Prospecção Avançada 20,00 

27.3 Laboratório 17,00 

27.4 Seção de Projetos 55,00 

27.5 SIGADEX 1 41,00 

27.6 SIGADEX 2 41,00 

27.7 Treinamento 46,00 

27.8 Banheiro Masculino 20,00 

27.9 Banheiro Feminino 18,00 

27.10 Racks 4,00 

27.11 Copa 16,00 

28 DIVISÃO DE COMANDO E CONTROLE   

28.1 Chefia 23,00 

28.2 Seção de Apoio 38,00 

28.3 Simulação 16,00 

28.4 Seção de Interoperabilidade   

28.5 Requisitos 18,00 

28.6 Modelagem 11,00 

28.7 Seção de Contratos 64,00 

28.8 Sistema de Operação 25,00 

28.9 Arquitetura 18,00 

28.10 Com. de Dados 27,00 

28.11 Vigilância 16,00 

28.12 Geoprocessamento 18,00 

28.13 Chefe S. Desenvolvimento 15,00 

29 DIVISAO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO   

29.1 S. Administrativa 15,00 

29.2 Chefia DSI 11,00 

29.3 S. Reunião 17,00 

29.4 Normatização 16,00 

29.5 Validação de Código Fonte 31,00 

29.6 Segurança de Software Livre 32,00 

29.7 Servidores/Racks 5,00 

29.8 Seção de Análise Técnicas de Invasão de Redes e Artefatos Maliciosos - SATIRAM 16,00 

29.9 Chefia Satiram 13,00 

29.10 Laboratório 44,00 

29.11 Laboratório 40,00 

29.12 Desenvolvimento de SI 40,00 

29.13 Projetos de SI 38,00 

29.14 Chefia SI 11,00 

30 Circulação 300,00 

31 Sala Estar 88,00 
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32 Elevadores 10,00 

  TOTAL TERCEIRO PAVIMENTO 1916,00 

 

 

 

 

TABELA 6 – PROGRAMA DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE ARQUITETURA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS - CDS 

No a. Dependência 

b. Área 

Programada 

(m2) 

Cobertura   

33 Confraternização 180,00 

33.1 Copa serviço 40,00 

33.2 Banheiros 15,00 

34 Laboratório 210,00 

34.1 Depósito 60,00 

35 Casa de Máquinas 46,00 

36 Área antenas - laje 187,00 

37 Circulação 130,00 

38 Shafts 15,00 

39 Elevadores 10,00 

  TOTAL COBERTURA 893,00 

Subsolo   

40 Garagem 300,00 

41 Circulação individual de carros entre subsolos (CIES) 149,33 

42 Circulação Carros Subsolo 800,00 

43 Acesso 120,00 

44 Vestiários terceirizados 80,00 

44.1 Banheiros terceirizados 30,00 

44.2 Copa terceirizados 16,00 

45 Elevadores 10,00 

46 Lavanderia 16,00 

47 Depósito Material Esportivo 9,60 

48 Depósito Oficina 8,00 

49 Área de encontros sociais 117,74 

50 Circulação 244,45 

  TOTAL SUBSOLO 1901,12 

  ÁREA TOTAL CDS 7952,62 

 

 

 

MEMÓRIA CÁLCULO ÁREA CIRCULAÇÃO CARROS E PEDESTRES ENTRE 

PAVILHÕES 

  
CIRCULAÇÃO TOTAL ENTRE SUBSOLOS ÁREA (M2) 

Base Administrativa - CD Ciber (28mx8m) 224,00 

CD Ciber - CDS (28x8) 224,00 

TOTAL 448,00 

CIRCULAÇÃO SUBSOLO ÁREA (M2) 
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Base Administrativa (100m X 8m) 800,00 

CD Ciber (100m x 8m) 800,00 

CDS (100m x 8m) 800,00 

 

 

 

MEMÓRIA CÁLCULO PAVIMENTAÇÃO ARRUAMENTO ACESSO 

TERRENO 
Área (m2) 

1485 metros x 8 metros (largura) 11880 

  

Com relação ao Programa de Necessidades da Base Administrativa, estimou-se o valor total de 

área a ser construída no quantitativo 7.000m2.O detalhamento do Programa de Necessidades da 

Base Administrativa será realizado pela CONTRATADA em conjunto com a CONTRATANTE, 

levando-se em conta, também, o quadro de efetivo de pessoal apresentado a seguir na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Quadro de Efetivo de Pessoal da Base Administrativa. 

BASE ADMINISTRATIVA 
   

CARGO SOMA 

 

QUADRO RESUMO 

Cmdo 2 

 

Posto/Grad EFETIVO 

DivPes 3 

 

Cel 0 

DivIntlg e Op 1 

 

TenCel 1 

DivAdm 2 

 

Maj 3 

SALC 2 

 

Cap 6 

SecFin 1 

 

1º Ten 12 

Almox 1 

 

2º Ten 0 

Aprov 1 

 

Total de 
Oficiais 22 

SecMnt/Trnp 1 

 SecSau 2 

   Sec CRG 1 

   CCSv 5 

   TOTAL OFICIAIS 22 

    

 

 

 

 

MEMÓRIA CÁLCULO ÁREA COMUM PÁTIO DE FORMATURAS Área (m2) 

Área total do pátio previsto (60m x 80m) 4800 
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Tabela 7 – Quadro de Efetivo de Pessoal da Base Administrativa. 

CARGO SOMA 

 

QUADRO RESUMO 

SecCmdo 32 

 

Posto/Grad EFETIVO 

GpCmdo 5 

 

S Ten 4 

GpSv 27 

 

1º Sgt 32 

1º PelCmdo 62 

 

2º Sgt 44 

Gp EMP 9 

 

3º Sgt 23 

Gp 1ª Sec 6 

 

Cb 79 

Gp 2ª Sec 3 

 

Sd 131 

Gp 3ª Sec 4 

 

T1 1 

Gp 4ª Sec 5 

 

T2 1 

Gp 5ª Sec 2 

 

Total de 
Praças 315 

GpSecPlj e Dout 2 

 GpAj G / Sect 10 

   SecDiv Log 21 

   2º PelCmdo 71 

   SecDivEng e Mnt 29 

   SecDiv TI 21 

 

QUADRO RESUMO 

Sec Centro Intlg Sinal 7 

 

S Ten 

103 

Sec Centro 
MonitFron 

14 

 

1º Sgt 

1º PelAdm 30 

 

2º Sgt 

GpDivPes 22 

 

3º Sgt 

GpDivIntlg e Op 8 

 

Cb 

212 
2º PelAdm 120 

 

Sd 

GpDivAdm 120 

 

T1 

TOTAL PRAÇAS 315 

 

T2 

     

 

Total geral 337 
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10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento do local da obra antes da apresentação das 

propostas, a fim de tomar ciência da situação atual da área de implantação do projeto, da 

extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da 

confecção dos estudos e projetos, bem como ficar cientes de todos os detalhes necessários à sua 

perfeita elaboração. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à 

dupla interpretação, ou que estejam omissos neste Caderno de Especificação Técnica / Projeto 

Básico, deverão ser apresentados ao CONTRATANTE por meio de carta e elucidados antes da 

licitação. Após esta fase, as possíveis dúvidas poderão ser interpretadas apenas pelo 

CONTRATANTE, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a 

acarretar acréscimo de serviços não previstos nos orçamentos apresentados por ocasião da 

licitação. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA o levantamento e a confirmação de todos os 

quantitativos e valores incluídos na Planilha de Custos dos Serviços, conforme indicado na tabela 

do ANEXO 12–Planilha de Orçamento dos Projetosreferente ao item 9 - Orçamento dos Projetos, 

deste Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. Se dimensionados abaixo dos valores 

necessários, tais quantitativos não serão considerados como justificativa para a não execução dos 

serviços previstos em sua totalidade e não poderão ser justificativa para solicitação de aditivos ao 

contrato. 

A Contratada assumirá total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações relacionadas a 

seguir: 

1) Analisar, juntamente com a CONTRATANTE, todos os serviços adequando-os as possíveis 

necessidades de alterações decorrentes dos projetos específicos a seu cargo; 

2) Aceitar e concordar que os serviços, objetos dos documentos contratuais, deverão ser 

completados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido não 

seja especificamente mencionado ou detalhado neste projeto executivo; 

3) Não se prevalecer de qualquer erro involuntário ou omissão existente para eximir-se de suas 

responsabilidades; 

4) Elaborar, acompanhar e registrar o projeto legal junto ao CREA/CAU. O projeto deverá ser 

submetido a processo de aprovação legal nos órgãos competentes (municipal, distrital, 

estadual e federal) e deverá cumprir todas as exigências que porventura sejam necessárias, 

objetivando a obtenção do alvará e/ou das licenças para a construção. A CONTRATADA 

deverá providenciar a aprovação do projeto, sendo inclusive responsável por todo o 

acompanhamento do respectivo processo; a comprovação da apresentação do projeto junto 

às Administrações Regionais, Municipal, Distrital, Estadual e Federal não caracteriza a 

conclusão dos trabalhos de aprovação a cargo da CONTRATADA. O fim dos trabalhos de 

aprovação será caracterizado pela emissão, por parte dos órgãos competentes da 

Administração Pública, do alvará e demais licenças para a construção; 

5) Assumir a responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou irregularidades nos projetos, 

incumbindo-se de proceder à imediata e pertinente retificação; 
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6) Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) de todos os profissionais envolvidos nos projetos; 

7) Apresentar, sempre que exigida pela CONTRATANTE, prova de quitação de todos os 

tributos, impostos, taxas e quaisquer encargos incidentes direta ou indiretamente sobre a 

prestação dos serviços contratados; 

8) Coordenar a conceituação e a caracterização, de forma clara, de todos os elementos do projeto 

do empreendimento, com as definições de projeto necessárias a todos os agentes nele 

envolvidos, resultando em um Projeto Executivo sem problemas de integridade. Isto é, um 

projeto executivo com todas as interferências, entre os diversos projetos específicos, 

resolvidas e com todas as suas interfaces bem definidas, de modo a subsidiar a avaliação de 

custos, métodos construtivos, prazos de execução e visando à minimização dos problemas de 

execução da obra; 

9) Coordenar todos os projetos, devendo entregá-los devidamente assinados e com plena 

observância das Normas atinentes a cada um, baixadas pela ABNT, pela Diretoria de Obras 

Militares e demais órgãos competentes. Os projetos serão considerados concluídos somente 

após a aprovação dos mesmos por parte da CONTRATANTE. 

10) Apresentar, como parte integrante do Projeto Executivo, se necessário, LICENÇA 

ABIENTAL, conforme dispõem as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) n° 001/1986 e n° 237/1997 e a Lei n° 6.938/1981; 

11) Se for preciso, elaborar e apresentar, como partes integrantes do Projeto Executivo, o 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA, o RELATÓRIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – RIMA (previsto no artigo 225 § 1°, IV da Constituição Federal/1988) e o 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV. 

12) Promover reuniões periódicas de andamento do projeto com a presença de especialistas 

envolvidos nos projetos específicos em execução e de representantes da CONTRATANTE. 

Tais reuniões ocorrerão com periodicidade semanal ou poderão ser convocadas 

extraordinariamente para atender a demandas urgentes de projeto que não possam 

aguardar a próxima reunião semanal. As reuniões ocorrerão em Brasília-DF, nas 

instalações do CD Ciber localizado no terceiro andar do bloco H do QGEx. Em todas as 

reuniões caberá à CONTRATADA secretariar a reunião e expedir, para todos os envolvidos, 

ata relatando os assuntos tratados e as decisões tomadas. Os custos de deslocamento da 

Equipe Técnica ocorrerão por conta exclusiva da Contratada. 

13) Deverá ser feita, junto à FISCALIZAÇÃO a aprovação do estudo preliminar para posterior 

confecção dos projetos executivos. 
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10.1 Legislação, Normas, Regulamentos e Padrões de Referência 

A CONTRATADA será responsável pela observância das Leis, dos Decretos, das Portarias, das 

Normas (federais, estaduais, municipais, distritais e ambientais), dos Regulamentos, das 

Resoluções, das Instruções Normativas e das demais normas aprovadas no âmbito da 

CONTRATANTE, direta e/ou indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 

subcontratadas. 

No capítulo que trata de cada projeto específico são relacionadas às normas atinentes que 

deverão ser observadas pela CONTRATADA na elaboração do projeto em questão. 

Na elaboração do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelecem os documentos a 

seguir, assim como toda a legislação distrital, municipal, estadual e federal pertinentes, 

independente de citação: 

a. Códigos, lei de uso e ocupação do solo, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais, 

distritais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, Corpo de 

Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros; 

b. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT ou regulamentadas pelo INMETRO; 

c. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

d. Outras normas aplicáveis ao objeto do contrato; 

e. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA / CAU; 

f. Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP (Decreto nº 92.100/85); 

g. Instruções do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - 

SINAPI; 

h. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

i. Normas Brasileiras, especificamente: 

1) NBR 5671 - Participação profissional nos serviços e obras de engenharia e arquitetura. 

2) NBR 5261 – Símbolos gráficos de eletricidade – princípios gerais para desenho de 

símbolos gráficos. 

3) NBR 5410 – Instalações de baixa tensão. 

4) NBR 5413 - Iluminância de interiores. 

5) NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. 

6) NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de 

telecomunicações para rede interna estruturada. 

7) NBR 6492 – Representação de projetos de Arquitetura. 

8) NBR 7191 – Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado. 

9) NBR 9050 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaço, 

mobiliário e equipamentos urbanos. 
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10) NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - procedimento. 

11) NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. 

12) NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações. 

13) NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado. 

14) NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas - procedimento. 

15) NBR 9783 - Aparelhos de apoio de elastômero fretado. 

16) NBR 8196 - Desenho técnico - emprego de escalas. 

17) NBR 10068 - Folha de desenho - layout e dimensões. 

18) NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. 

j.  Normas e Instruções do Exército Brasileiro, especificamente: 

1) IR 50-16 - Instruções Reguladoras para Elaboração, Apresentação e Aprovação de 

Projetos de Obras Militares no Comando do Exército; 

2) IR 50-03 - Instruções Reguladoras para Elaboração, Alteração e Atualização de Planos 

Diretores de Organizações Militares do Exército; 

3) NOROM - Normas Para Orçamento de Obras Militares do Comando do Exército; 

4) NOR 203-01-92 – Normas para Elaboração de Projetos de Aquartelamentos da DOM. 

10.2 Divergências 

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, serão adotadas as seguintes 

posturas: 

a. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas sobre o Caderno 

de Encargos – PINI e sobre a ISO e normas estrangeiras; 

b. Todos os detalhes e serviços constantes no orçamento descritivo e não mencionados nestas 

especificações técnicas serão interpretados como partes integrantes do objeto; 

c. Todos os detalhes e serviços constantes nas especificações técnicas e não mencionados no 

orçamento descritivo serão interpretados como partes integrantes do objeto. 

11 ETAPAS DO PROJETO 

Visando à obtenção de um produto final coerente e exequível, os projetos específicos que 

compõem o Projeto Executivo deverão ser desenvolvidos em etapas, de modo a permitir uma 

perfeita coordenação entre os diversos projetos, o acompanhamento e aprovação por parte da 

CONTRATANTE além da formalização e registro das decisões de projeto. Todas as reuniões 

previstas nas etapas de projeto terão a participação da Fiscalização do Contrato, de representantes 

do CD Ciber e de representante do CDS. 

A CONTRATADA deverá elaborar um cronograma dos trabalhos, conforme o ANEXO 9 – 

MODELO DE CRONOGRAMA DE TRABALHO - que deverá ser aprovado pela 

CONTRATANTE e entregue em conjunto com a Planilha de Custos dos Serviços.  

 Cada Projeto Específico deverá apresentar, no mínimo, as etapas de projeto a seguir: 
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a. Vistoria do local da obra; 

b. Reunião preliminar para levantamento das diretrizes de projeto e dos demais projetos que 

interferem no projeto específico em questão;  

c. Preparação de anteprojeto com as principais características do projeto e proposta de solução 

das interferências;  

d. Reunião para aprovação do anteprojeto, com assinatura de ata de aprovação; 

e. Desenvolvimento do projeto específico em questão; 

f. Reunião final de coordenação e solução de interferências; 

g. Reunião para apresentação do projeto específico; 

h. Aprovação formal do projeto específico através de documento expedido pela Fiscalização do 

Contrato. 

11.1 Estudos Iniciais 

11.1.1 Vistoria do Terreno 

A vistoria do local deverá ser executada por todos os projetistas das várias áreas técnicas 

envolvidas no projeto contratado. 

Os projetistas responsáveis deverão levar ao local da vistoria, devidamente preenchido e assinado, 

o Termo de Vistoria (ANEXO 10) com as intervenções solicitadas. 

O relatório de visita deverá ser encaminhado até 10 (quinze) dias corridos após a assinatura da 

Ordem de Serviço. 

11.1.2 Dados a serem levantados na vistoria: 

a. Topografia 

Conferir visualmente os dados constantes do levantamento planialtimétrico fornecido. Em alguns 

casos, pode existir uma defasagem grande entre a data da execução desse levantamento e a data de 

início do projeto, existindo, desta forma, a possibilidade do terreno haver sofrido movimento de 

terra. 

b. Orientação norte-sul  

Conferir com a bússola a orientação magnética norte-sul constante do levantamento 

planialtimétrico. 

c. Acesso 

Verificar os fluxos mais evidentes de circulação dos usuários potenciais da vizinhança, observando 

a localização dos núcleos habitacionais e as vias circundantes. 
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d. Serviços Públicos 

Conferir e indicar a existência e localização, por ruas, dos serviços ou redes abaixo: 

1) Água (indicar concessionária); 

2) Esgoto; 

3) Energia - baixa e alta tensão (indicar a concessionária); 

4) Gás (indicar concessionária); 

5) Telefone, Internet e TV a Cabo; 

6) Iluminação pública; 

7) Recolhimento de lixo (Coleta seletiva);  

8) Pavimentação; 

9) Guias /calçadas; e 

10) Quando necessário, recorrer à administração local ou às concessionárias, para obtenção de 

dados mais precisos, sendo um dos exemplos mais correntes, a necessidade de obtenção 

dos greides definitivos de ruas limítrofes ao terreno. 

e. Zoneamento  

Identificar a zona: rural, urbana. 

f. Agentes poluidores 

Se constatada a existência de fonte poluidora, indicar. Se possível, locar em planta: 

1) Ruídos; 

2) Vibrações; 

3) Gases; 

4) Odores; 

5) Poeira; 

6) Esgoto a céu aberto. 

 

g. Outras informações 

Observar com cuidado alguns fatores locais que podem determinar soluções específicas de projeto: 

1) Rios ou córregos (verificar com os moradores da região se ocorrem alagamentos); 

2) Movimento de vias circundantes (baixa / alta); 

3) Vias expressas; 
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4) Ferrovias; 

5) Linhas de alta tensão. 

Características físicas e sociais da vizinhança. 

 

12 ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

Para a elaboração deste projeto devem ser seguidas as especificações contidas nas normas em 

especial as militares. As diretrizes específicas a serem seguidas na elaboração dos projetos foram 

levantadas de acordo com as necessidades dos atuais usuários. 

12.1 Diretrizes do Projeto 

Os projetos deverão ser desenvolvidos em conformidade com as Práticas de Projeto, Construção 

e Manutenção de Edifícios Públicos Federais e Atos Convocatórios da Licitação, prevalecendo, 

no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pelo CONTRATANTE. 

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica, consistente e 

coordenada observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da 

edificação e atendendo às seguintes diretrizes gerais de projeto, legislação e diretrizes 

específicas, nesta ordem: 

a. Códigos, Leis, Decretos, Portarias, Normas Federais e do GDF, inclusive de concessionárias 

de serviços públicos; 

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

c. Normas de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, no que 

couber; 

d. Normas de Segurança, de Proteção e Combate a Incêndios e de Emergência; 

e. Normas Técnicas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

f. Normas Técnicas da Diretoria de Obras Militares. 

Os projetos deverão ser desenvolvidos seguindo-se, sempre que possível, as seguintes 

diretrizes gerais de projeto: 

a. Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às 

condições do local de implantação; 

b. Adotar soluções arquitetônicas que levem em conta: 

1. Adequação da arquitetura ao clima; 

2. Insolação e cargas térmicas incidentes sobre a edificação; 

3. Níveis de iluminação exterior, privilegiando os sistemas de iluminação natural; 
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c. Busca por soluções sustentáveis e pelo uso racional dos recursos naturais. 

d. Garantir o conforto e bem estar em cada um dos ambientes projetados, bem como no conjunto 

da edificação; 

e. Adotar solução construtiva racional elegendo, sempre que possível, sistemas de modulação e 

padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

f. Adotar soluções flexíveis e versáteis nas áreas destinadas às atividades comuns e públicas; 

g. Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos diversos 

componentes e sistemas da edificação; 

h. Adotar soluções que minimizem os custos de manutenção da edificação; 

i. Adotar soluções de segurança e monitoramento que permitam garantir a segurança da 

edificação com o menor efetivo de pessoal possível; 

j. Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a 

implantação do empreendimento; 

k. Ter como objetivo a obtenção da certificação LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), sistema de certificação e orientação ambiental de edificações criado 

pelo U.S. Green BuildingCouncil; 

l. Atentar para as restrições técnicas de segurança e acessibilidade ao se propor o processo 

construtivo da edificação. 

Os projetos deverão, ainda, serem desenvolvidos seguindo-se as diretrizes específicas de 

projeto seguintes: 

a. CDS, CD Ciber e Base Administrativa 

1) Os efetivos apresentados foram estimados tomando-se como base a demanda reprimida de 

serviços de TI e o aumento desta em especial com o advento da Defesa Cibernética. Como 

conseqüência deste contexto espera-se, num futuro próximo, um aumento de efetivo. 

2) As fachadas das edificações deverão apresentar uma aparência de modernidade e alta 

tecnologia remetendo ao tipo de atividade a ser desenvolvida pelos componentes do Polo de 

Tecnologia da Informação do Exército. 

3) O Partido Arquitetônico dos três pavilhões deverá ser harmônico, respeitando as suas 

particularidades, mantendo a unidade do Polo de Tecnologia da Informação. 

4) Cada pavilhão deverá ser facilmente identificado a pelo menos 100 metros de distância.  

5) Elevador: um elevador de carga e um social atendendo do subsolo ao último pavimento de 

cada pavilhão. 

6) O CDS e o CD Ciber possuem uma grande quantidade de pontos de rede de computadores. 

Desta forma é imprescindível que a instalação de cabeamento estruturado permita grande 

flexibilidade na instalação de novos pontos ou no remanejamento dos já existentes. 
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7) Previsão de instalação de equipamentos de monitoração e controle em todas as edificações de 

forma a permitir que apenas um militar de serviço controle cada prédio, principalmente após o 

fim do expediente. 

8) Instalação de condicionamento de ar central para atender a cada edificação. 

9) O treinamento físico poderá ser feito no Clube do Exército e no Clube Pandiá Calógeras.  

10) Ao centro, entre os pavilhões, deverá ser previsto um pátio pavimentado e mastro, para 

formaturas militares. 

11) Em cada edifício deverá ser previsto um terraço coberto com palanque virado para o pátio 

central de formaturas para o acompanhamento dessas.  

12) Os chefes de gabinetes deverão ter uma sala com lavabo contíguo. 

13) As salas de aula, sala de reuniões, laboratórios de informática e sala de equipamentos de 

informática devem ter climatização central com controle da temperatura individual por 

ambiente.  

14) As áreas de circulação devem ser amplas e bem iluminadas e, se possível, privilegiar a 

iluminação natural.  

15) Os pavilhões devem ser naturalmente confortáveis termicamente e acusticamente. 

16) Deve-se prever uma circulação natural do ar no edifício. 

17) Com exceção dos espaços reservados, os usuários devem ter ampla visão do espaço externo a 

fim de garantir um ambiente agradável.  

18) O paisagismo a ser implantado no terreno deve respeitar o bioma regional (cerrado) de forma 

organizada e suficientemente agradável aos usuários dos edifícios. Devem ser previstas áreas 

sombreadas para contemplação. Os percursos entre os pavilhões e entre os estacionamentos e 

os pavilhões devem ser devidamente protegidos de insolação pela vegetação arbórea. 

19) Poderão ser usadas espécies frutíferas com a intenção de aumentar o número de pássaros na 

área e com isso fazer com que o espaço seja agradável aos usuários finais. Tais árvores não 

devem ser localizadas sobre áreas de estacionamentos. 

20) Toda a área de jardim/paisagismo deverá ser devidamente gramada. 

21) No perímetro da área destinada ao Polo de TI deve ser prevista uma pista de corrida a qual 

seja possível a passagem de viaturas. 

22) O perímetro do terreno destinado ao Polo de TI deverá ser todo cercado a fim de manter a 

segurança dos edifícios em funcionamento. 
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23) Deverá ser previsto estacionamento na área externa para o efetivo total de usuários e 

visitantes. 

24) Deverá ser prevista na área de acesso principal um espaço para o corpo da guarda. 

25) No acesso principal deverá ser previsto pórtico que identifique o Polo de TI. 

26) Deverá ser previsto acesso secundário sem o pórtico para acesso eventual de grandes 

equipamentos. 

 

b. SUBSOLO – CDS, CD Ciber e Base Administrativa 

1) Subestação de energia elétrica. 

2) Gerador de emergência: grupo eletrogêneo (motor-gerador) para fornecimento de energia 

elétrica emergencial com capacidade para funcionamento contínuo de autonomia mínima de 

24 horas para todo o CDS, CD Ciber, Base Administrativa e 7º CTA. 

3) Nobreak: para atender a todo o CDS, CD Ciber e Base Administrativa até a entrada do grupo 

eletrogêneo. 

4) Oficina: local para guardar o ferramental e o material de consumo para manutenção das 

viaturas. 

5) Depósito de material: depósito de almoxarifado para armazenamento de material de menor 

valor agregado (material de limpeza, papel, suprimento para manutenção de viatura, etc.) 

Armazenamento de material de Teste de Aptidão Física - TAF e Teste de Aptidão no Tiro - 

TAT. 

6) Garagem: previsão de vagas para as viaturas dos chefes do CDS, do CD Ciber e da Base 

Administrativa e seus respectivos subchefes, seis viaturas do tipo van e seis viaturas 

administrativas. 

7) Ligação entre os pavilhões para pedestres e carros. 

8) Local para os equipamentos de condicionamento de ar. 

9) Vestiário e banheiros para o pessoal da limpeza (terceirizados). 

10) Copa para terceirizados. 

11) Área de encontros sociais. 

12) Lavanderias. 
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c. 1º PISO – CDS, CD Ciber e Base Administrativa 

1) Portaria: controle de acesso de todo o pessoal, sala de monitoramento e suíte do militar de 

serviço. 

2) Copa/sala de estar: copa para atender a todo o pavilhão, que permita ao pessoal preparar 

pequenas refeições (fogão, micro-ondas, geladeira, etc.). Contigua a copa uma sala de estar 

para descanso. A copa deverá, se possível, ficar próxima ao auditório de modo a apoiar 

eventos no foyer. 

 

d. 2º PISO – CDS, CD Ciber e Base Administrativa 

1) Copa: pequena copa de apoio ao andar. Junto a copa uma sala de estar para atender ao efetivo 

do andar. 

2) Banheiro: um banheiro feminino e um masculino para uso geral, dimensionar o banheiro de 

acordo com o efetivo do andar. 

3) Terraço coberto virado para o pátio central de formaturas para o acompanhamento dessas 

 

e. 3º PISO – CDS, CD Ciber e Base Administrativa 

1) Copa: pequena copa de apoio ao andar. Junto a copa uma sala de estar para atender ao efetivo 

do andar. 

2) Banheiro: um banheiro feminino e um masculino para uso geral, dimensionar o banheiro de 

acordo com o efetivo do andar. 

3) Salas dos chefes do CDS, do CD Ciber e Base Administrativa: as salas do chefe e subchefes 

deverão ser próximas. 

4) Salas dos Subchefes do CDS, do CD Ciber e da Base Administrativa. 

 

f. 1º PISO - CDS 

1) Biblioteca, arquivo: biblioteca do CDS e local de arquivo (papel) de todo o Centro. Acervo de 

livros impressos, local para retirada de livros e consulta. 

2) Divisão de apoio. 

3) Almoxarifado: local para o encarregado do material e depósito de material de maior valor 

agregado: microcomputadores, terminais de vídeo, impressoras, suprimentos diversos de 

informática, etc. Deverá ter passagem para o exterior para facilitar o recebimento de material.  
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4) Auditório: auditório para 400 lugares, foyer para eventos e atender as funções de salão de 

honra. 

5) Sala de treinamento: sala com 30 lugares para treinamento de pessoal do CDS e das OM. 

Preferencialmente próxima à entrada para evitar o trânsito de pessoal pelo Centro. 

 

g. 2º PISO - CDS 

1) Divisão de Sistemas 

2) Divisão de Manutenção 

3) Divisão de Planejamento, Coordenação e Controle. 

4) Suporte: sala para concentração de todos os equipamentos de voz e dados do Centro. 

 

h. 3º PISO - CDS 

1) Sala do chefe do CDS: as salas do chefe e subchefes deverão ser próximas. 

2) Sala do Subchefe do CDS 

3) Divisão de Segurança da Informação 

4) Divisão de Comando e Controle 

5) Divisão de Engenharia 

 

i. COBERTURA - CDS 

1) Base para a instalação provisória de antenas para teste de equipamentos sem que seja 

necessário realizar furos na laje. 

2) O local para a instalação provisória das antenas deve ser próximo ao laboratório da Divisão de 

Engenharia. 

3) Coberta para apoio nos testes de equipamentos. 

 

j. 1º PISO - Base Administrativa 

1) Alojamento,Vestiários e Banheiros: para atender a todo o efetivo. Masculino: oficiais 

superiores, cap/ten, ST/Sgt e Cb/Sd. Feminino: oficiais, praças. Previsão de local para troca de 
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roupa e tomar banho. Previsão de armários para todo o efetivo. 

2) Refeitórios distintos para o efetivo de 1000 homens, sendo oficiais superiores e subalternos. 

 

k. Pátio de Formaturas 

1) Entre os pavilhões deverá ser prevista uma área pavimentada com mastro de bandeira 

 

12.1.1 Elementos de Projeto 

Todos os projetos deverão incluir os documentos a seguir descritos. 

a. Memorial Descritivo: o memorial deverá conter a data de sua realização e a descrição geral 

do projeto específico, de suas partes constitutivas e de sua inter-relação com outros projetos 

específicos, com indicações sobre os serviços a serem executados, os materiais a serem 

empregados, os processos construtivos a serem adotados, além das instalações especiais 

exigidas e das obras de infraestrutura e complementares necessárias. Preferencialmente, a 

descrição geral do projeto deverá ser dividida por tipos, comentando-se as particularidades a 

serem observadas, como trecho prioritário para execução. É necessário relacionar todas as 

descrições aos desenhos (números, códigos, etc.) e indicar as normas que serviram de base 

para o projeto. 

b. Memorial Justificativo: deverá basear-se no projeto básico apresentado pelo 

CONTRATANTE e indicar as razões para as soluções adotadas, com informações sobre a 

conformidade do projeto específico com o Plano Diretor, razões para a adoção dos programas 

e estilos escolhidos, relacionamento da obra específica com fatores condicionantes (do 

terreno, por exemplo), e outras justificativas julgadas pertinentes. 

c. Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais. 

d. Memorial Cálculo: deverá conter, de forma sucinta, os critérios e as normas que nortearam o 

cálculo, para cada tipo de projeto, bem como particularidades especiais que mereçam citação. 

É necessário relacionar todos os cálculos às descrições e aos desenhos (números, códigos, 

etc.), além de indicar as normas que serviram como base para os cálculos. 

e. Desenhos: No geral, deverão seguir as normas brasileiras para desenho técnico. Esses 

desenhos deverão ser elaborados de tal forma que a análise e compreensão de todo o projeto 

seja facilitada. Eles incluem plantas baixas, plantas de situação, perspectivas isométricas, 

cortes e detalhes construtivos, entre outros. 

f. Manual de Operação e Manutenção: deverá considerar a operação e manutenção dos itens 

constantes do memorial descritivo. 

g. Planilhas de Orçamento em conformidade com o item 15 – ORÇAMENTO DOS 

SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO – deste Caderno de Especificação Técnica / 

Projeto Básico. 

h. Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços: as especificações, 
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devidamente subdivididas pelos tipos de projeto e relacionadas por itens (de acordo com as 

IR 50-16), deverão apresentar todas as características dos serviços, materiais e equipamentos, 

não deixando nenhuma dúvida quanto ao material a ser adquirido e utilizado. Quanto aos 

materiais, deverão ser citadas as normas de referência, seu padrão de qualidade e eventuais 

testes para recebimento e aceitação; com respectivos equipamentos, marcas, características 

técnicas e critérios de recebimento. 

As especificações deverão atender às normas aplicáveis e sua elaboração deverá garantir perfeita 

correspondência com todas as informações contidas nos demais elementos constitutivos do projeto. 

13 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

As especificações técnicas têm por finalidade relacionar, de maneira descritiva e detalhada, os 

serviços a serem executados e os materiais a serem empregados na obra. Sua elaboração deverá 

garantir perfeita correspondência com todas as informações contidas nos demais elementos 

constitutivos do projeto. 

As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade com as Normas do 

INMETRO e Práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e 

serviços previstos no projeto. 

As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e suficientes ao 

desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação dos serviços e obras. 

Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá compreender 

todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o desempenho técnico 

global. 

As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas deverão adotar 

rigorosamente os padrões das concessionárias. 

As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e comprovação 

do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou experiências bem sucedidas, 

a juízo do CONTRATANTE. 

As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico, 

considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil do 

componente da edificação. 

Nos casos em que os materiais especificados referirem-se a uma marca, esta deverá ser citada 

apenas como referência para fins de licitação, devendo constar que serão aceitos materiais 

semelhantes ou superiores. 
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13.1 As especificações de materiais deverão conter, basicamente, as seguintes 

características: 

a. Nomenclatura; 

b. Material básico; 

c. Forma, dimensões e tolerâncias; 

d. Funcionamento; 

e. Acabamento superficial; 

f. Padrão final referido a um desempenho técnico. 

Deverão ser mencionados modelo e linha de pelo menos 3 (três) fabricantes de referência. 

13.2 A escolha dos materiais deverá levar em conta condições ambientais, de manutenção e 

de conservação, considerando: 

a. Técnicas construtivas adequadas à indústria, materiais e mão de obra locais; 

b. Aproveitamento dos materiais em suas dimensões de fabricação; 

c. Condições econômicas da região; 

d. Características funcionais e de representatividade dos espaços da edificação; 

e. Exigências humanas relativas ao uso dos materiais; 

f. Condições climáticas locais e exigências humanas relativas ao conforto térmico, acústico e à 

iluminação natural; 

g. Facilidade de conservação e manutenção dos materiais escolhidos; 

h. Durabilidade do material empregado; 

i. Desempenho adequado ao tipo de utilização no ambiente; 

j. Aspectos econômicos quanto aos custos iniciais e de manutenção.  

13.3 As especificações de serviços deverão considerar: 

a. Materiais usados; 

b. Modo de preparo; 

c. Acabamento superficial; 

d. Padrão final referido a um desempenho técnico. 
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Deverão ser utilizados, como base de especificação, os cadernos de encargos de uso corrente, 

como: Práticas da SEAP - Manual de Obras Públicas e Edificações; Caderno de Encargos da 

PINI. 

Nesse caso, deverá ser especificado o material de aplicação e citado o procedimento do serviço, 

com o respectivo item do caderno e encargos adotado. 

A CONTRATADA poderá anexar catálogos de fabricantes às suas especificações, com o objetivo 

de elucidar dúvidas ou especificar procedimentos e materiais. 

A CONTRATADA deverá elaborar o Caderno de Especificações Técnicas de Materiais e 

Serviços, de acordo com o modelo fornecido pela CONTRATANTE. 

 

14 CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO 

14.1 Cronograma Físico-Financeiro da Obra de Construção da Infraestrutura, do CDS, do 

CD Ciber e da Base Administrativa 

A CONTRATADA deverá apresentar uma sugestão de cronograma físico-financeiro de 

execução da obra de construção do CDS, do CD Ciber e da Base Administrativa e ainda sua 

Infraestrutura. O cronograma em questão deverá prever marcos da execução associados a eventos 

de pagamento de modo que as etapas da obra, para fins de pagamento, sejam fisicamente 

caracterizadas e de fácil conferência pela fiscalização da obra. Deverão ser evitados eventos que 

correspondam a percentual de execução, por exemplo, conclusão de 30% (trinta por cento) da 

fundação (a etapa deverá ser conclusão da fundação). 

Tal cronograma deverá ordenar as etapas de execução da obra visando eficiência e 

economicidade. 

Salienta-se que esse cronograma deverá ser entregue como um dos produtos do projeto 

executivo. 

O cronograma deverá ser apresentado no formato MS Project ou outro compatível e ainda em 

PDF. 

15 ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 

A CONTRATADA deverá elaborar 4(quatro) Planilhas de Orçamento – CD Ciber, CDS, Base 

Administrativa e Infraestrutura do Polo de TI, contendo todos os serviços para a execução das 

citadas obras objetos de licitações futuras conforme preconizam as NOROM, contendo 

obrigatoriamente os seguintes campos para cada serviço: 

a. Item; 

b. Discriminação; 

c. Unidade de medida; 
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d. Quantidade total; 

e. Custo unitário de material; 

f. Custo unitário de mão de obra; 

g. Custo unitário total; 

h. Custo total de material; 

i. Custo total de mão de obra; 

j. Custo total. 

Além destes, também deverá ser incluída a informação do percentual máximo admitido para 

benefícios e despesas indiretas (BDI). 

 

TABELA 8 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

COMPOSIÇÃO BDI 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL   
 

DESPESAS FINANCEIRAS   
 

RISCOS, SEGUROS, GARANTIA   
 

LUCRO BRUTO   
 

ISS   
 

PIS   
 

COFINS   
 

TOTAL   
 

O orçamento descritivo deverá ser elaborado em conformidade com as NOROM - Normas para 

Orçamentação de Obras Militares e como Decreto 7.983 de 8 de abril de 2013 (modelo ANEXO 

2), que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e 

serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá 

outras providências. 

Para todos os itens deve ser apresentada Ficha de Composição de Custos Unitários, conforme 

modelo no ANEXO 3, em que constem as seguintes informações, no mínimo: 

a. Código da Composição de Custo Unitária: Código único de um Sistema de Referência, 

(SINAPI, PINI, SBC); 

b. Base de Referência: Sistema de Referência usado para a composição; 

c. Código do Insumo: devidamente correlacionado ao Sistema de Referência; 

d. Descrição do Insumo: descrição sucinta do insumo, conforme Sistema de Referência; 

e. Unidade do Insumo: qual a unidade de medida do Insumo; 

f. Consumo Unitário: Quantidade de consumo do insumo para a fabricação de uma Unidade da 

Composição de Custo Unitária; 

g. Valor Unitário: Valor unitário do insumo; 

h. Custo parcial: Custo parcial do insumo na Composição. 

 

Os custos unitários deverão estar compatíveis com os valores de referência indicados pelo 
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Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Em situações 

excepcionais ou quando não houver valor de referência no SINAPI, mediante justificativa, 

deverão ser adotados valores de referência obtidos a partir de outras fontes ou 

metodologias consagradas, todos devidamente identificados. Nesses casos, as fichas de 

composição de custos unitários deverão ser anexadas à planilha de orçamento do projeto 

específico, com indicação dos procedimentos adotados. 

Deverá ser elaborada Folha-Resumo do Orçamento, conforme o modelo das NOROM - Normas 

para Orçamentação de Obras Militares – ANEXO 4. Deverá constar da planilha de orçamento do 

projeto específico a indicação das áreas útil, construída e equivalente de construção, conforme 

definições e metodologia constante da referida norma. 

Os orçamentos descritivos deverão contemplar todos os serviços necessários para a conclusão da 

obra e a perfeita utilização das instalações, tais como: movimentos de terra, pavimentações, 

sinalizações vertical e horizontal, rede de combate a incêndio, instalações elétricas, telefonia, 

dados, água fria, esgoto, águas pluviais, elevadores, subestação, sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas, ligações com as redes públicas e todos os demais serviços. 

A CONTRATADA deverá fazer e apresentar a ART referente ao orçamento. 

Os orçamentos deverão ser elaborados com todas as memórias e composições de custos 

conforme modelos fornecidos e constantes dos anexos. O arquivo eletrônico deverá ser 

entregue no formato “.XLS” compatível com o Excel e no formato “.PLA” compatível com 

o programa COMPOR90. 
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16 PROJETO DE ARQUITETURA 

Deverá ser desenvolvido em obediência às etapas de projeto estabelecidas nas Práticas de 

Projetos, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, de modo a evoluir 

gradualmente e continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pelo Contratante e reduzir 

os riscos de perdas. Deverá, ainda, ter como meta a certificação LEED em grau máximo. 

Todos os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas 

pertinentes, em especial as seguintes: 

a. NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura; 

b. NBR 13531 – Elaboração de projetos de edificações – Atividades técnicas; 

c. NBR 13532 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura; 

d. NBR 10068 – Folha de desenho – Leiaute e dimensões e 

e. NBR 10582 – Apresentação da folha para desenho técnico. 

16.1 Estudo Preliminar 

A CONTRATADA deverá levantar, junto à CONTRATANTE, um conjunto de informações 

jurídicas, legais, programáticas e técnicas; dados analíticos e gráficos objetivando determinar as 

restrições e possibilidades que regem e limitam o produto imobiliário pretendido. Estas 

informações permitem caracterizar o partido arquitetônico e urbanístico, e as possíveis soluções 

das edificações e de implantação dentro das condicionantes levantadas. 

16.1.1 Esta fase deverá ser subdividida nas seguintes etapas: 

a. Estudo Preliminar de Arquitetura; 

b. Levantamento de Dados; 

c. Programa de Necessidades (complementação); 

d. Estudo de Viabilidade e 

e. Revisão do Estudo Preliminar de Arquitetura. 

A Revisão do Estudo Preliminar de Arquitetura deverá ser submetida à análise dos técnicos da 

CONTRATANTE com o intuito de verificar a adequação do projeto em função de se estabelecer 

um controle de ordem econômica, impedindo a adoção de partidos arquitetônicos e/ou uso de 

materiais que impliquem em obras de custos elevados, bem como verificar o atendimento às 

demandas da CONTRATANTE. 
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16.1.2 Basicamente deverão ser analisados os seguintes itens: 

a. Ocupação do terreno resultante, considerando-se futuras ampliações; 

b. Movimentos de terra e/ou muros de arrimo resultantes, criados em função do partido 

arquitetônico adotado; 

c. Insolação dos ambientes; 

d. Inter-relacionamento dos ambientes; 

e. Área de cada ambiente e área total construída; 

f. Principais elementos que caracterizam as edificações: tipo de estrutura, tipo de cobertura 

(telhado e forro), uso de calhas, beirais e/ou brises e 

g. Conveniência da localização dos acessos. 

O estudo preliminar deverá ainda definir graficamente a implantação da área e o partido 

arquitetônico por meio de plantas, cortes e fachadas em escala livre, compreendendo: 

a. A implantação do conjunto de edificações e seu relacionamento com o local escolhido, 

acessos, estacionamentos e outros, inclusive expansões possíveis; 

b. A explicação do sistema construtivo e dos materiais empregados; os esquemas de zoneamento 

do conjunto de atividades, as circulações e organização volumétrica; o número de edificações, 

suas destinações e locações aproximadas; 

c. O número de pavimentos; 

d. Os esquemas de infraestrutura de serviços e 

e. O atendimento ao Caderno de Encargos da PINI, as normas e condições da legislação e dos 

índices de ocupação do solo. 

Após aprovação do estudo preliminar de arquitetura, o arquiteto responsável pelo projeto, deverá 

marcar uma reunião com os técnicos da CONTRATANTE e os responsáveis técnicos de cada 

área de projeto em questão na qual a área de estrutura deverá apresentar o pré-dimensionamento 

do sistema estrutural e instalações, a vistoria do terreno e definição geral de entradas, captação de 

águas pluviais, reservatórios, sistema de esgoto. 

Os produtos gráficos apresentados deverão conter as informações listadas na tabela 9. Somente 

após a análise e aprovação do estudo preliminar de arquitetura pelos técnicos da 

CONTRATANTE poderão ser iniciados os trabalhos referentes à próxima etapa do projeto. 
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16.1.3 Produtos Gráficos da Revisão do Estudo Preliminar de Arquitetura 

A Tabela 9 apresenta os produtos gráficos a serem realizados pela CONTRATADA. 

Tabela 9 - Produtos Gráficos do Estudo Preliminar 

Produto Escala 

Implantação geral da área Livre 

Estudo do movimento de terra Livre 

Elevações gerais Livre 

Planta e layout dos pavimentos e cobertura Livre 

Cortes transversais e longitudinais Livre 

Perspectiva externa do conjunto arquitetônico Folha A3 

16.1.4 Informações dos Produtos Gráficos 

a. Implantação 

b. Limites e curvas de nível do terreno; 

c. Orientação Norte-Sul; 

d. Ruas circundantes; 

e. Vegetação a preservar, a retirar e a ser replantada; 

f. Locação do prédio com indicação dos recuos; 

g. Cotas de nível; 

h. Identificação dos ambientes; 

i. Layout dos ambientes; 

j. Posicionamento das aberturas; 

k. Projeções; 

l. Indicação de acessos.  
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16.2 Anteprojeto de Arquitetura 

O anteprojeto de arquitetura deverá ser desenvolvido a partir do estudo preliminar já aprovado pela 

CONTRATANTE. Deverá apresentar a concepção da estrutura, do encaminhamento dos sistemas 

em geral, e de todos os componentes do projeto arquitetônico. 

Deverá conter as informações mínimas necessárias que permitam uma estimativa de custos. 

Deverá abranger, além dos aspectos referentes à implantação no terreno, todas as edificações 

existentes, isto é, os prédios propriamente ditos, ligações e acessos entre os mesmos, áreas de lazer 

e outros. 

Os produtos gráficos apresentados deverão conter as informações listadas no item 16.2.3 

Informações dos Produtos Gráficos.  

 Somente após a análise e aprovação do anteprojeto pelos técnicos da CONTRATANTE, poderão 

ser iniciados os trabalhos referentes à fase seguinte. 

16.2.1 Produtos Gráficos do Anteprojeto de Arquitetura 

Tabela 10 - Apresentação de Produtos Gráficos 

Descrição Escala 

Implantação/ Paisagismo 1:500 

Planta e cortes de terraplenagem 1:500 

Plantas dos pavimentos e cobertura 1:50 

Cortes transversais e longitudinais 1:50 

Elevações 1:50 

Memórias Descritivas e Justificativas Folha A4 

Perspectiva do Complexo Arquitetônico Folha A3 
 

16.2.2 Apresentação dos Produtos Gráficos do Anteprojeto de Arquitetura 

Todos os desenhos deverão ser feitos seguindo-se rigorosamente os itens constantes nas normas e 

instruções específicas da DOM (ANEXO 5). 

Deverá ser entregue um jogo de cópias impressas em papel sulfite e, havendo necessidade, a 

CONTRATADA deverá apresentar uma folha somente com o Projeto de Paisagismo.  

16.2.3 Informações dos Produtos Gráficos do Anteprojeto de Arquitetura 

Deverão estar graficamente representados: 

a. Todos os pavimentos da edificação e seus espaços, discriminados em plantas, cortes e 

fachadas, com indicação dos materiais de construção, acabamentos e dimensões, 

principalmente de escadas, sanitários e locais especiais; 

b. Locação das edificações e seus acessos de pedestres e de veículos; 
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c. Definição de todo espaço externo e seu tratamento: muros, rampas, escadas, estacionamentos, 

calçadas e outros, sempre com as dimensões e locações relativas; 

d. Demonstrativo de compatibilidade dos projetos complementares dos quais o anteprojeto será 

base. 

Os produtos gráficos apresentados deverão conter ainda, as informações discriminadas nos itens a 

seguir: 

16.2.3.1 Implantação 

Deverão constar todos os itens solicitados no estudo preliminar complementados com os seguintes 

tópicos: 

a. Croquis de localização do terreno (sem escala, logo acima do carimbo padrão da DOM); 

b. Referência de nível do levantamento topográfico (RN); 

c. Amarração no terreno a partir de um ponto do levantamento topográfico; 

d. Indicação de trilhas para deficientes visuais; 

e. Indicação de vaga de PPD (Pessoa Portadora de Deficiência) no passeio e estacionamento 

interno; 

f. Eixos de referência de acordo com modulação/cotas; 

g. Indicação de juntas de dilatação; 

h. Indicação de equipamentos; 

i. Indicação de canaletas de águas pluviais; 

j. Alambrados de proteção; 

k. Localização dos abrigos de entrada de energia, de gás e de lixo; 

l. Locação do reservatório d’água; 

m. Fechamento do terreno; 

n. Áreas pavimentadas: tipo de piso, dimensões, caimentos de rampas, número e dimensões dos 

degraus de escadas; 

o. Áreas gramadas, taludes; 

p. Muros de arrimo: locação, extensão e altura; 

q. Tabela de áreas, conforme modelo DOM (ANEXO 8); 

r. Área de Lazer; 

s. Representações de paisagismo; 

t. Fornecer as cotas para orientar a execução do plantio e numerar as espécies empregadas; 

u. Tabela geral de vegetação (ANEXO 7); 
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v. Cortes e detalhes dos tratamentos das áreas externas e componentes complementares do 

projeto paisagístico. 

16.2.3.2 Planta e Cortes de Terraplenagem 

a. Delimitação dos platôs; 

b. Amarração no terreno; 

c. Cotas de nível; 

d. Taludes: inclinação e limites; 

e. Zonas de corte e aterro; 

f. Muros de arrimo: locação, extensão e altura; 

g. Volume de corte e aterro; 

h. Projeção das edificações com os eixos. 

16.2.3.3 Plantas dos Pavimentos e Cortes Transversais e Longitudinais 

a. Eixos de referência de acordo com a modulação/cotas; 

b. Identificação dos ambientes; 

c. Cotas de nível; 

d. Indicação dos componentes, instalações e equipamentos; 

e. Juntas de dilatação; 

f. Tipo de telha, estrutura de sustentação, forro, inclinações, beirais, calhas; 

g. Estrutura: tipo e pré-dimensionamento; 

h. Paredes: tipo e espessura; 

i. Revestimentos internos e externos (paredes, teto e pisos): indicação dos tipos. 

j. Cotas parciais, totais e de peitoril; 

k. Calhas, rufos, reservatórios inferior e superior, caso o corte contemple. 

16.2.3.4 Planta de Cobertura 

a. Eixos de referência; 

b. Tipo e dimensões da telha; 

c. Inclinação; 

d. Estrutura de sustentação; 

e. Arremates; 

f. Dimensões, tipo de material e posição de calhas, lajes, e marquises: caimento e 

impermeabilização; 

g. Dimensões, tipo de material e posição dos rufos e reservatórios de água; 
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h. Posicionamento dos condutores e buzinotes; 

i. Indicação do reservatório incorporado ao prédio, se for o caso. 

16.2.3.5 Elevações 

a. Nível de referência; 

b. Revestimentos externos, indicação dos tipos/cores; 

c. Cotas totais. 

16.2.3.6 Memórias Descritivas e Justificativas 

As memórias deverão ser baseadas no estudo preliminar e constituídas conforme item 12.1.1 – 

Elementos do Projeto - deste Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 

16.2.4 Análise e Aprovação do Anteprojeto de Arquitetura 

Na análise do anteprojeto de arquitetura será verificado se foram atendidas todas as solicitações 

feitas pela CONTRATANTE quando da análise do estudo preliminar. 

O anteprojeto deverá consolidar claramente todos os ambientes, suas articulações e demais 

elementos do empreendimento, com as definições necessárias para o intercâmbio entre todos 

envolvidos no processo. A partir da negociação de soluções de interferências entre os projetos 

específicos, o projeto resultante deve ter todas as suas interfaces resolvidas, possibilitando uma 

avaliação preliminar dos custos, métodos construtivos e prazos de execução. 

16.3 Projeto Executivo de Arquitetura 

O projeto executivo de arquitetura deverá conter todas as informações necessárias para o perfeito 

entendimento do projeto e execução da obra. Deverá ser desenvolvido considerando-se as 

observações feitas pela CONTRATANTE. 

O Projeto Executivo deverá trazer informações técnicas relativas à edificação (ambientes internos 

e externos) e a todos os elementos da edificação, seus componentes construtivos e materiais de 

construção. 

O Projeto Executivo deverá demonstrar o adequado tratamento do impacto ambiental, possibilitar 

a avaliação do custo dos serviços e obras para licitação, bem como permitir a definição dos 

métodos construtivos e prazos de execução do empreendimento. Serão solucionadas as 

interferências entre os sistemas e componentes da edificação. 

Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do Estudo 

Preliminar, o Projeto Executivo será constituído por um relatório técnico, contendo o memorial 

descritivo dos sistemas e componentes e o memorial de cálculo onde serão apresentados os 

critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e “softwares” utilizados na análise e 

dimensionamento dos sistemas e componentes. 
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O Projeto Executivo de Arquitetura conterá ainda os elementos descritos na Lei de 

Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da 

execução dos serviços e obras, fundamentado em especificações técnicas e quantitativos de 

materiais, equipamentos e serviços, bem como em métodos construtivos e prazos de execução 

corretamente definidos. 

16.3.1 Planta de Situação e Locação 

A planta de situação e locação deverá estar em conformidade com o PDOM – ANEXO 1. 

16.3.2 Plantas Baixas, Cortes, Fachadas, Planta de Cobertura, Planilha de Esquadrias e 

Detalhes 

As folhas de desenho deverão conter, além dos desenhos relacionados à obra propriamente dita, 

as seguintes informações: 

a. Carimbo com os dados de identificação do contratante, da Contratada e do autor do projeto 

(nome, registro profissional e assinatura), da obra (nome e localização geográfica), do 

projeto (etapa de projeto, especialidade/área técnica, codificação), do documento (título, data 

da emissão e número de revisão) e demais dados pertinentes; 

b. Quadro de modificações no desenho (com data e tipo de modificação feita em relação ao 

desenho anterior); 

c. Quadro com discriminação de áreas (com áreas útil, construída, equivalente de construção de 

varanda, de garagem/abrigo e do terreno); 

d. Quadro-resumo de especificações técnicas, com indicação de materiais e tipos de 

acabamentos de pisos, paredes, tetos, fachadas, coberturas, calçadas, rampas e outros 

elementos construtivos; 

e. Quadro-resumo de esquadrias, com indicação de materiais, tipos de acabamentos, 

funcionamento (de abrir, de correr, basculante, de enrolar, outros) e dimensões (largura, 

altura do vão, altura do peitoril e outro) de portas, janelas e demais elementos de 

fechamento. 

f. Deverão ser apresentados os cortes e elevações de ambientes especiais como banheiros, 

copa, cozinha, etc. de cada edificação posicionados de forma a representar o maior número 

possível de detalhes arquitetônicos. Ainda, deverá ser representados também os detalhes de 
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elementos da edificação e de seus componentes construtivos como portas, janelas, bancadas, 

grades, forros, beirais, parapeitos, revestimentos e seus encontros, proteções, etc. As 4 

(quatro) fachadas de cada edificação (vista frontal, posterior, lateral direita e lateral 

esquerda) deverá fazer parte desta etapa. 

g. Na planta de cobertura deverão ser indicados o material da cobertura (estrutura e telhas), a 

inclinação do telhado (em porcentagem ou em graus), a cumeeira, a posição das calhas, 

condutores rufos e outros elementos condutores de águas pluviais, o sentido de escoamento 

das telhas, a localização das caixas d’água, beirais e paredes de sustentação da estrutura do 

telhado, as cotas do telhado, os detalhes de impermeabilização, juntas de dilatação, proteções 

térmica e acústica e outros detalhes relevantes. 

 

Tabela 11 - Produtos Gráficos do Projeto Executivo de Arquitetura 

Descrição Escala 

Programa de arquitetura Folha A4 

Implantação 1:250 

Paisagismo 1:250 

Planta e cortes de terraplenagem 1:250 

Plantas dos pavimentos e cobertura 1:50 

Planta de layout com definição dos 

equipamentos 
1:50 

Cortes transversais e longitudinais 1:50 

Elevações 1:50 

Planilha de esquadrias Folha A4 

Detalhes construtivos Escala adequada 

Maquete eletrônica Escala adequada 

Memórias Descritivas e Justificativas Folha A4 

Especificações Técnicas de materiais e serviços Folha A4 

Orçamento Descritivo Folha A4 
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16.3.3 Apresentação dos Produtos Gráficos 

Deverá seguir-se as orientações do ANEXO 5. 

Será necessário o preenchimento do carimbo Padrão Administração de Brasília (modelo presente 

no ANEXO 6). 

Na fase de análise do Projeto Executivo, o mesmo deverá ser apresentado impresso em papel 

sulfite, sucessivas vezes até a aprovação final. 

 

16.3.4 Análise e aprovação do Projeto Executivo de Arquitetura 

A CONTRATADA deverá executar o detalhamento de todos os elementos do empreendimento 

incorporando os aspectos de produção necessários dependendo do sistema construtivo de modo a 

gerar um conjunto de referências suficientes para a perfeita caracterização das obras/serviços a 

serem executados, bem como a avaliação dos custos, métodos construtivos e prazos de execução. 

O resultado deve ser um conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos os 

elementos, sistemas e componentes do empreendimento. 
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17 PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 

Estabelece as intervenções necessárias nas áreas do entorno da edificação de modo a integrá-las 

ao terreno original e ao terreno modificado, através da determinação e representação prévia dos 

atributos pretendidos. Poderá, dependendo da complexidade, dimensões e características da 

intervenção, fazer parte do projeto arquitetônico da edificação ou estar incorporado a estudos 

específicos das áreas externas. Estas determinações são aplicáveis a projetos de urbanização e 

paisagismo das áreas externas da edificação, entendendo-se como tais aquelas áreas não ocupadas 

por edificações como, por exemplo: acessos externos, acessos internos, pistas, caminhos, pátio de 

formatura, escadarias, jardins, áreas livres, áreas verdes e demais componentes. 

O projeto de urbanização e paisagismo deverá ser elaborado com base nas informações coletadas 

sobre a área, levando-se em consideração os serviços públicos (transporte coletivo, coleta de lixo, 

abastecimento, etc.), modificações no uso do solo da área em função da implantação do projeto e 

da melhoria do padrão urbanístico. Esses estudos compreendem o esquema proposto de 

configuração geral (layout) e de operação de interseções e pistas, bem como indicação de áreas a 

urbanizar, tais como: escadarias, acessos, estacionamentos, calçadas, etc. 

O projeto de urbanização e paisagismo poderá requerer, para a sua concepção, desenvolvimento e 

implantação, diversos estudos e projetos complementares, tais como: levantamentos, estudos 

topográficos, geológicos, rede de serviços públicos (água, esgoto, águas pluviais, postes, redes de 

baixa e alta tensão, iluminação, telefônica, etc.), estudos hidrológicos, etc. 

17.1 Projeto de Urbanização 

O projeto de urbanização deverá ser composto de sistema viário, estacionamentos, calçadas, 

iluminação externa e mobiliário urbano. O projeto deverá englobar definição de fluxo de veículos 

e pedestres com o devido tratamento à mobilidade de deficientes e da área de estacionamento. 

Os seguintes projetos deverão complementar este projeto de urbanização: levantamento 

topográfico, estudo técnico de solos e hidrológicos para terraplanagens (incluindo contenções), 

pavimentação e drenagem. Além disso, será necessário incluir a implantação dos equipamentos 

urbanos e definir as especificações de materiais, quantitativos e previsões orçamentárias. 

17.2 Projeto de Paisagismo 

O projeto de paisagismo deverá ser composto de áreas verdes, jardins, jardineiras, etc. e deverá: 

a. Incluir especificações, normas de plantio, quantidades e estimativa orçamentária; 

b. Harmonizar a natureza com o objeto construído, buscando minimizar impactos ao ambiente 

urbano que a consolidação do empreendimento possa ocasionar, devendo-se observar o 

estudo da ocupação/vocação arquitetônica do empreendimento, as características do solo, a 

topografia do terreno, o clima e a vegetação predominante; 

c. Fornecer qualidade ambiental ao empreendimento por meio de uma paisagem construída 
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integradacom o meio ambiente levando em consideração a realidade física e biótica da 

gleba, a vocação dos seus espaços e que tenha uma expressão criativa própria; 

d. Criar um componente vegetal que sirva de elo entre as formas e os volumes 

arquitetônicos das construções, de integração com a paisagem nativa, adequando-se às 

condições ambientais em que se insere e satisfazendo as necessidades estéticas e de conforto 

climático de seus usuários. 

e. Criação de massa verde (arbórea) para contemplação e proteção da incidência solar nos 

caminhantes e carros nos estacionamentos sem comprometer o monitoramento da segurança 

do local. 

 

17.3 Produtos do Projeto de Urbanização e Paisagismo 

O projeto deverá conter os elementos constantes do item 12.1.1 – Elementos de Projeto- 

deste Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico, e ainda tabela geral de vegetação 

para especificação e identificação das vegetações utilizadas conforme modelo do ANEXO 7.  

A CONTRATADA deverá entregar, no mínimo, os produtos apresentados na Tabela 

12referentes ao Projeto de Urbanização e Paisagismo. 

Tabela 12 - Relação de produtos do Projeto de Urbanização e Paisagismo 

Nº Descrição 

1 .   Ata de aprovação do Projeto Executivo 

2 .   Especificação técnica de materiais e serviços 

3 .   Planta de urbanização 

4 .   Planta de paisagismo 

5 .   Quadro de especificações de solos, agregados e tipos de plantas. 
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18 PROJETO DE INFRAESTRUTURA 

18.1 Estudos Topográficos 

Os estudos topográficos deverão ser realizados com a utilização de equipamentos GPS (Global 

Position System) e aparelhos de topografia (estação total e nível). Tais estudos deverão consistir 

no desenvolvimento de serviços que permitam a elaboração de plantas na escala 1:500, com 

curvas de nível de metro em metro, envolvendo basicamente as seguintes tarefas: 

a. Implantação de marco planialtimétrico com utilização de equipamentos GPS, se possível 

ligado ao Sistema Geográfico Nacional. Para controle dos estudos topográficos, deverão ser 

implantados pelo menos um marco de concreto com coordenadas e cotas verdadeiras, que se 

constituirão nos pontos de referência para todos os levantamentos executados na área 

envolvida. O marco de concreto de referência deverá ser dotado de pinos metálicos e deverá 

estar localizado em área protegida; 

b. Cadastramento de todos os dispositivos de drenagem superficial e profunda existentes, 

bueiros, sinalização horizontal e vertical, obras de contenção e etc., devidamente amarrados 

ao estaqueamento ressaltando-se o estado de funcionamento e conservação, além das 

necessidades de recuperação. 

 

18.1.1 Apresentação dos levantamentos topográficos 

Os levantamentos topográficos deverão ser apresentados por meio de desenhos, cadernetas e 

memoriais onde constarão, entre outros, os seguintes elementos: 

a. Orientação da planta; 

b. Referência(s) de nível (RN); 

c. Curvas de nível; 

d. Acidentes topográficos; 

e. Localização de edificações, ruas, estradas, árvores, bueiros e etc.; 

f. Legenda de convenções gráficas adotadas.  

18.1.2 Normas Gerais para Execução de Levantamentos 

a. Sempre que possível, o levantamento topográfico deverá ser ligado a marcos com 

coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator), tendo pelo menos a altitude de 

um deles; 

b. A altitude deverá ser amarrada, sempre, à referência de nível mais próxima; 

c. As precisões, a serem obtidas nos vários tipos de levantamento, deverão ser estabelecidas 

previamente, tendo em vista o fim a ser atingido. O tipo de levantamento, a escala e o 
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afastamento das curvas de nível devem ser fixados para cada caso, a fim de se conseguir a 

melhor representação do terreno, sendo fixada tolerância de erro em cada caso; 

d. As quadrículas deverão ser desenhadas obedecendo-se às diferentes escalas e orientadas 

nas direções Norte-Sul e Leste-Oeste. Quando possível, o lado desse quadrado deverá ser 

de 0,10 metro nas plantas em escala de 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 e 1:10.000. As plantas 

deverão obedecer às dimensões padronizadas para desenhos em geral. A planta cujo 

tamanho não permita o desenho em uma só folha deverá ser dividida em várias folhas; 

e. Sempre que possível, a planta deverá ter as dimensões do tamanho A1 da ABNT; 

f. É imprescindível indicar, nas legendas, o espaçamento das curvas de nível, a escala e os 

pontos de referência utilizados. Também deverá ser indicado expressamente o nome ou 

designação dos marcos apresentados no desenho e da RN em que se basearem os 

nivelamentos executados; 

g. Quando o desenho não for executado em uma única folha, cada folha deverá ser numerada 

e conter a indicação gráfica da ligação com as demais folhas; 

h. Todo o nivelamento deverá ser referido à referência de nível da região, sendo deixadas 

novas referências de nível nos pontos julgados convenientes; 

i. Deverão ser calculadas as coordenadas retangulares de todos os vértices das poligonais, 

assim como pontos de detalhes importantes. 

Deverão ser levantados todos os detalhes planimétricos e altimétricos compatíveis com a escala 

da planta, oscilando em torno de: 

a. Escala 1:5.000 – 2 a 3 pontos/ha; 

b. Escala 1:2.000 – 7 a 10 pontos/ha; 

c. Escala 1:1.000 – 25 a 35 pontos/ha; 

d. Escala 1:500 – 80 a 120 pontos/ha; 

Deverão ser adotados os erros de fechamentos constantes na NBR 13133 (Execução de 

Levantamento Topográfico). 

18.2 Estudos Geotécnicos 

A realização dos estudos geotécnicos visa à definição das características físicas e resistência dos 

solos existentes nos cortes e nas áreas de empréstimo, quando necessário, bem como definir as 

inclinações dos taludes de cortes e aterros e estudar as características físicas de resistência e 

compressibilidade dos terrenos de fundação dos aterros. 

Preliminarmente à execução dos estudos geotécnicos, deverão ser pesquisados todos e quaisquer 

registros existentes que forneçam informações, da área do sítio, relacionadas com o assunto em 

questão indicando, em termos gerais, a natureza dos solos que serão encontrados, suas 

propriedades de engenharia mais significativas, as condições do lençol de água, etc., a fim de 

facilitar o planejamento do levantamento dos serviços a serem realizados. 

Deverá ser feito estudo geotécnico por meio de sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test) 
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para caracterização do subsolo no local da edificação de modo a fornecer suporte ao projeto de 

fundações das estruturas. 

Condicionantes locais tais como região propicia a erosões, influência do fluxo d’água, regime 

hidrológico, etc., também deverão ser levadas em consideração. 

18.3 Relatório de Sondagem 

Caso haja necessidade, o relatório de sondagens deverá ser acompanhado de um relatório 

geológico. 

A locação e a programação dos furos de sondagem para simples reconhecimento dos solos para 

fundações de edificações deverão ser feitas pelo projetista de fundações, deverão estar de acordo 

com as premissas da NBR 8036 (mínimo de 3 sondagens para uma área de projeção em planta de 

edificação de até 1.200 m
2
 acrescidas de 1 sondagem a cada 400 m

2
 que excederem 1.200 m

2
 de 

área de projeção em planta de edificação) e, para a pavimentação das vias de acesso e 

estacionamento, de acordo com a Instrução de Serviço IS-206 do DNIT (mínimo de 3 sondagens, 

cujas distâncias entre si não podem exceder 100 metros). 

Os resultados preliminares de cada sondagem deverão ser apresentados, para uma primeira 

análise, em boletim, onde constem basicamente: 

a. Nome da obra e interessado; 

b. Identificação e localização do furo; 

c. Inclinação do furo; 

d. Diâmetro da sondagem e tipo de barrilete utilizado; 

e. Tipo e número da coroa utilizada; 

f. Data de execução; 

g. Nome do sondador e da contratada; 

h. Tabela com observações de nível d’água como: data, hora, leitura, profundidade do furo, 

anomalias detectadas, profundidade d’água, instalação de obturador com sua cota e outras; 

i. Posição final do revestimento; 

j. Resultados dos ensaios de penetração, com o número de golpes e avanço, em centímetros, 

para cada terço de penetração do amostrador; 

k. Resultados dos ensaios de lavagem por tempo indicando o intervalo ensaiado, o avanço em 

centímetros e o tempo de operação da peça de lavagem; 

l. Número de peças de testemunhos por metro, segundo trechos de mesmo padrão de 

fraturamento; 

m. Recuperação dos testemunhos em porcentagem, por manobra.  
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n. No caso de não ser atingido o nível da água, deverá constar no boletim “furo seco”. 

Todos os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas 

pertinentes, em especial as seguintes: 

a. NBR 13133 - Execução de Levantamentos Topográficos; 

b. NBR 6484 - Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento de Solos; 

c. NBR 6497 - Levantamento Geotécnico; 

d. NBR 6508 - Determinação da Massa Específica de Grãos do Solo – Método de Ensaio; 

e. NBR 7181 - Análise Granulométrica dos Solos; 

f. NBR 7182 – Ensaio de Compactação; 

g. NBR 8044 - Projeto Geotécnico; 

h. Ensaio de CBR – Método DNIT; 

i. NBR 9603 – Sondagem a Trado; 

j. NBR 7185 – Determinação da Massa Específica Aparente, “IN SITU”, com emprego do 

frasco de areia; 

k. NBR 6459 – Determinação do Limite de Liquidez; 

l. NBR 7180 – Determinação do Limite de Plasticidade; 

m. NBR 7183 – Determinação do Limite de Relação de Contração de Solos; 

n. NBR 7680 – Extração, Preparo, Ensaio e Análise de Testemunhos de Estruturas de Concreto; 

o. NBR 5739 – Ensaios de Compressão de Corpos-de-Prova Cilíndricos de Concreto; 

p. NBR 8352 – Misturas Betuminosas, Determinação da Densidade Aparente; 

q. NBR 12891 – Dosagem de Misturas Betuminosas pelo Método Marshall; 

r. NBR 12007 – Ensaio de Adensamento Unidimensional e 

s. Normas e Métodos de Ensaios do DNIT. 

18.4 Estudos do Sistema de Drenagem Existente 

Deverá ser realizada a vistoria e o cadastramento do sistema de drenagem existente, visando à 

avaliação do estado de conservação e à possibilidade de adaptação à nova situação dos sistemas 

de bueiros, de drenagem superficial e profunda e dos dispositivos relativos à drenagem do 

pavimento. Poderão ainda, se necessário, ser feitas sondagens para verificação do nível do lençol 

freático em seguimento de corte. Deverão ser identificados problemas específicos do sistema de 

drenagem que afetam o pavimento. 
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18.5 Diagnóstico Ambiental 

A Contratada deverá elaborar o diagnóstico ambiental da área de influência direta do 

empreendimento e as avaliações das ocorrências ambientais e dos impactos ambientais que 

poderão surgir decorrentes da execução das obras planejadas, visando à proposição de medidas 

de proteção ambiental. Deve ser caracterizada a situação ambiental da área de influência direta, 

nos aspectos físicos, biológicos, socioeconômicos e culturais, objetivando principalmente a 

execução de análises, anteriores e posteriores à implantação do empreendimento, para avaliação 

dos impactos advindos das obras, considerando as fases de implantação e operação. 

Os estudos deverão compreender: 

a. Cadastramento dos problemas ambientais (erosões, assoreamentos, deslizamentos, etc.); 

b. Verificação, junto aos órgãos competentes, da existência de áreas a proteger e de fatores 

restritivos ao uso do solo pelo empreendimento; 

c. Estudo preliminar do que virão a ser o Plano de Controle Ambiental e o Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PCA e PRAD). 

O produto final do diagnóstico ambiental deverá ser apresentado na forma de relatório contendo, 

inclusive, as plantas necessárias à localização do que tenha sido apresentado no relatório. 

18.6 Projeto geométrico e interseções 

Tendo como base os estudos topográficos realizados nesta etapa, o projeto geométrico deverá ser 

elaborado observando-se as características técnicas básicas e tendo como roteiro metodológico 

básico o desenvolvimento das seguintes atividades: 

a. Verificação e otimização da diretriz básica selecionada; 

b. Projeto planialtimétrico nas escalas de 1:1000 (H) e 1:100 (V) e, 

c. Seções transversais típicas definidas nesta fase observando os gabaritos estático e dinâmico 

das vias. 

O projeto geométrico indicará o eixo longitudinal das vias e conterá os seguintes elementos: 

a. Indicação em planta das características da via (raios de curvas, tangentes, ângulos centrais, 

etc.); 

b. Localização das OACs (locação de bueiros); 

c. Representação das sondagens no perfil com classificação HRB; 

d. Descrição do tipo de solo. 
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18.7 Projeto de terraplenagem 

O projeto de terraplenagem deverá definir os volumes a movimentar, a distribuição de terras, as 

notas de serviço e a orientação da terraplenagem, necessários à implantação da plataforma de 

terraplenagem, bem como desenvolver os estudos de estabilidade de taludes de cortes e aterros, 

de acordo com teoria da mecânica dos solos, justificando a sua utilização. 

O projeto também deverá: 

a. Definir as inclinações de taludes estáveis e as bermas necessárias; 

b. Definir os materiais utilizáveis nas obras de terraplenagem. 

Deverão ser avaliadas as alternativas que se apresentem quanto à movimentação dos volumes de 

terraplenagem de modo a ajustar, entre outras, as necessidades de empréstimos e bota-foras com 

disponibilidade de áreas para tal, levando ainda em conta os planos de urbanização e paisagismo 

existentes ou planejados, para mútua compatibilização, além da proteção do meio ambiente. 

Finalmente, com base nos estudos realizados, deverá ser elaborado um quadro sucinto de 

orientação da terraplenagem, definindo o resumo dos volumes de corte, por categoria, e volumes 

de aterro a compactar. O método recomendado para a determinação do volume nesta fase é o da 

cota vermelha média. 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

a. Obtenção, junto às concessionárias locais, de desenhos cadastrais e/ou de projeto das redes 

públicas de águas pluviais da região, bem como das instalações existentes dentro do sítio; 

b. Obtenção de desenhos de levantamentos planialtimétricos e das plantas de situação, bem 

como, quando necessário, das informações geotécnicas da área do projeto, objetivando 

identificar e classificar os materiais nas diversas categorias, para efeito de escavação e 

identificação da natureza dos solos disponíveis para eventual empréstimo; 

c. Definir os pontos prováveis de lançamento das águas pluviais, em função do levantamento 

planialtimétrico da área e dos desenhos cadastrais da rede pública de escoamento de águas 

pluviais de acordo com as exigências dos órgãos ambientais competentes para descarte do 

excedente não aproveitável no sítio. 

Deverá ser efetuada uma programação adequada de sondagens e ensaios para os estudos de: 

a. Fundação de aterro; 

b. Estabilidade de taludes de corte; e 

c. Estabilidade de taludes de aterro. 

Deverão ser observadas as seguintes normas e práticas complementares: 
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a. Normas, procedimentos e especificações do DNIT; 

b. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

c. Normas da ABNT e do INMETRO; 

d. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais, municipais e distritais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 

e. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU-CONFEA.  

18.8 Projeto de drenagem 

O sistema de drenagem terá como finalidade fundamental a coleta, o afastamento e a disposição 

final das águas, compreendendo basicamente a drenagem superficial e por meio de bueiros 

tubulares e celulares. 

O sistema de drenagem superficial deverá ser apresentado por meio de seções típicas. 

Os bueiros terão sua localização determinada a partir dos projetos geométricos e de 

terraplenagem. Dependendo das seções de vazão e da situação local, poderão ser usados bueiros 

tubulares de concreto, simples ou associados em bateria, ou bueiros celulares. Os bueiros 

deverão ser padronizados para todo o trecho. Os bueiros, tubulares ou celulares, deverão ser 

dimensionados em regime crítico de escoamento com descarga livre na atmosfera e sem 

afogamento. 

Deverão ser definidos os pontos prováveis de lançamento das águas pluviais, em função do 

levantamento planialtimétrico da área e dos desenhos cadastrais da rede pública de drenagem de 

águas pluviais de acordo com as exigências dos órgãos ambientais competentes para descarte do 

excedente não aproveitável no sítio. 

Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

a. Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer trecho da instalação, sem que seja necessário 

danificar ou destruir parte das instalações; 

b. Prever a condução das águas pluviais coletadas para fora dos limites da Vila Militar até um 

sistema público ou qualquer local legalmente permitido, de modo a permitir o descarte do 

excedente não aproveitável no sítio; 

c. Prever a retenção das águas da chuva no sítio visando o seu aproveitamento, evitando 

alagamento das áreas adjacentes; 

d. Avaliar e prever a necessidade futura de reposição dos aquíferos visando a reinjeção no 

lençol freático; 

e. Garantir, de forma homogênea, a coleta de águas pluviais, acumuladas ou não, de todas as 

áreas atingidas pelas chuvas; 

f. Garantir a devida resistência estrutural para suportar as cargas de caminhões nos locais 
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necessários. 

Deverão ser observadas as seguintes Normas e Práticas Complementares: 

a. Normas, procedimentos e especificações do DNIT; 

b. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

c. Normas da ABNT e do INMETRO; 

d. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais, municipais e distritais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

e. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAUCONFEA. 

18.9 Projeto de sinalização 

O projeto de sinalização horizontal (constituída de faixas, legendas, símbolos, tachas e tachões) e 

vertical (constituída por placas e balizadores fixados ao lado ou suspensos sobre a pista). O 

projeto de sinalização deverá ser desenvolvido segundo o manual de sinalização rodoviária do 

DNIT (2010, - 3ª Edição) e disposições do manual de sinalização de trânsito – volume 1 – 

sinalização vertical, do DENATRAN/CONTRAN, e o manual de interseções em nível e não 

semaforizadas em áreas urbanas, do DENATRAN (1984). 

18.9.1 Sinalização horizontal 

A tinta a ser utilizada deverá ser do tipo a base de resina acrílica e deverá obedecer à 

especificação de material DNER-EM 371/97. 

Para inspeção e amostragem das tintas, deverá ser obedecida a norma EB 2162 da ABNT. Para 

determinação da cor, deverá ser consultada a especificação DNER-183/94. 

18.9.2 Sinalização vertical 

O projeto deverá estar de acordo com as seguintes normas: 

a. NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT; 

b. NBR 8261; 

c. Especificações de Materiais do DNER; 

d. EB 2162 da ABNT. 
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18.10 Projeto de Pavimentação 

O projeto de pavimentação deverá estar integrado aos projetos de drenagem, de terraplenagem, 

de arquitetura, projeto de paisagismo, planta geral (com indicação das áreas a serem 

pavimentadas e tipos de estruturas adotadas), projeto contendo seções transversais típicas de 

pavimentação indicando as espessuras e características das diversas camadas, projeto do sistema 

viário e demais projetos de redes externas. 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

a. Conhecer as características climáticas da região de implantação do projeto, as variações 

máximas e mínimas de temperatura e os índices pluviométricos médios e 

b. Conhecer o tipo e as características do tráfego ou carregamento a que será submetido o 

pavimento, bem como o crescimento ou sua variação futura. 

A concepção do projeto de pavimentação deverá ser definida e especificada com o respectivo 

dimensionamento indicando as ocorrências de materiais selecionados no projeto e os cálculos dos 

seus volumes e distâncias de transporte, bem como a avaliação preliminar do pavimento 

existente. 

Deverão ser adotados, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

a. Compatibilização com os diversos projetos envolvidos; 

b. Utilização de materiais e métodos construtivos compatíveis com as características regionais e 

demais partes da obra; 

c. Facilidade de manutenção e possibilidade de expansão de áreas pavimentadas; 

d. Padrões adequados de qualidade e de vida útil. 

Deverão ser observadas as seguintes Normas e Práticas Complementares: 

a. Normas, procedimentos e especificações do DNIT; 

b. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

c. Normas da ABNT e do INMETRO; 

d. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais, municipais e distritais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

e. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU-CONFEA.  

18.11 Produtos do Projeto de Infraestrutura 

Os projetos deverão conter os elementos constantes doitem 12.1.1 – Elementos de Projeto.- deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 
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A Contratada deverá entregar, no mínimo, os produtos apresentados na Tabela 13referentes ao 

Projeto de Infraestrutura. 

Tabela 13 - Relação de produtos do Projeto de Infraestrutura 

Nº Descrição 

1.  Relatório dos estudos topográficos 

2.  Relatório dos estudos geotécnicos 

3.  Relatório de sondagem 

4.  Estudos do sistema de drenagem existente 

5.  Diagnóstico ambiental 

6.  Projeto geométrico e interseções 

7.  Projeto de terraplenagem 

8.  Projeto de drenagem 

9.  Projeto de sinalização 

9.1 Projeto de sinalização horizontal 

9.2 Projeto de sinalização vertical 

1 0 Projeto de pavimentação 
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19 PROJETO DE ESTRUTURA 

O Projeto de Estrutura deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico e as normas e 

especificações da ABNT. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. 

O projetista desenvolverá e apresentará o projeto estrutural executivo após estudar as diversas 

opções de estruturas e analisar as vantagens e desvantagens de cada uma sob o ponto de vista de 

viabilidade técnica, econômica e de execução. 

O projeto apresentará o dimensionamento e a posição de todos os elementos estruturais e as 

características do concreto e do aço considerados no dimensionamento dos elementos. 

A estrutura concebida e dimensionada deverá ser representada, de forma clara e precisa, por meio 

de todos os detalhes construtivos necessários à perfeita execução dessa estrutura. 

O projeto deverá conter os elementos constantes do item 12.1.1 – Elementos de Projeto - deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 

Deverão ser apresentados produtos como: 

a.Desenho de fôrmas contendo: 

1) Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos e escadas; 

2) Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura; 

3) Detalhes de juntas, impermeabilizações, nichos, orifícios e embutidos; 

4) Indicação, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com 

exceção do peso próprio; 

5) Indicação da resistência característica do concreto; 

6) Indicação do esquema executivo obrigatório, quando o esquema estrutural assim sugerir; 

7) Indicação das contra flechas e 

8) Áreas de fôrmas e volumes de concreto. 

b.Desenhos de armações contendo: 

1) Detalhamento, em escala apropriada, de todas as peças do esquema estrutural; 

2) Especificação do tipo de aço e 

3) Tabela e resumo de armação por folha de desenho. 

Além desses, também deverá ser apresentado o relatório técnico, conforme Prática Geral de 
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Projeto, onde deverão ser descritas as ações consideradas no cálculo de cada peça estrutural, o 

esquema de cálculo que elegeu o carregamento mais desfavorável de cada peça estrutural ou 

conjunto de peças estruturais, o esquema para o cálculo dos esforços em cada peça estrutural ou 

conjunto de peças estruturais, os valores dos esforços de serviço oriundos da resolução dos 

esquemas de cálculo, os critérios de dimensionamento de cada peça estrutural e, se for requerida 

uma determinada seqüência de execução, a justificativa dos motivos de sua necessidade. 

Os projetos de Estruturas de Concreto deverão também atender às seguintes normas e práticas 

complementares: 

a. NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento; 

b. NBR 6120 - Cargas para Cálculo de Estruturas de Edificações – Procedimento; 

c. NBR 6123 - Forças devidas ao vento em Edificações – Procedimento; 

d. NBR 7197 - Cálculo e Execução de Obras em Concreto Protendido; 

e. NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico; 

f. Normas da ABNT e do INMETRO; 

g. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais, municipais e distritais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos e 

h. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA. 

Caso a estrutura metálica seja utilizada no partido sugerido ou na cobertura, o Projeto Executivo 

de Estrutura Metálica deverá ser apresentado conforme as normas específicas, com o 

detalhamento completo das peças e ligações. 
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20 PROJETO DE FUNDAÇÕES 

A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE todos os documentos comprobatórios da 

realização de todos os ensaios preconizados pela mecânica dos solos, de forma a permitir uma 

análise criteriosa do projeto a ser apresentado pela CONTRATADA, de acordo com o prescrito 

no capítulo 4 da NBR-6122 (NB-51). 

A elaboração do projeto de fundações obedecerá rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras, 

NBR-6122 da ABNT ou suas atualizações, no que forem aplicáveis, além dos demais 

dispositivos legais pertinentes, do projeto de cálculo estrutural e das demais prescrições. 

No projeto deverá ser indicada a resistência do concreto a ser utilizada, as cotas de assentamento 

e o mapa de cargas. 

Independente dos cálculos deverá serexecutado sobre todos os túbulos blocos de coroamento com 

dimensão superior ao diâmetro daqueles (acrescidos de 15 cm em cada lado). 

O concreto a ser utilizado nas fundações deverá ter a resistência mínima na compressão de 20,0 

Mpa e deverá ser do tipo usinado. 

O projeto deverá conter os elementos constantes do item 12.1.1 – Elementos de Projeto - deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 

Deverão ser apresentados produtos como: 

a. Plantas de locação dos pilares e respectivas cargas; 

b. Plantas de locação das estacas, tubulões ou sapatas, com os detalhes construtivos e 

armações específicas; 

c. Plantas de fôrma de todos os elementos infraestruturas; 

d. Plantas de armadura, inclusive quadro resumo do quantitativo de cada bitola de aço, forma 

e volume de concreto, indicação do tipo de concreto e da resistência característica (fck), 

indicação das juntas de concretagem e das juntas de dilatação; 

e. Plantas de detalhamento, se necessário e 

f. Relatório técnico, onde serão apresentados os critérios de orientação do projeto estrutural, a 

descrição detalhada e as características das soluções, e o detalhamento e execução da obra 

(detalhes de cura e desfôrma). 
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21 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

A CONTRATADA deverá apresentar o projeto completo de instalações hidráulicas, que 

compreende: 

a. O projeto das instalações prediais de água fria e quente deverá obedecer às indicações do 

projeto arquitetônico e as normas e especificações da ABNT e 

b. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. 

O projeto de instalações de água fria e quente deverá obedecer às seguintes normas: 

a. NBR 5626 - Instalação predial de água fria; 

b. NBR 9256 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água 

fria; 

c. NBR 7198 – Projeto e execução de instalações prediais de água quente e 

d. NBR 5648 – Sistemas prediais de água fria – tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com 

junta soldável. 

O projetista deverá estudar as diversas opções e escolher a solução mais conveniente, visando 

garantir o fornecimento de água potável à edificação, de forma contínua, em quantidade 

suficiente, com pressões e velocidades 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. 

O projeto das instalações prediais de água fria e quente 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 componentes construtivos e serviços necessários à construção e 

as declividades das tubulações, posição dos ralos e a especificação dos materiais que deverão ser 

utilizados. 

Deverá ser projetada a utilização, em suplementação ao sistema elétrico tradicional, de 

sistema de aquecimento solar para o aquecimento de água para banho e cozinha. 

Deverá ser previsto reservatório para captação e armazenamento de água de chuva para 

ser empregada na irrigação da vegetação. 

Deverá ser previsto o armazenamento e distribuição, por intermédio de barriletes distintos, da 

água potável e da água pluvial. 

O projeto deverá conter os elementos constantes do item 12.1.1 – Elementos de Projeto – deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 
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Deverão ser previstas as demandas dos projetos de segurança (combate a incêndio) e de ar 

condicionado, além da necessidade de rede de água quente em determinados setores e 

equipamentos (deverão ser verificadas as interfaces com o projeto de instalações elétricas) e a 

possibilidade de utilização de sistemas de reuso de água. 

Os reservatórios, inferiores e superiores, deverão ter capacidade hídrica de, no mínimo, dois dias 

e possuir dois compartimentos cada, de modo a permitir as operações de limpeza, manutenção e 

combate a incêndio. 

Cabe salientar que os projetos de água não poderão estar nas mesmas plantas que os de esgoto 

sanitário ou de drenagem de águas pluviais. 

 

22 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO E DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Os projetos de instalações prediais de esgoto e de águas pluviais deverão obedecer às indicações 

do projeto arquitetônico e as normas e especificações da ABNT. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. 

Os projetos de instalações de esgoto e de águas pluviais deverão obedecer às seguintes normas: 

a. NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – projeto e execução; 

b. NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

c. NBR 9649 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário; 

d. NBR 10844 – Instalações prediais de águas pluviais; e 

e. NBR 5688 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – tubos e 

conexões de PVC, tipo DN – requisitos. 

O projetista estudará as 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. 

Os projetos deverão 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 de cavidades e posicionamento em planta baixa e cortes. Deverá ser 

apresentado o dimensionamento das estações elevatórias (quando existirem) com a ponte de 
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trabalho das bombas, dimensões do poço de sucção e tempo de funcionamento. Deverão ser 

definidos os pontos de recepção e lançamento dos esgotos primários e secundários, as caixas de 

gordura, de inspeção e de passagem (localização dos materiais construtivos). 

Deverá ser prevista a coleta e armazenamento de água pluvial para aproveitamento na rega de 

jardins e lavagem de piso externo. 

O projeto deverá conter os elementos constantes do item 12.1.1– Elementos de Projeto – deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 

22.1 Instalações Prediais de Esgotamento Sanitário 

Caso tenha sido aprovada, durante os estudos iniciais, a reutilização da "água cinza" (residual a 

partir de atividades domésticas como lavagem de roupas, banho, etc.), deverão ser previstos dois 

reservatórios, filtro e bomba para armazenamento. 

22.2 Drenagem de Águas Pluviais 

Consiste na apresentação do detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação 

de todos os componentes do sistema de escoamento de águas da cobertura, pátios, 

estacionamentos e sistema viário até a rede pública ou até o reservatório para captação e 

armazenamento de água da chuva a ser implantado. Inclui-se o detalhamento dos embutidos, 

furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação. 

Deverá ser previsto reservatório para captação e armazenamento de água de chuva para 

ser empregada na irrigação da vegetação. 
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23 PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÃO, REDE ELÉTRICA 

DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

O projeto de instalações elétricas deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico, as 

normas e especificações da ABNT e o Manual para Fornecimento de Energia Elétrica, Tensão 

Primária ou Tensão Secundária da CEB - Companhia Energética de Brasília. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados. Os estudos servirão 

de subsídios para elaboração dos outros projetos. 

O projeto de instalações elétricas deverá obedecer às seguintes normas: 

a. NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

b. NBR 5413 - Iluminância de interiores; 

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

Para que seja elaborado o projeto de instalações elétricas, deverão ser considerados o projeto 

arquitetônico executivo e o layout de equipamentos, elaborados pela CONTRATADA, com 

utilização de energia elétrica (racionamentos, aquecimentos, refrigeração, etc.) contendo 

indicação de suas potências. 

O projetista identificará as necessidades ou exigências da instalação, considerando as cargas a 

serem atendidas (conforme Tabela 14), as características e dimensões da edificação, o grau de 

confiabilidade para a instalação de todos os equipamentos e materiais. 

O projeto das instalações elétricas deverá apresentar o dimensionamento, a localização, as 

especificações e o quantitativo de material utilizado. 

O projeto deverá conter os elementos constantes do item 12.1.1 – Elementos de Projeto – deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 

A representação gráfica deverá incluir o desenho de plantas, cortes, quadro de cargas e 

diagramas que permitam a análise e compreensão de todo projeto. Deverão ser apresentadas 

luminárias, casas de máquinas, subestação, geradores, elevadores, reservatórios, centrais de ar-

condicionado, demanda elétrica, especificação de materiais, diagramas unifilares e multifilares 

gerais de todas as instalações e de cada quadro; memorial descritivo; planilha de orçamento do 

projeto específico. 

O projeto deverá contemplar shaftspara instalações que servirão para separar as instalações 

elétricas das instalações de cabeamento estruturado. 

O projeto deverá contemplar a iluminação interna e externa, atendendo a todas as demandas que 

necessitem de suprimento de energia, inclusive pontos para instalação de equipamentos elétricos 

/ eletrônicos especiais, boilers e aparelhos de ar condicionado, quando for o caso. 
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Deverá ser elaborado o projeto de iluminação (luminotécnico) que atenda às necessidades dos 

ambientes e dos usuários, conforme norma pertinente, usando o mesmo princípio para o circuito 

das tomadas. Deverá ser prevista iluminação ao longo de todo arruamento de acesso ao Polo de 

Tecnologia da Informação. A área verde deverá ser suficientemente iluminada a fim de não 

prejudicar a segurança.  

Deverá ser previsto projeto luminotécnico das fachadas dos pavilhões a fim de valorizar seu 

projeto arquitetônico. 

O projeto elétrico deverá contemplar medidas de conservação de energia e segurança eletrônica 

(nobreaks, DPS, SPDA e equipotencialização do aterramento). 

O projeto deverá ser aprovado pela concessionária local de fornecimento de energia elétrica 

(incluindo subestação de medição, transformador e gerador). 

Para elaboração do projeto, a especificação da rede elétrica deverá ser calculada de tal forma que 

as instalações possam comportar, no mínimo, 300 (trezentos) integrantes, em cada pavilhão do 

CDS e CD Ciber e 150 (cento e cinqüenta) para a Base Administrativa com todos os ativos de 

rede e elementos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Para 

cada um desses integrantes do CDS, do CD Ciber e da Base Administrativa deverão ser 

estipulados pelo menos 4 (quatro) pontos de energia elétrica ESTABILIZADA (energia fornecida 

por meio de nobreak), dos quais 2 (dois) serão utilizados para conectar um computador e um 

monitor, 1 (um) para conectar um telefone IP e 1 (um) para conectar um dispositivo de uso 

particular, como notebook ou aparelho celular. Dessa forma deverão existir, no mínimo, 1.200 

(um mil e duzentos) pontos de eletricidade ESTABILIZADA em cada pavilhão do CDS e do CD 

Ciber e 300 (trezentos) na Base Administrativa. Além desses, também deverão ser estipulados 

pelo menos 5 (cinco) pontos de energia elétrica NÃO ESTABILIZADA por sala, destinados a 

alimentar impressoras, fragmentadoras de papéis e outros equipamentos.  

Para atender toda a demanda de energia elétrica estabilizada de cada um dos dois pavilhões, 

estima-se que será necessário um conjunto de nobreaks que totalizem 120 KVA de potência. 

Salienta-se que a tensão fornecida por esse conjunto é de 220V. Também estima-se que a Divisão 

de Segurança da Informação do CDS deverá dispor, exclusivamente para suas seções, de cerca de 

17% do total da potência fornecida por esse banco de nobreaks. Este percentual destina-se ao 

suprimento dos ativos de rede adicionais que essa Divisão comportará. 

Além do conjunto de nobreaks indicado anteriormente, estima-se que será necessário outro 

conjunto que viabilize uma rede elétrica estabilizada, independente da rede que alimentará os 

computadores do CDS, CD Ciber e Base Administrativa e que tenha aterramento adequado, 

tensão de 220V e cuja potência total será fornecida pela CONTRATANTE. O objetivo desse 

conjunto de nobreaks é atender à demanda exigida exclusivamente pelos equipamentos que irão 

compor o conjunto de ativos de rede do CDS, do CD Ciber e da Base Administrativa (servidores, 

switches, racks, etc.). 
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Cabe salientar que cada pavimento dos prédios deverá possuir, aproximadamente, 3 (três) racks 

distribuídos ao longo do corredor (deve haver 4 pontos de energia por rack). Estes equipamentos, 

assim como os existentes na sala onde ficarão armazenados todos os servidores e demais ativos 

de rede do CDS, CD Ciber e Base Administrativa serão alimentados por essa rede estabilizada de 

220V. 

Considerando eventuais interrupções do fornecimento de energia da CEB, deverá ser previsto um 

sistema alternativo de geração de energia, como um gerador a diesel, que seja acionado 

automaticamente no momento das interrupções, devendo ser especificado o quadro de 

transferência de cargas. Esse sistema alternativo deverá ser capaz de suprir as necessidades do 

CDS, do CD Ciber e da Base Administrativa por um período mínimo de 24 horas contínuas, 

excluídos os equipamentos de ar condicionados. 

A empresa deverá desenvolver o projeto de aquecimento de água das diversas áreas, utilizando o 

sistema de aproveitamento de energia solar (referenciado no PROJETO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS) em conjunto com aquecimento elétrico e instalações hidráulicas. 

Além das necessidades constantes deste Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico, a 

CONTRATADA poderá verificar a existência de outras demandas de energia elétrica as quais 

também deverão ser consideradas na elaboração do projeto. 

A Tabela 14contém um resumo dos requisitos estimados que deverão ser considerados para 

cálculo e dimensionamento da rede elétrica: 

Tabela 14 - Requisitos estimados do Projeto de Instalações Elétricas para o Polo de TI 

Nº Descrição 

1 2700 (dois mil e setecentos) pontos de energia elétrica estabilizada (220 V) 

2 Conjunto de nobreaks para a rede estabilizada dos computadores de 120 KVA com saída 

em 220V 

3 Conjunto de nobreaks para a rede estabilizada dos racks/servidores/switches de 100 KVA 

com saída em 220V 

4 5 (cinco) tomadas não estabilizadas (energia elétrica fornecida pela CEB - 220V) por sala 
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24 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

O projeto de cabeamento estruturado deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico e 

especificações da ABNT. 

Os estudos servirão de subsídios para elaboração dos outros projetos. 

O projeto de rede lógica deverá obedecer às seguintes normas e recomendações: 

a. NBR 14565 – Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de 

telecomunicações para rede interna estruturada. 

b. ANSI/TIA/EIA 568-B – Sistema de cabeamento genérico de telecomunicações para 

edifícios comerciais. 

c. ANSI/TIA/EIA 569-A – Especificações de Infraestrutura de Cabeamento Estruturado. 

d. ANSI/TIA/EIA 606 – Especificações da Administração e Identificação dos Sistemas de 

Cabeamento Estruturado. 

e. ANSI/TIA/EIA 607 – Aterramento e Requisitos de Telecomunicações em Edifícios 

Comerciais 

f. NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

g. NBR 5259 - Símbolos gráficos de instrumentos de medição, lâmpadas e dispositivos de 

sinalização. 

h. Normas da TELEBRAS. 

O projeto deverá conter os elementos constantes do item 12.1.1 – Elementos de Projeto – deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 

Deverá constar das especificações do projeto a necessidade de entrega da Certificação da Rede 

por parte da empresa executora dos serviços (criação do cabeamento estruturado) com garantia de 

10 anos. 

O projeto deverá definir o caminhamento principal dos cabos, prevendo espaços e infraestruturas 

independentes, verificando e evitando os riscos de interferências eletromagnéticas; definir para 

ambientes de trabalho, onde serão implantados os equipamentos dos usuários, a modulação das 

tomadas e/ou caixas de distribuição; projetar o sistema de cabeamento estruturado para ter vida 

útil de, no mínimo 10 (dez) anos; deverá ser estabelecida a exigência de execução de testes com 

analisador de rede categoria 6 (seis) e fornecimento do certificado correspondente pela empresa 

executora dos serviços. 

Para elaboração do projeto, a especificação da rede lógica deverá ser calculada de tal forma que 

as novas instalações possam comportar, aproximadamente, 300 (trezentos) integrantes em cada 

um dos dois pavilhões (CDS e CD Ciber) e 150 (cento e cinqüenta) na Base Administrativa. 

Estima-se que cada área de trabalho (uma por integrante) deva conter 3 (três) pontos de rede, 



CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / PROJETO BÁSICO PARA LICITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO – PÁGINA 82 de 129 

 

 

 

sendo 1 (um) para conectar um computador de mesa, 1 (um) para conectar um telefone IP e 1 

(um) para o usuário conectar um notebook, se for o caso. 

Em linhas gerais, cada pavimento deverá possuir 3 (três) Racks, cada um com 3 (três) switches, 

distribuídos da seguinte forma: 2 (dois) Racks nas extremidades, interligados por fibra óptica com 

1 (um)Rack na parte central do pavimento que estará interligado aos outros Racks Centrais dos 

outros pavimentos por meio de fibra óptica. 

Salienta-se que o projeto arquitetônico deverá ser consultado para ratificar ou retificar a 

necessidade de existência, nos diversos pavimentos da edificação, da infraestrutura indicada no 

parágrafo anterior. 

Os switches deverão ser de 52 portas, sendo 48 portas 10/100/1000 e 4 portas Dual SFP Gigabit, 

gerenciáveis. 

A partir de cada Rack, que estará localizado no corredor do pavimento, deverão ser distribuídos 

os cabos de rede por meio de dutos aéreos (projeto de eletrocalha) que deverão estar localizados 

acima do teto de gesso. 

Os Racks deverão possuir refrigeração adequada e ter segurança física para evitar que pessoas 

não autorizadas possam ter acesso aos equipamentos que se encontrão em seus interiores. O 

projeto arquitetônico deve prever espaços para instalação dos Racks em cada pavimento, devendo 

ser previsto, também, espaço adicional para futuras ampliações da rede. 

A Divisão de Segurança da Informação necessitará de uma rede local, isolada da rede do CDS, 

com um total estimado de 200 (duzentos) pontos de rede, ou seja, além dos 3 (três) pontos da rede 

comum do CDS, cada área de trabalho (uma por integrante) existente nessa Divisão deverá 

possuir outros 4 (quatro) pontos de rede que deverão estar ligados a uma sala de 

servidores/switches existente nas instalações da própria Divisão. Nessa sala, com o objetivo de 

atender à demanda interna da Divisão, deverá haver 1 (um) Rack contendo, entre outros 

equipamentos, 5 (cinco) switches de 52 portas, sendo 48 portas 10/100/1000 e 4 portas Dual SFP 

Gigabit gerenciáveis. 

Para prover comunicações entre os integrantes do CDS, CD Ciber, Base Administrativa e as 

demais organizações militares, estima-se a necessidade de uma Central Telefônica IP para 750 

(setecentos e cinqüenta) assinantes que seja compatível com a tecnologia POE (Power Over 

Ethernet) e seja alimentada pela rede elétrica estabilizada, além de estar integrada à Central 

Telefônica do CITEX. 

A expansão da rede poderá ser feita por meio de pontos de acesso sem fio (wireless access points) 

localizados nos Racks dos switches em cada um dos pavimentos. 

As Salas de Videoconferência do CDS e do CD Ciber deverão possuir rede lógica independente 
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da rede de dados dos pavilhões e que utilize cabeamento de fibra óptica. Esta infraestrutura tem 

como finalidade reduzir o impacto do tráfego de pacotes de vídeo na rede do CDS e do CD Ciber, 

o que deverá garantir um serviço contínuo e de qualidade. 

A ligação da rede lógica do CDS, do CD Ciber e da Base Administrativa com as redes do 7° CTA 

e do CITEX deverá ser feita por meio de fibra óptica para que haja suporte adequado ao grande 

número de comunicações (atual e futuro) existente entre essas Organizações Militares. 

Os conjuntos de fibras ópticas que serão empregadas para a interconexão dos Racks de switches 

existentes nos diversos pavimentos dos três pavilhões do Polo de Tecnologia da Informação 

deverão possuir, no mínimo, 8 (oito) pares de fibras sem utilização para que estes possam ser 

utilizados como redundância ou para que viabilizem a expansão futura da rede. Os cabos de rede 

utilizados para conectar os computadores aos switches dos pavimentos deverão ser do padrão 

UTP (Par trançado sem blindagem) e da categoria CAT 6, devendo suportar até 500 MHz e 55 

metros de comprimento, no caso de ligações com 10 Gbps de taxa de transmissão, e até 100 

metros para outros casos. 

Além das necessidades constantes deste programa, a CONTRATADA poderá verificar a 

existência de outras demandas relacionadas ao cabeamento estruturado as quais também deverão 

ser consideradas na elaboração do projeto. 

A Tabela 15contém um resumo dos requisitos estimados que deverão ser considerados para 

cálculo e dimensionamento do projeto de cabeamento estruturado do CDS, do CD Ciber e da 

Base Administrativa. 

Tabela 15 - Requisitos estimados do Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado 

Nº Descrição 

1 
9 (nove) Switches de 52 portas por pavimento, sendo 48 portas 10/100/1000 e 4 portas Dual 

SFP Gigabit 

 Distribuição dos Racks por pavimento: 

 1 (um) Racks central com 3 (três) switches; e 
2  

 2 (dois) Racks nas extremidades, com 3 (três) switches cada, interligados com o Rack central do 

pavimento por meio de fibra óptica 

3 2450 (dois mil quatrocentos e cinqüenta) pontos de rede 

 A Divisão de Segurança terá 5 (cinco) Switches de 48 portas 10/100/1000 e com 4 portas 
4  

 Dual SFP Gigabit. 

5 A Central Telefônica IP para 750 (trezentos e cinqüenta) assinantes. 

6 Cabeamento entre Switches deverá ser feito com fibra óptica. 
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25 PROJETO DE TV A CABO, AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA 

Os projetos de TV a cabo, automação e segurança são projetos de instalações elétricas 

complementares e deverão obedecer às indicações do projeto arquitetônico e às normas e 

especificações da ABNT. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. 

O projeto de automação predial deverá controlar a demanda de energia de cada edificação, o 

ligamento e desligamento da ventilação, refrigeração do sistema de conforto ambiental, 

bombeamento de água, sistema de incêndio e a segurança eletrônica do prédio. Este projeto 

deverá ser instalado em conjunto com o Sistema de Cabeamento Estruturado e deverá prever o 

atendimento às funções básicas de monitoração centralizada (em tela de microcomputador), 

mensagens de alarmes, acionamento remoto e comando automático e às funções especializadas 

de manutenção de equipamentos (histórico de funcionamento, plano de manutenção preventiva 

e gerenciamento de manutenção), detecção de apoio e combate a incêndio (detecção e alarme, 

suporte e instrução de abandono de local e suporte de combate à propagação das chamas), 

segurança patrimonial (detecção, intrusão, arrombamento, monitoração de portas de 

emergência, alarme/instruções de deslocamento e controle de ronda) e controles operacionais 

de acesso (credenciamento, registro de entradas/saídas e listas negras e brancas), de portarias, 

de áreas restritas, de estacionamento, de demanda de energia, de conforto ambiental e do 

sistema de termoacumulação. 

Deverá ser previsto o gerenciamento de todos os pontos de fornecimento de energia elétrica, 

inclusive subestação e gerador, em tela de microcomputador para manutenção, controle da 

qualidade da energia e demanda energética. 

Deverá ser utilizada, quando adequada, a simbologia padronizada pela TELEBRAS e de acordo 

com as recomendações da NBR 5259, da ABNT. 

O projeto de segurança deverá prover monitoramento e segurança de tal forma que seja possível o 

completo controle de acesso às instalações (entradas do prédio) bem como da circulação em seu 

exterior e em todas as dependências das edificações. O projeto deverá especificar equipamentos 

que permitam armazenar imagens e registros de acesso por um período mínimo de seis meses. 

O controle de acesso e monitoramento das instalações deverá permitir que cada pavilhão 

mantenha 1 (um) homem fora do expediente para prover a segurança da edificação. 

Deverá ser considerado no projeto, além dos controles normais avaliados a partir do projeto 

arquitetônico, um controle de acesso e de vigilância específico para as instalações da Divisão da 

Segurança da Informação. 

Assalas de recepção do CDS, CD Ciber e Base Administrativa, as salas dos Chefes, Subchefes, 
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Chefes de Divisões, áreas de confraternização, alojamentos, auditório, salas de reunião, copas e 

salas de estar deverão possuir cabeamento coaxial para TV por assinatura. 

Deverá ser previsto e dimensionado no projeto de telecomunicações a construção de uma 

estrutura na cobertura da edificação do CDS que permita a instalação e retirada de antenas sem 

perfuração da laje de cobertura. 

O projeto deverá conter os elementos constantesdo item 12.1.1 – Elementos de Projeto – deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 

 

26 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

O projeto de proteção contra incêndio e pânico deverá obedecer às indicações do projeto 

arquitetônico, normas e especificações da ABNT e ser aprovado pela Administração Regional e 

Corpo de Bombeiros. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para a elaboração dos outros projetos. 

O projeto de proteção contra incêndio e pânico deverá obedecer às seguintes normas e decretos: 

a. NBR 9695 - Pó para extinção de incêndio; 

b. NBR 6125 - Chuveiros automáticos para extinção de incêndio; 

c. NBR 9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio; 

d. NBR 14100 - Proteção contra incêndio – símbolos gráficos para projeto; 

e. NR 23 - Proteção contra incêndios, aprovada pela portaria n° 3.214 de 08/06/78; 

f. NBR 11742 - Porta corta-fogo para saída de emergência; 

g. NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio; 

h. Decreto 5.876 de 19/03/80, 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. 

O projetista deverá estudar a proteção mais adequada para as edificações tendo em vista as 

diversas possibilidades de incêndio e as indicações das tabelas constantes do decreto n° 5.876 

que, em função do tipo de ocupação, altura da edificação, área construída e classe de risco, 

fornecer a relação de equipamentos necessários para proteção contra incêndio e pânico. 

O projeto deverá apresentar um sistema de detecção, alarme e combate a incêndio, por meio de 

elementos que estarão dispostos e adequadamente interligados para que forneçam informações do 

princípio de incêndio e para que sejam capazes de extingui-los. 
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O projeto deverá conter os elementos constantes do item 12.1.1 – Elementos de Projeto – deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 

As áreas de DATACENTER e de concentração de equipamentos deverão possuir sistema 

diferenciado de combate a incêndio. 

 

26.1 Apresentação do projeto: 

O projeto será composto de representação gráfica, memorial descritivo e memória de cálculo. 

A representação gráfica será feita por meio de plantas, cortes e elevações que permitam a análise 

e compreensão de todo o projeto. Os desenhos deverão obedecer as diretrizes constantes no 

ANEXO 5 e as seguintes normas: 

a. NBR 8196 - Desenho técnico - emprego de escalas.   

b. NBR 10068 - Folha de desenho - leiaute e dimensões. 

c. NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. 

O projeto deverá ser aprovado no Corpo de Bombeiros e devidos órgãos públicos.  

 

27 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

O projeto de instalação de gás deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico, normas e 

especificações da ABNT e ser aprovado pela Administração Regional e/ou GDF e ainda pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. O projeto de instalação de gás deverá obedecer às 

seguintes normas e resoluções: 

a. Resolução n°. 06/77 do Ministério das Minas e Energia do Conselho Nacional do Petróleo, 

de 17 de maio de 1977, que estabelece normas de segurança para instalações destinadas ao 

armazenamento de recipientes transportáveis do GLP; 

b. Resolução nº 10/77 do Ministério das Minas e Energia do Conselho Nacional do Petróleo, 

de 30 de agosto de 1977, que estabelece normas de segurança para o manuseio e transporte 

dos recipientes transportáveis do GLP e para a utilização do gás neles contido; 

c. NBR 5580 - Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos – requisitos e 

ensaios; 

d. NBR 5587 - Tubos de aço para condução, com rosca ANSI/ASME B1.20.1-dimensões 

básicas padrão; 

e. NBR 5590 - Tubos de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados por imersão 
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a quente, para condução de fluidos; 

f. NBR 8460 - Recipiente transportável de aço para gás liquefeito de petróleo (GLP) – 

requisitos e métodos de ensaios; 

g. NBR 8473 - Regulador de baixa pressão para gás liquefeito de petróleo (GLP) com 

capacidade até 4 kg/h; 

h. NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca – 

parte 1: dimensões, tolerâncias e designação; 

i. NBR 6925 - Conexão de ferro fundido maleável classes 150 e 300, com rosca NPT para 

tubulação; 

j. NBR 6493 - Emprego de cores para identificação de tubulações; 

k. NR 20 - Norma regulamentadora, aprovada pela portaria nº 3.214, de 08/06/78. 

l. ABNT NBR 13523 (2008) - Central de gás liquefeito de petróleo – GLP 

m. ABNT NBR 15526 (2012) - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 

instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução 

O projetista estudará as diversas opções de projeto e escolherá a solução mais conveniente, tendo 

em vista as necessidades do projeto, os projetos das edificações, as normas regulamentares de 

segurança e a viabilidade técnica, econômica e de execução, o entendimento, a estimativa de 

custos e de prazo de execução. 

O projeto apresentará as indicações do ramal interno, as dimensões e localização dos abrigos para 

armazenagem dos recipientes, a localização dos medidores e reguladores das canalizações 

internas, registros dos pontos de alimentação e dos aparelhos de combustão situados no interior 

da propriedade e que serão destinados à condução e uso de gás. 

27.1 Apresentação do projeto: 

O projeto será composto de representação gráfica, memorial descritivo e memória de cálculo. 

A representação gráfica será feita por meio de plantas, cortes e elevações que permitam a análise 

e compreensão de todo o projeto. Os desenhos deverão seguir as orientações do ANEXO 5 e 

obedecer as seguintes normas: 

 

a. NBR 8196 - Desenho técnico - emprego de escalas.   

b. NBR 10068 - Folha de desenho - leiaute e dimensões. 

c. NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. 
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28 PROJETO DE ELEVADORES 

O projeto deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico e as normas e especificações da 

ABNT. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados ou firmas 

especializadas, com comprovantes que assegurem a sua capacitação, e servirão de subsídios para 

elaboração dos outros projetos. O projeto de elevadores deverá obedecer às seguintes normas, 

além de eventual legislação distrital cabível: 

a. NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

b. NBR 5665 - Cálculo do tráfego nos elevadores; 

c. NBR NM207 - Elevadores elétricos de passageiros – requisitos de segurança para construção 

e instalação; 

d. NBR 5666 - Elevadores elétricos; 

e. MB 129 - Inspeção de elevadores e monta-cargas novos. 

O projetista deverá estudar as diversas opções de projeto e escolher a solução mais conveniente, 

tendo em vista as necessidades do projeto, os projetos da edificação, as normas regulamentares e 

a viabilidade técnica, econômica e de execução, o entendimento, a estimativa de custos e de prazo 

de execução. 

O projeto deverá apresentar o dimensionamento, a localização e os detalhes da caixa, do poço, da 

casa de máquinas, cabine e das portas de pavimento. 

O projeto deverá prever sistema de monitoramento e controle via intranet dos elevadores, com 

acesso via senha e IP exclusivos, com possibilidade de configuração remota de operação dos 

elevadores conforme necessidades especificas e geração de relatórios de funcionamento e falhas. 

O projeto deverá prever condição de acessibilidade a cadeirantes. 

O projeto deverá conter os elementos constantes do item 12.1.1 – Elementos de Projeto – deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 
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29 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA 

(SPDA) 

O projeto do SPDA deverá considerar a grande concentração de equipamentos de informática e 

telecomunicações no Polo de Tecnologia da Informação do Exército Brasileiro e prever níveis de 

proteção compatíveis. Ele deverá ser elaborado de acordo com o prescrito na NBR 5419 e 

inserido no Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico, constando: 

a. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA; 

b. Plantas baixas e cortes da edificação mostrando o encaminhamento dos condutores e transição 

entre níveis; 

c. Detalhes de pontos importantes da instalação como conexões e pontos de medição e 

aterramento; 

d. Memorial descritivo contendo todos os dados técnicos da instalação, tais como: nível de 

proteção, método aplicado, nº de descidas, espaçamento médio das descidas, pontos de 

equalização de potenciais e aterramento e bitola dos condutores; 

e. O projeto deverá prever a utilização dos ferros da estrutura como eletrodos de terra e como 

malha de terra; 

f. O projeto deverá prover segurança e proteção compatíveis com a grande concentração de 

computadores e equipamentos eletrônicos nas instalações do CDS e CD Ciber. 

O projeto deverá ser elaborado com base nas seguintes Normas: 

a. NBR 5419/01 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas – Procedimento; 

b. NBR 5410/2005 - Instalações elétricas de baixa tensão – Procedimento; 

c. NBR 6323/90 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente – 

Especificação; 

d. NBR 9518/97 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas - Requisitos gerais – 

Especificação; 

e. NBR 13571/96 - Hastes de aterramento em aço cobreado e acessórios – Especificação; 

f. RESOLUÇÃO 04/89 – CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear); 

g. RDC-50/2002 (se for o caso). 

No projeto deverão constar os captores, as descidas, a localização do aterramento, todas as 

ligações efetuadas e seus detalhamentos, as características dos materiais a empregar, bem como 

as áreas de proteção estabelecidas em plano vertical e horizontal. 

Nenhum ponto da edificação, equipamentos e aparelhos a serem protegidos poderão ficar fora do 

campo de proteção. 

Deverá ser previsto um sistema de aterramento, para garantir o mesmo nível de 
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equipotencialidade. 

Todas as partes metálicas da edificação ou tubulações metálicas deverão ser aterradas. 

 

30 PROJETO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR 

O projeto de Ar Condicionado e Ventilação deverá fornecer o dimensionamento, memória de 

cálculo da carga térmica e renovação de ar, folha de dados dos equipamentos, desenhos (plantas e 

cortes), orçamento e especificações técnicas do sistema de condicionamento de ar e ventilação da 

nova sede do CDS, do CD Ciber e ainda a Base Administrativa. O projeto será desenvolvido de 

acordo com as presentes especificações técnicas, terá todos os elementos necessários e suficientes 

para a posterior licitação, contratação e execução da obra de construção do sistema de 

condicionamento de ar e ventilação da nova Sede do CDS, do CD Ciber e ainda da Base 

Administrativa. 

O projeto deverá buscar utilizar novas tecnologias em consonância com o conceito moderno de 

Green Building e certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) com foco 

em Qualidade do Ar Interior (QAI), e demais dispositivos que otimizem a eficiência energética e 

qualidade do sistema de ar condicionado como um todo, tais como:  controle do ar de renovação e 

concentração de CO2, através de sistemas tipo DOAS (Dedicated Outdoor Air Systems) ou 

outros. A CONTRATADA deverá elaborar documento com informações detalhadas para 

subsidiar o comissionamento das instalações de ar condicionado compreendendo etapas de testes, 

ajustes e balanceamento do sistema 

O projeto de Ar Condicionado e Ventilação deverá ser do tipo VRF (fluxo de gás refrigerante 

variável) e, portanto, ao especificar equipamentos, rede de tubulação frigorígena, derivações, 

sistema de controle, ligações elétrica e as demais características do sistema, deverão existir no 

mercado pelo menos três fornecedores capacitados para a implementação do sistema. Para fins de 

detalhamento admite-se a adoção de uma marca de referência que por ocasião da licitação poderá 

ser substituída por produto similar de mesmas características técnicas e mesmo desempenho. 

30.1 Normas Técnicas 

30.1.1 Referências Gerais 

Para o projeto serão seguidos às prescrições das publicações da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

a. ABNT – NBR 6401 - Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto – Parâmetros 

Básicos de Projeto; 

b. ABNT – NBR 16401 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários:  

Parte 1: Projetos das instalações 

Parte 2: Parâmetros de conforto térmico 
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Parte 3: Qualidade do ar interior 

c. ABNT – NB–3 - Instalações Elétricas; 

d. Resolução ANVISAnº 9, de 16 de janeiro de 2003  

e. NBR 10.080/87 – Instalação de Ar condicionado para salas de computadores 

f. Portaria nº 3532 - Ministério da Saúde, de 28/08/98. 

Para os casos omissos, as normas da ABNT serão complementadas pelas seguintes normas: 

a. ARI - AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTITUTE; 

b. ASHRAE - AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATION AND AIR 

CONDITIONING ENGINEERS; 

c. ASME - AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS; 

d. DIN - DEUTSCHE INDUSTRIE NORMEN; 

e. NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE; 

f. SMACNA - SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL 

ASSOCIATION. 

Os materiais especificados deverão ser novos, de classe, qualidade e grau adequados e deverão 

estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e normas acima. Todos os 

materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os regulamentos de proteção 

contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos, que deverão ser especificados de 

material incombustível ou autoextinguível. 

30.1.2 Referências Específicas 

O desempenho dos filtros de ar atenderá o descrito nas normas ABNT NBR-6401, as normas 

pertinentes da ASHRAE e Portaria nº 3 523 do Ministério da Saúde. Os ventiladores obedecerão 

às velocidades limites, na descarga, indicadas nas normas ABNT NBR- 6401. Os níveis de 

emissão sonora das unidades estarão compatíveis com a norma ARI - Standard 575. Todos os 

testes aqui indicados seguirão as normas pertinentes da ABNT. Em caso de não haver normas da 

ABNT para algum teste, serão seguidas todas as normas pertinentes da ASHRAE ou normas por 

esta indicada na última versão do seu HANDBOOK-EQUIPMENTS. 

30.1.3 Nível de Ruído 

O sistema de ar condicionado obedecerá no tocante aos níveis de ruídos e vibrações da máquina e 

instalações, as normas da ABNT e, no caso de omissão destas, as normas da ARI e ASHRAE. A 

seleção de difusores, grelhas de insuflamento e retorno deverão garantir o nível NC 

(NoiseCriteria) de NC-35. 
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30.1.4 Sistema de Unidades 

O sistema de unidades adotado neste trabalho será o Sistema Internacional (SI), indicando-se 

entre parênteses, sempre que possível, o seu equivalente no Sistema Métrico. 

30.2 Condições de projeto adotadas para o sistema de ar-condicionado 

30.2.1 Condições externas de projeto: 

a. BRASÍLIA - DF - BRASIL 

b. Temperatura de Bulbo Seco (TBS): 32°C 

c. Temperatura de Bulbo úmido (TBU): 23,5°C 

30.2.2 Condições internas de projeto: 

a. Temperatura de Bulbo Seco (TBS) a ser mantida: 24 +/- 1°C 

b. Temperatura de Bulbo Úmido (TBU) a ser mantida: 17,8 +/- 1°C 

c. Umidade Relativa (HR%) (não controlada): 55% +/- 5% 

30.2.3 Ocupação/Dissipação: 

A taxa de ocupação dos recintos deverá ser baseada nos layouts de distribuição do projeto de 

Arquitetura desenvolvido pela Contratada. 

Para dissipação deverá ser tomado por base o calor liberado por pessoas, contido na Tabela 12 – 

calor liberado por pessoas (Kcal/h) da NBR 6401. 

A taxa de renovação de ar deverá ser baseada na portaria do ministério da Saúde n° 3532. 

Quanto a iluminação recomenda-se utilizar o valor médio de 20 W/m
2
 ou o valor exato obtido do 

projeto de instalações elétricas desenvolvido pela Contratada. 

As portas dos ambientes condicionados que se comunicam com o exterior ou ambientes não 

condicionados devem ser consideradas fechadas, devendo nestes casos ser prevista a utilização de 

molas de fechamento automático. As janelas deverão ser consideradas fechadas e protegidas 

internamente contra entrada direta de radiação solar. 

30.2.4 Condições de ambientes específicos: 

A CONTRATADA deverá realizar um estudo a fim de se definir, para efeito de dimensionamento 

dos equipamentos empregados, a refrigeração de ambientes específicos que necessitem de 
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condições diferentes das abordadas nos itens anteriores (salas de computadores servidores, por 

exemplo). 

30.3 Critério de Equivalência 

Deverá estar explicitado nas especificações técnicas do sistema que os materiais e equipamentos 

especificados poderão ser substituídos por outros equivalentes, estando, o critério de 

equivalência, sob responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE. 

Para a comprovação da equivalência, será apresentada à CONTRATANTE, por escrito, 

justificativa detalhada para a substituição das partes especificadas, incluindo memorial de cálculo 

para seleção dos equipamentos propostos, acompanhado de lista completa dos equipamentos, com 

modelos, quantidades, consumo em KW unitário, consumo em Kw total, Capacidade de 

Resfriamento em KW, Fator de Calor Sensível, capacidade em TR, níveis de ruído máximos e 

mínimos em dBA, COP indicando KW/KW de Capacidade de resfriamento e Consumo de 

energia elétrica de cada unidade condensadora. 

Ainda para estabelecer equivalência deverão ser fornecidas as cargas elétricas totais, isto é, 

potências elétricas totais dos equipamentos ofertados, fator de calor sensível e catálogos com as 

especificações técnicas completas dos equipamentos utilizando gás refrigerante R- 410ª, bem 

como, dos demais equipamentos e materiais com especificações técnicas. Todos os dados acima 

serão apresentados obrigatoriamente à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

30.4 Sistema de Ar Condicionado 

O projeto do sistema de ar condicionado terá por finalidade proporcionar condições de conforto 

térmico durante o ano todo, com controle de temperatura. O sistema a ser adotado é o de 

expansão direta, com a utilização de equipamentos com Fluxo de Refrigerante Variável (VRF), 

para controle de capacidade. 

A variação de capacidades em função da variação de carga térmica das áreas beneficiadas será 

feita por variação na velocidade de rotação do compressor, através de inversor de freqüência 

(inverter), instalado na alimentação elétrica do motor de acionamento dos compressores. 

As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras serão feitas 

através de tubulação cobre fosforoso sem costura, desoxidados, recozidos e brilhantes com liga 

C- 122 com 99% de cobre, com características conforme norma ABNT-NBR 7541, sendo que as 

derivações serão do tipo “T”, padrão de mercado compacto. 

A tubulação deverá ter especificação para resistir a uma pressão máxima de 50 bar no mínimo. 

A tubulação deverá receber ainda isolamento térmico por toda sua extensão sendo do tipo 

Armstrong ou Armaflex com coeficiente de transmissão de 0,038 watt/k (à 0º C) com espessura 

mínima de 13 mm. Toda tubulação exposta ao tempo deverá ser recoberta com alumínio 
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corrugado de espessura 0,15 cm, com papel acartonado na face interna, amarrada com fita e fivela 

de alumínio. 

Toda a infraestrutura deverá ser soldada em suas conexões com solda especial do tipo Fooscoper, 

e serão totalmente desidratadas e pressurizadas com Nitrogênio, a fim de garantir maior limpeza 

na linha sem borras de solda, preservando a vida do compressor que será instalado. No 

dimensionamento da tubulação deverá ser levada em conta a perda de carga, em função da 

distância entre o evaporador e o conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e 

aprovado pelo fabricante do equipamento. 

Os equipamentos do sistema permitirão condicionar os ambientes beneficiados no verão e 

inverno, e terão todos os acessórios necessários para a supervisão e automação do sistema (CS-

NET), fornecido pelo fabricante. O sistema (CS-NET) de supervisão e controle das unidades 

condensadoras e evaporadoras é um dispositivo gerenciador inteligente e integrado, fornecido e 

desenvolvido pelo fabricante dos equipamentos, capacitado para monitorar todos os 

equipamentos através do sistema e controlar todas as funções operacionais e termodinâmicas de 

forma individualizada ou em grupos. 

Este sistema, de gerenciamento inteligente, deverá possuir placa de interface ou PLC, que permita 

sua interligação aos sistemas de supervisão predial, existentes e/ou a serem introduzidos, e a 

conexão a aparelho microcomputador tipo PC que exibirá os parâmetros controlados, emitirá 

relatórios de operação, funcionamento e manutenção dos aparelhos em planilhas específicas, 

acesso às programações de operação liga/desliga, etc. Este sistema de automação deverá permitir 

que qualquer usuário do sistema, possa controlar a unidade evaporadora respectiva, através do seu 

microcomputador PC, mediante senha específica que será fornecida pelo fabricante do sistema de 

ar condicionado. 

Deverá ser previsto um microcomputador do tipo PC adequado para controle e operação do 

sistema de forma centralizada, que emitirá relatórios e histórico de falhas, bem como, emitirá 

avisos, automaticamente, aos operadores e controladores do sistema. 

O sistema de automação deverá permitir, eletronicamente, o acesso, controle, monitoramento e 

manutenção remotas, via linha telefônica fixa e/ou móvel, permitindo assim, que o fabricante e o 

instalador/mantenedor do sistema, possam monitorar e fazer manutenção remota à distância, 

mediante sistema de senhas invioláveis fornecidas pelo fabricante do sistema de ar condicionado 

e pela FISCALIZAÇÃO. O software do sistema (CS-NET) deverá permitir fazer controle de 

pico de energia elétrica, (Peakcut) e economizador de energia, bem como, deverá emitir 

relatórios mensais automaticamente ou, em qualquer tempo, quando solicitado. Deverá, também, 

emitir relatórios de consumo de energia, com seu respectivo valor total e parcial, de todo o 

sistema e/ou parte, sala por sala ou, andar por andar e/ou mesmo de cada evaporador ou 

ambiente, permitindo a verificação, consumo e utilização de cada equipamento individualmente.  

O sistema de automação do ar condicionado deverá ter placa de interface com protocolo aberto e 

adequado à interconexão ao sistema de Automação Predial, BMS. A automação do sistema 
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deverá permitir a leitura dos todos os dados de operação e histórico de falhas dos equipamentos, a 

qualquer tempo, bem como, fazer a bilhetagem da conta de energia elétrica, emitindo 

automaticamente, relatório de consumo de energia elétrica mensal, de todos os equipamentos em 

conjunto ou separadamente, andar por andar, ou ainda, de cada evaporador individualmente, em 

planilha Excel. Todos os relatórios de funcionamento, operação e histórico dos tempos de 

funcionamento e das falhas ocorridas, deverão ser extraídos do programa, imediatamente após a 

solicitação. O proponente deverá fornecer garantia, por escrito, através de carta anexa, que o 

sistema proposto atenderá expressamente a esse requisito. 

A distribuição de ar, no caso dos evaporadores tipo “ambiente” será executada de forma direta, 

por meio de vanes de insuflamento contidas na própria máscara do evaporador. O retorno se dará 

basicamente da mesma forma, ou seja, por meio de grelhas de retorno contidas no próprio 

evaporador, que deverão acompanhar seu design. 

Todas as especificações de cabos, conectores, eletrodutos, dentre outros materiais necessários 

para a alimentação e monitoração, deverão seguir o especificado no memorial de especificações 

de instalações elétricas. 

A introdução de ar externo, necessária a higienização e renovação do ar, conforme Resolução 09 

da ANVISA será através de sistema de ar exterior, a ser indicado em projeto. 

Deverá ser prevista a Rede de drenagem da coleta de água condensada nas unidades evaporadoras 

captada por rede de tubulação específica construída em tubo de PVC e conduzida até as colunas 

de captação. 

O projeto deverá prever que os circuitos elétricos das unidades condensadoras sejam energizados 

diretamente do quadro geral de força do edifício. Os alimentadores deverão ser individualizados 

através de cabos singelos agrupados, protegidos por disjuntores termoelétricos com caixa 

moldada, e no interior de eletrodutos de PVC, quando instalados internamente e de ferro 

galvanizado quando instalados aparentemente. Da mesma forma as unidades evaporadoras serão 

energizadas diretamente dos quadros de distribuição, por meio de circuitos de força 

independente, através de cabo singelo, protegidos por disjuntor termoelétrico e no interior de 

eletrodutos. Todas as derivações da rede de eletroduto deverão ser executadas através de 

conexões apropriadas do tipo conduletes e caixa metálica, ambas tampadas. 

O projeto deverá prever que o circuito elétrico de comando das unidades condensadoras e 

evaporadoras será unido ao painel central de comando através de rede de comando independente 

e constituída de eletrodutos de ferro galvanizado e cabo de comunicação blindado. Todo o 

sistema será automatizado e será integrado ao sistema de automação VRF localizado em uma 

Sala de Monitoramento. 

O sistema de ventilação tem por objetivo assegurar aos ambientes e locais atendidos, níveis 

adequados de qualidade do ar interior, assim como a renovação de ar requerida pela quantidade 

de pessoas presentes no interior dos ambientes. 



CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / PROJETO BÁSICO PARA LICITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO – PÁGINA 96 de 129 

 

 

 

Os umidificadores são responsáveis pelo tratamento do ar a ser insuflado pelo sistema de 

ventilação. A alimentação de água dos umidificadores será proveniente do barrilete e a tubulação 

e acessórios estão incluídos nas quantidades do item de instalações hidráulicas. 

A exaustão dos banheiros será feita através das janelas presentes nesses recintos. Quando não for 

possível a renovação de ar através das janelas, esses ambientes deverão possuir exaustores 

capazes de renovar completamente o ar no seu interior de acordo com os parâmetros 

estabelecidos em norma. 

30.5 Parâmetros para as especificações dos equipamentos 

Os equipamentos especificados no projeto terão no mínimo as características técnicas a seguir 

apresentadas, visando estabelecer parâmetros de qualidade e desempenho. 

A construção dos equipamentos e sua instalação deverão obedecer, além das normas ABNT, ou 

na omissão destas, das normas da ASHRAE, as seguintes especificações: 

30.5.1 Condicionadores de ar e ventiladores de renovação de ar 

Serão de expansão direta, tipo multi-evaporadores, operando em regime de fluxo de refrigerante 

Variável (VRF) podendo ou não trabalhar em ciclo reverso (resfriamento e aquecimento). Cada 

unidade externa (unidade condensadora resfriada a ar) alimentará múltiplas unidades internas, 

com modulação individual de capacidade pela variação da vazão de gás refrigerante. 

Cada condicionador será constituído de unidade condensadora e unidades evaporadoras. 

30.5.1.1 Unidades evaporadoras 

Instaladas internamente aos ambientes condicionados com desenho e acabamento variáveis 

conforme a necessidade decorativa e funcional (distribuição de ar). Deverão apresentar as 

seguintes características técnicas: 

a. Controle de capacidade por válvula de expansão eletrônica LEV; 

b. Sensores de superaquecimento/subresfriamento (termistores); 

c. Sensor de temperatura ambiente (termistor no retorno); 

d. Ventilador de baixo nível de ruído; 

e. Placa de controle inteligente endereçável; 

f. Sistema automático de fechamento da passagem de refrigerante sob falta de energia parcial no 

circuito; 

g. Compatível para a utilização com gás refrigerante R-410A; 
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h. Auto-acionamento após falta de energia; 

i. Opção de acionamento pelo disjuntor. 

Todas as unidades deverão ter no mínimo as características construtivas apresentadas a seguir: 

a) Gabinete Metálico: construído em chapa de aço devidamente tratado contra corrosão e pintado 

em esmalte sintético de boa qualidade, ou plástico injetado, providos de isolamento térmico. 

Deverá contar com armação para filtros de ar e bandeja de recolhimento de condensado, com 

tratamento anticorrosivo e isolamento térmico na face inferior, devendo ser dotados de bombas 

de transferência de condensado, em todos os evaporadores; 

b) Ventilador da unidade evaporadora: do tipo centrífugo, com rotor de pás curvadas para frente, 

rigorosamente balanceado, estática de dinamicamente, acionado diretamente por motor 

elétrico, de 220volts, bifásico, 60 hertz, com três velocidades de rotação, de funcionamento 

silencioso; 

c) Serpentina: fabricada em tubos de cobre sem costura, diâmetro mínimo de 1/8”, com aletas de 

alumínio, sendo o número de filas em profundidade especificado pelo fabricante, de maneira 

que a capacidade do equipamento seja adequada à especificada. A velocidade máxima do ar na 

face da serpentina deverá ser de 2,5m/s; 

d) Válvula de expansão eletrônica linear, permitindo perfeito ajuste da capacidade térmica do 

evaporador; 

e) Filtros de ar. Tipo descartável, montados no próprio evaporador; 

f) Controle individualizado por ambiente; 

g) Controle responsável pela operação e monitoração local do usuário sobre o evaporador ou 

grupo de evaporadores. Botão liga/desliga simples; 

h) Controle Remoto Completo sem fio; 

i) Tela de cristal líquido; 

j) Liga/Desliga; 

k) Velocidade do ventilador; 

l) Ajuste da temperatura; 

m) Direcionamento do jato de ar (no caso dos “cassetes”) ; 

n) Sensor de temperatura embutido; 

o) Timer 24hs; 

p) Contagem regressiva para desligamento; 

q) Trava de teclas com segredo; 

r) Limitação da faixa de temperatura ajustável configurável; 
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s) Painel de controle Central; 

t) Controle de até 128 unidades agrupadas em até 4 grupos; 

u) Controle completo de todas as funções do controle remoto individual; 

v) Auto-Alarme; 

w) Agendamento semanal individual para cada grupo; 

x) Proibição dos controles remotos locais seletivos (ajuste de temperatura, reversão quente e frio, 

apagar sinal de filtro sujo, liga/desliga); 

y) Programação atualizável permitindo uma contínua inclusão de novas funções opcionais como: 

controle de demanda, agendamento anual da operação, monitoração e rateio do consumo de 

energia, conversão para protocolo aberto BACnet, LonWorks, etc. 

30.5.1.2 Unidades condensadoras 

Serão unidades compostas dos seguintes componentes: 

a. Gabinete Metálico: de construção robusta, em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e 

pintura de acabamento, com painéis frontais e laterais removíveis para manutenção; 

b. Compressor Frigorífico: do tipo hermético, Scroll, Inverter, com proteção térmica, válvula de 

sucção e descarga, devendo o conjunto operar com gás refrigerante “ecológico” R-410A. A 

quantidade total de compressores com todas as capacidades, de todos os compressores 

individuais ou somados dos condensadores destinados a esta instalação deverão ser do tipo 

Scroll e Scroll Inverter. Constituído de serpentina, construído com tubos paralelos de cobre, 

com aletas de cobre ou alumínio, espaçadas no máximo de 1/8”, perfeitamente fixadas aos 

tubos por meio de expansão mecânica dos tubos. Devendo ser projetado para permitir um 

perfeito balanceamento em conjunto com o compressor e o evaporador; 

c. Circuito Frigorífico: deverá ser constituído de tubos de cobre, em bitolas adequadas, 

conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas 

em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. O dimensionamento da 

tubulação deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os 

evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo 

fabricante do equipamento especificado. Todas as conexões entre os tubos e acessórios 

deverão ser executados em solda prata 15%. Todas as tubulações deverão ser devidamente 

apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e 

apoio espaçados a cada 1,5m. Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e 

testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no 

mínimo, filtro secador, válvula de expansão com distribuidor na linha de líquido, registros e 

ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor. Após a execução da solda, a 

rede deverá ser testada com nitrogênio a pressão de 450psig. Para o preenchimento de gás 

refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão negativa de 

30micra. As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha 
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elastomérica AF/Armaflex da ARMACELL, com espessura adequada para o comprimento 

da rede, com a espessura mínina de 10mm, adequadas para suportar temperaturas internas de 

até 105°C. 

d. Ventilador da unidade condensadora: do tipo axial, em alumínio, sendo a hélice estática e 

dinamicamente balanceada. A hélice deverá ser montada diretamente no eixo do motor dotado 

de inversor de freqüência, para controle automático da velocidade e, com máximo nível de 

ruído permitido de 57dB, durante o dia e, de 49dB, para operação noturna (Ref. 10HP). 

e. Válvula de Bloqueio Tipo BN: Nas extremidades dos pontos de utilização, deverão ser 

instaladas válvulas de bloqueios nas linhas de líquido e de gás, classe de pressão superior a 

620 PSI, e equipada com diafragma de aço inoxidável, para impedir vazamento e tampa para 

impedir a entrada de umidade. 

30.5.1.3 Ventiladores do Sistema de Ventilação (renovação de ar) 

Os ventiladores do Sistema de renovação de ar deverão ser do tipo centrífugo com carga limitada 

(limitload), com vazões nominais variando de 6000m
3
/h à 12000 m

3
/h com 25 mmCa, conforme 

projeto. 

Cada ventilador será dotado de um aparelho umidificador/resfriador evaporativo, responsável 

pelo tratamento do ar insuflado nos ambientes atendidos. O elemento evaporativo deverá ser 

formado por placas rígidas de celulose corrugadas em canais e impregnadas com resinas que 

garantam alta capacidade de absorção e proteção contra decomposição. 

O aparelho umidificador será composto do elemento umidificador (placas de celulose), uma 

bomba de recirculação, um sistema de purga automático, uma caixa de borne, um registro de bóia 

para make-up de água, uma carcaça em fibra de vidro e um painel elétrico de comando e 

proteção, com secagem automática. 

Para seu funcionamento, deverá ser abastecido por um ponto de água cujo quantitativo deverá 

estar previsto no orçamento hidráulico. 

30.5.1.4 Painel de comando central 

a. Ajuste do modo operacional (resfriar, ventilar, seleção, velocidade do ventilador e ajuste de 

termostato), de forma individual por unidade ou em grupos de unidades. 

b. Programação horária de operação do sistema de forma diária, mensal e anual permitindo o 

acionamento e desligamento do sistema nos períodos escolhidos e previamente ajustados.  

c. Conexão para transmissão “on-line” através de sistema ETHERNET. 

d. Visor de líquido para verificar as unidades ligadas em operação. 

e. Programação de todos os eventos ocorridos no sistema como um todo indicados por visor 

líquido. 
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30.5.1.5 Controle Remoto 

Os controles remotos poderão ser utilizados em todas as salas. Todos os ambientes serão 

operados de forma central e por programação horária. Todas as unidades evaporadoras poderão 

ser operadas diretamente do computador PC dos usuários através da função Controle Web pessoal 

no navegador Mozilla Fire Fox, com senha e usuários personalizados. 

30.5.1.6 Atenuadores de ruído 

Deverão ser fabricados em chapas de aço galvanizada, extremidades flangeadas, elemento 

acústico em placas de lã de rocha na espessura de 200 mm cada, protegidos por arraste por chapa 

de aço galvanizada perfurada, com perda de carga de acordo com o indicado nos projetos. 

Deverão ser da marca Berlinerluft ou Trox. 

30.5.1.7 Software para o CS-NET 

Programa de computador para gerenciamento do sistema de ar condicionado, dotado das 

seguintes funções: 

a. Liga/desliga; 

b. Ajuste de temperatura; 

c. Ajuste da vazão de ar; 

d. Programação horária, diária, semanal e anual; 

e. Histórico de operação e falhas; 

f. Inspeção e operação remota dos equipamentos; 

g. Telas com imagem bitmap dos pavimentos. 

30.5.2 Equipamentos Elétricos 

Energia elétrica disponível: sistema trifásico em 380V/60Hz.  

30.5.2.1 Motores Elétricos 

Os compressores dos condicionadores serão acionados por motores inclusos na mesma carcaça. 

Os ventiladores dos condicionadores serão acionados por motores de indução, de rotor de gaiola, 

a prova de pingos e respingos. 

30.5.2.2 Dispositivos de Partida 

A partida poderá ser direta até 5,0 CV, e estrela-triângulo ou chave compensadora para potências 

maiores. 
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30.5.2.3 Ligações Elétricas 

Toda a fiação elétrica deverá correr em eletrodutos metálicos, galvanizados, obedecendo às 

normas da ABNT NBR 5410, devendo estes serem pintados na cor cinza REF 019 da Coral. 

Todos os cabos elétricos deverão ser identificados por anilhas numeradas, nos painéis e fora 

destes. Todos os painéis e condicionadores deverão ser aterrados a partir de um cabo fornecido 

para esse fim. No trecho inicial a ligação entre eletrodutos e motores deverá ser de conduíte 

flexível e conectores apropriados contra umidade para motores externos, referência Tecno-flex, 

modelo TMF, TFF, TMG, TFG. 

Não serão aceitas instalações de cabos e fios aparentes. O instalador do ar condicionado receberá 

um ponto de força geral, e partir deste providenciará a alimentação, distribuição e controle de 

todos os motores de seus equipamentos. Todos componentes elétricos deverão ser de marca 

SIEMENS ou TELEMECANIQUE sem similares. 

30.5.3 Sistema de Automação do Ar Condicionado 

O sistema de automação do ar condicionado deverá ser completo com fornecimento de PCBs e 

softwares e deverá conter, no mínimo, as seguintes características: controlar, operar e monitorar 

todo o sistema em conjunto ou individualmente através de acesso remoto, via telefone fixo e/ou 

móvel; e o bilhetamento do consumo de energia elétrica deverá ser emitido automaticamente ao 

final de cada mês, bem como, deverá emitir relatório de consumo total ou parcial imediatamente 

após solicitado, com respectivo histórico de consumo dos meses anteriores. 

30.6 Apresentação do projeto: 

O projeto será composto de representação gráfica, memorial descritivo e memória de cálculo. 

A representação gráfica será feita por meio de plantas, cortes, elevações e detalhes (quando 

necessários) que permitam a análise e compreensão de todo o projeto de acordo com o ANEXO 

5. Os desenhos deverão obedecer às seguintes normas: 

a. NBR 8196 - Desenho técnico - emprego de escalas.   

b. NBR 10068 - Folha de desenho - leiaute e dimensões. 

c. NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. 
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31 PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

O projeto deverá conter os elementos constantes do item 12.1.1 – Elementos de Projeto – deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico, para que fiquem definidas integralmente as 

características de todos os sistemas de impermeabilização empregados, de forma a orientar sua 

produção. 

O projeto deverá obedecer rigorosamente às normas NBR 9575, NBR 9686, NBR 9952, NBR 

279/9574, NBR 9689 e quaisquer outras que sejam pertinentes. 

 

32 PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

Este projeto diz respeito à comunicação visual interna e externa, com sinalização horizontal, 

vertical e placas de identificação das unidades. Deverá ser apresentado o estudo preliminar à 

CONTRATANTE, para aprovação. As cores deverão ser definidas juntamente com os projet istas 

de arquitetura e interiores as quais deverão ser sóbrias. O projeto deve ter uma aparência moderna 

que remeta a alta tecnologia dos equipamentos e serviços a serem realizados nestes pavilhões 

localizados no Polo de Tecnologia da Informação do Exército. 

O projeto deverá conter os elementos constantes do item 12.1.1 – Elementos de Projeto – deste 

Caderno de Especificação Técnica / Projeto Básico. 

O projeto deverá incluir: 

a. Plantas de implantação em escala 1:200 para a área total com alocação e identificação final 

dos elementos externos de sinalização; 

b. Planta dos pavimentos com locação exata dos elementos de sinalização, escala 1:100 ou 1:50; 

c. Elevações indicando a altura dos elementos; 

d. Desenho detalhado de cada elemento indicando, se for o caso, o modo de fixação, em escalas 

convenientes, assim como as relações com elementos elétricos ou de outros sistemas, se 

houver; 

e. Desenho do alfabeto a ser utilizado, indicando com clareza suas características gráficas, 

critérios de alinhamento e espaçamento de letras em escala 1:1; 

f. Desenho de todos os símbolos, pictogramas e signos direcionais utilizados em escala 1:1; 

g. Desenhos contendo a diagramação de associações de mensagens, escritas com signos 

direcionais, mensagens escritas com pictogramas, pictogramas com signos direcionais, e 

outras; 

h. Memorial descritivo, especificações e relatório técnico, que inclua o manual de utilização do 

sistema proposto; 

i. Planilha de orçamento do projeto específico; 
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j. Relatório técnico. 

 

 

33 PROJETO DE ACÚSTICA 

Elaboração dos projetos de tratamento acústico com especificação dos materiais utilizados. 

Deverá ser apresentado o estudo preliminar à fiscalização, para aprovação. Os materiais deverão 

ser definidos juntamente com o projetista de arquitetura e interiores. Incluirão plantas indicativas, 

memoriais descritivos, detalhes, especificações, planilhas orçamentárias, com valores unitários e 

globais. 

Deverá ser desenvolvido o Projeto Executivo contendo, de forma clara e precisa, todos os 

detalhes e indicações necessárias à perfeita e inequívoca execução dos elementos. 
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34 ANEXO 1 – PLANTA DE SITUAÇÃO - PDOM 
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35 ANEXO 2– MODELO ORÇAMENTO DESCRITIVO – PLANILHA ANALÍTICA 

 

Observação: 

Osorçamentosdeverãoserelaboradoscomtodasasmemóriasecomposiçõesdecustosconformemodelosf

ornecidos e constantes dos anexos.O arquivo eletrônico deverá ser entregue no formato “.XLS” 

compatível com o Excel e no formato “.PLA” compatível com o programa COMPOR90. 
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36 ANEXO 3 - FICHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO 

(MODELO PREENCHIDO) 

 

 

 

OM: Diretoria de Obras Militares Local: Brasília/DF Data: Maio/2003 

 

Informações SINAPI: Preço e Código do Componente 

Sigla do Relatório: CSF.SB. 141 Mês/Ano: Maio/2003 UGI: 4495 UGO: 0000 

 

Serviço: Concreto Estrutural 15 Mpa (1: 2: 3), preparo com 

betoneira. 

Unidade de serviço: m3 

Código  

SINAPI 
Insumos Unidade 

Coeficiente (A) Custo do Insumo 

(B) 

Custo Unitário 

(C=A x B) 

00000643 
Betoneira 320 l diesel 5,5HP sem 

carregador mecânico 
H 0,650 1,77 1,15 

00010485 

Vibrador imersão, com motor elétrico 

2HP monofásico, com mangote. H 0,300 0,66 0,20 

00004750 Pedreiro h 4,000 5,30 21,20 

00006111 Servente h 9,000 3,43 30,87 

00001379 Cimento Portland CP-320 kg 340,000 0,37 125,80 

00000370 Areia média m3 0,540 45,93 24,80 

00004718 Pedra britada n° 2 ou 25mm m3 0,810 38,50 31,19 

      

      

      

      

      

Custo Unitário Direto 235,21 

BDI % 26,5 62,33 

Custo Unitário Total (R$) 297,54 

Observações: 

Encargos Sociais embutidos na mão de obra: 122,82% 

http://csf.sb/
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37 ANEXO 4 - MODELO ORÇAMENTO DESCRITIVO - FOLHA RESUMO 
OBRA: 

PROJETO N°: OM: RM: 

LOCAL: DATA: 

ÁREA EQUIVALENTE (1) (m
2
): ÁREA ÚTIL(m

2
): ÁREA CONSTRUÍDA(m

2
): 

N° Classe DISCRIMINAÇÃO 
CUSTOS 

MAT M. O TOT % 

APOIO À OBRA 

01 SETP SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS     

02 SEAA SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS     

03 SERC SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

04 SERP SERVIÇOS PRELIMINARES     

05 SEDI SERVIÇOS DIVERSOS     

06 SERT SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)     

07 CANT CANTEIRO DE OBRAS     

EDIFICAÇÃO 

01 FUES FUNDAÇÃO     

02 FUES ESTRUTURA     

03 INHI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

04 INEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS     

05 PARE PAREDES / PAINÉIS     

06 COBE COBERTURA     

07 IMPE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS     

08 ESQV ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (ARMÁRIO EMBUTIDO, ETC).     

09 REVE REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS     

10 PISO PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS     

11 PINT PINTURAS     

INFRA-ESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPECIAIS 

01 MOVT MOVIMENTO DE TERRA     

02 DROP DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS     

03 ESCO ESCORAMENTO EM VALAS     

04 ASTU ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS     

05 LIPR LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE     

06 INHI REDES HIDROSSANITÁRIAS (ETA, ETE).     

07 INPR INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (RESERVATÓRIOS)     

08 INEL REDES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO EXTERNA     

09 INES REDES ESPECIAIS (GÁS, INCÊNDIO, PÁRA-RAIO).     

10 FOMA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)     

11 PAVI PAVIMENTAÇÃO     

12 URBA URBANIZAÇÃO (MURO, CERCA, PLANTIO GRAMA, CALÇADA).     

CUSTOS / PREÇOS 

A CUSTO DE APOIO A OBRA (R$) – SEM BDI     

B CUSTO DA EDIFICAÇÃO (R$) – SEM BDI    

C CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA (R$) – SEM BDI    

D 
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) – SEM BDI [APOIO A OBRA + EDIFICAÇÃO + INFRA-ESTRUTURA]    

E BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (R$) – BDI (2)    

F PREÇO TOTAL DA OBRA (R$) –> [D + E]    

G CUSTO UNITÁRIO DA EDIFICAÇÃO (R$ / M2)– >[ B / ÁREA EQUIVALENTE ]  

INFORMAÇÕES SINAPI 

SIGLA RELATÓRIO: MÊS/ANO: UGI: UGO:  

LEGENDA 

CONFORME A NBR 12721 E INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E 

APROVAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS MILITARES DO EXÉRCITO. 

BDI – O BDI MÁXIMO ADMISSÍVEL PELA DIRETORIA DE OBRAS MILITARES É DE 26,5%. A LICITANTE 
DEVERÁ LANÇAR NA PROPOSTA O VALOR CORRESPONDENTE AO SEU PRÓPRIO BDI, OBSERVANDO 

A ORIENTAÇÃO DO TCU, ARTIGO TÉCNICO BDI, PUBLICADO NA REVISTA DO TCU N° 088, ABR/JUN 

2001, PÁGINA 13. 
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38 ANEXO 5 – APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA 

 

Todos os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas 

pertinentes, em especial as seguintes: 

 

a) NBR 13532 - Elaboração de projetos de edificações – arquitetura; 

b) NBR 6492 - Representação de projetos de arquitetura; 

c) NBR 7191 - Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado; 

d) NBR 6982 - Desenho de eletrônica; 

e) NBR 5984 - Norma geral de desenho técnico; 

f) NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico; 

g) NBR 8196 - Desenho técnico - emprego de escalas; 

h) NBR 10068 - Folha de desenho - leiaute e dimensões; 

i) NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. 

j) Instruções Gerais para o Planejamento e a Execução das Obras Militares do Ministério 

do Exército (IG 50-03); 

k) Normas para a Elaboração de Projetos de Aquartelamento (NOR 203-01-92); 

l) Normas da ABNT e do INMETRO; 

m) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, 

n) Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

o) Caderno de Encargos da PINI; 

p) Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA. 

q) IR – 50-16 - Instruções Reguladoras para a Elaboração, a Apresentação e a Aprovação 

de Projetos de Obras Militares no Comando do Exército 

r) NOROM 

A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em obediência a padrões 

previamente definidos pelo CONTRATANTE. 

O caderno de especificações técnicas e as planilhas de orçamentos deverão seguir as estruturas 

previstas nas normas da ABNT e no Sistema de Obras Militares (NOROM e IR 50-16). 
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Deverão ser entregues 3 (três) cópias de cada item (desenhos, textos, planilhas, etc.) dos 

projetos. Cada cópia deverá ser fornecida nos formatos impresso (papel sulfite) e digital 

(arquivos gravados em CD-ROM ou DVD-ROM). 

Na gravação das mídias digitais, somente os arquivos finais deverão estar presentes, excluindo-

se arquivos de backup, temporários ou auxiliares que não forem necessários. 

Os desenhos (plantas, cortes, etc.) no formato digital deverão conter todas as pranchas nos 

formatos ".DWG" e ".RVT", compatíveis com os softwares AutoCAD 2010 e Autodesk Revit 

2010, sendo que apenas os projetos de arquitetura necessariamente deverão ser entregues no 

formato de modelo tridimensional no formato".RVT" compatível com o Autodesk Revit 2010. 

Os desenhos impressos deverão conter os respectivos carimbos do CREA-DF e as respectivas 

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), tudo em conformidade com a 5ª Edição ou 

edição mais atualizada do Caderno de Encargos da Editora PINI. 

Os textos e planilhas impressos deverão ser apresentados no formato A4. Os arquivos digitais 

desses deverão ser compatíveis com os softwares do Microsoft Office (Word e Excel) em sua 

versão 2000. 

Cada arquivo digital deverá conter apenas um documento gráfico ou textual. Não poderá haver 

duas pranchas num mesmo arquivo (um arquivo ".DWG" com duas pranchas, por exemplo), da 

mesma forma que não poderão existir dois textos ou planilhas distintos em um mesmo arquivo 

(".DOC" ou ".XLS"). 

Tanto os produtos gráficos quanto os textuais deverão conter o nome da empresa, a assinatura 

do profissional responsável, a menção de seu título profissional e o número de seu respectivo 

registro no CREA/CAU. 

Tanto os produtos gráficos quanto os textuais deverão ser entregues em seu formato original e 

em formato “.PDF”. 

Os nomes de todos os arquivos digitais fornecidos pela CONTRATADA deverão seguir a 

seguinte padronização: 

a. Os arquivos gerados nas etapas definidas na Tabela 1 - Relação de Projetos de 
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Engenharia - deverão ter seus nomes iniciados pelas siglas que se encontram definidas 

nessa própria tabela ("INÍCIO", "ARQ", por exemplo) e deverão estar contidos em pastas 

cujos nomes são as próprias siglas que iniciam seus nomes; 

b. Após a sigla, o nome dos arquivos deverá incluir o separador "_" (underscore); 

c. Após o separador, incluir o tipo de informação contida no arquivo ("PLANTA", 

"CORTE", "IMAGEM", "GRÁFICO", "TABELA", "DOCUMENTO", etc.) resumido a 

uma única palavra; 

d. Após o tipo, incluir novo separador "_" (underscore); 

e. Após o separador, incluir o número (três dígitos) do documento daquele tipo naquele 

projeto específico ("005", por exemplo); 

f. Após o número, incluir novo separador "_" (underscore); 

g. Considerando possíveis novas versões do mesmo arquivo, deverá ser colocada, após o 

separador, a versão do arquivo representada pela letra "V" acrescida de três dígitos 

numéricos ("V007", por exemplo); 

h. Finalizando o nome, deverá ser colocada a extensão adequada (".dwg", ".doc", ".xls", 

".rvt", etc.). 

Um exemplo da utilização da padronização citada é: a quarta versão da sétima planta que faz 

parte do projeto de fundações deverá estar em uma pasta chamada "FUNDA" e deverá ter o 

nome "FUNDA_PLANTA_007_V004.dwg". 

Uma lista numerada, agrupada por projeto específico e que exiba todos os documentos 

integrantes do projeto, deverá ser entregue à CONTRATANTE contendo o nome e a descrição 

de cada um dos arquivos, além de observações adicionais julgadas pertinentes. 

A utilização de envio de arquivos digitais por correio eletrônico será permitida em caso de 

revisões dos projetos já entregues, complementações ou mediante autorização prévia da 

CONTRATANTE. 

No caso de existirem modificações ou revisões nos projetos, estas deverão ser fornecidas 

formalmente, via ofício de remessa, acompanhadas de instruções que indicarão quais arquivos 

entregues anteriormente deverão ser substituídos pelos novos ou simplesmente excluídos, o que 
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viabilizará a coesão e atualização organizada da documentação. 

 

38.1 Compatibilidade de arquivos 

Não serão aceitos arquivos com as extensões ".PLT", ".DXF" e ".TXT". 

Em caso de arquivos produzidos em outro software diferente do AutoCAD e posteriormente 

convertidos para o mesmo, é aconselhável a observação de possível perda de informações 

ocasionada, principalmente, em objetos dos tipos: texto, cota, hachura e "Linetype". 

Se forem utilizadas fontes (tipos de letras) não fornecidas com o AutoCAD ou fontes incomuns 

(o que dever ser evitado), as mesmas deverão ser remetidas junto com os arquivos. 

Os arquivos digitais das ilustrações poderão ser vetoriais (formato do software Corel DRAW - 

extensão de arquivo ".CDR") ou "Raster" (extensão de arquivo ".TIF" ou ".JPG", dependendo 

do tipo de imagem). 

 

38.2 Aspectos gerais dos desenhos 

O projeto seguirá a orientação de eixos ortogonais do software utilizado (AutoCAD,Revit e etc.) 

e coincidirá a coordenada inicial com o ponto (0,0,0). Todas as pranchas terão o mesmo 

referencial inicial, ou seja, origem única no sistema de coordenadas. 

Para efeito de compatibilidade dos projetos, não serão aceitos, em qualquer etapa, arquivos com 

cotas editadas (forçadas), ou seja, o desenho deve apresentar a proporção real e exata. Blocos, 

hachuras e principalmente cotas não deverão ser "explodidos". 

Todos os elementos abaixo discriminados deverão ser desenhados obrigatoriamente com suas 

dimensões e posições aproximadas, não sendo permitida a utilização de símbolos para os 

mesmos: 

a. Estrutura: todos os elementos; 

b. Instalações elétricas, lógica e telefonia; 

c. Quadros; 
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d. Luminárias e tomadas; 

e. Shaftse recortes para passagem maiores que 50x50 mm, em estrutura e/ou alvenaria; 

f. Instalações hidráulicas, sanitárias, de combate a incêndio, gás e etc; 

g. Quadros e caixas de passagem; 

h. Ralos, calhas e grelhas AP; 

i. Louças; 

j. Reservatórios; 

k. Instalações de ar-condicionado; 

l. Tubulações com mais de 50 mm; 

m. Dutos e isolamentos; 

n. Difusores; e 

o. Equipamentos gerais. 

 

38.3 Identificação de pranchas 

Os desenhos deverão estar em conformidade com as IR 50-16 e apresentar, na parte inferior 

direita, no mínimo, as seguintes informações: 

a. Identificação do CONTRATANTE e do Órgão que ocupará a edificação; 

b. Ano, número do projeto, item do projeto e número da folha; 

c. Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto (nome, registro profissional e 

assinatura); 

d. Identificação da edificação (nome e localização geográfica); 

e. Identificação do projeto (etapa de projeto, especialidade/área técnica, codificação); 

f. Identificação do documento (título, data da emissão e número de revisão); e 

g. Demais dados pertinentes. 

De modo a assegurar um eficiente cadastramento das pranchas no sistema de gerenciamento de 

documentos da CONTRATANTE, é obrigatório que conste no carimbo de TODAS as pranchas 

as seguintes informações: Nome e local do empreendimento, disciplina, dependências (área em 

foco), data de emissão, revisão (número e descrição) e título, este último que deverá sintetizar o 

conteúdo de sua respectiva prancha e também receber informações que não se encaixem em 
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outro campo do carimbo. 

Os logotipos que vierem a constar no carimbo deverão estar desenhados vetorialmente, ou seja, 

por meio de entidades do próprio software (AutoCAD, REVIT, etc.). Não serão aceitas pranchas 

que dependam de arquivo de imagem externo (para visualização da logomarca, por exemplo). 

 

38.4 Divisão de layers 

A separação de camadas (Layers) a ser adotada deverá ser a sugerida pela Associação Brasileira 

dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) na proposta de normas para desenvolvimento de 

desenhos em CAD. 

Deverá ser permitida a criação de novas camadas quando o projeto, por seu detalhamento ou 

especificidade, requerer uma maneira diferente de agrupamento de elementos e/ou quando o 

autor achar que um certo conjunto de elementos necessite ser destacado dos demais. 

Caso sejam utilizados softwares para automatizar os projetos de arquitetura, estruturas, 

instalações, etc., que sejam executados sobre o AutoCAD e criem sua própria estrutura de 

camadas, estas não precisarão ser renomeadas, no entanto, as cores deverão se enquadrar à 

configuração de penas descritas mais adiante. 

 

38.5 Estrutura da prancha 

Deverá ser utilizada a técnica do “Model Space” e “Paper Space”. 

Essa técnica consiste em dividir o modelo (o projeto em si) e o formato (carimbo e margens) em 

seus respectivos espaços. 

O formato ("Paper Space" / "Layout") deverá estar em milímetros, proporcionando impressão 

em escala 1:1. 

O projeto (no "Model") deverá estar em metros (arquitetura e instalações) ou em centímetros 

(estrutura), salvo exceções. 
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Não deverão existir mais desenhos no “Model Space” do que os que realmente fazem parte da 

prancha. 

Os arquivos terão que ser totalmente purgados e salvos com um "zoom extents" no “Paper 

Space” de modo a mostrar a visualização final do desenho. 

A prancha deverá ter uma largura máxima de 895 mm (limite da impressora).  

 

38.6 Configuração de penas 

É importante que a configuração de penas de todas as pranchas do projeto seja única e igual a 

que se encontra na Tabela 16. 

Tabela 16 - Configuração de Penas 

Cor N° Nome Pena 

1 7 Red 0.1 

2 7 Yellow 0.2 

3 7 Green 0.3 

4 7 Cyan 0.4 

5 7 Blue 0.5 

6 7 Magenta 0.6 

7 7 White 0.7 
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39 ANEXO 6 - MODELO DE CARIMBO PADRÃO ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA 

DESCRIÇÃO: Modelo de preenchimento do carimbo. O bloco deverá ser inserido nas folhas 

de Estudo Preliminar com atributos preenchidos conforme nomenclatura abaixo. 

UTILIZAÇÃO: Isoladamente nas folhas de apresentação do Estudo Preliminar. Nas folhas 

de apresentação do Anteprojeto e Projeto Executivo utilizar a folha padrão conforme ABNT 

nos formatos A0, A1, A2, A3 ou A4. 
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40 ANEXO 7 - MODELO DE TABELA DE VEGETAÇÃO 

DESCRIÇÃO: Tabela Geral de Vegetação para especificação e identificação das 

vegetações utilizadas.  

UTILIZAÇÃO: No projeto de implantação / Paisagismo / Arquitetura. 
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41 ANEXO 8 - MODELO DE TABELA DE ÁREAS 

DESCRIÇÃO: Modelo de preenchimento do quadro geral de áreas. O bloco deverá ser 

inserido nas folhas de Estudo Preliminar com atributos preenchidos conforme nomenclatura 

abaixo. 

UTILIZAÇÃO: Na folha do projeto acima do carimbo e quando não couber ao lado dele. 
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42 ANEXO 9 – MODELO DE CRONOGRAMA DE TRABALHO 

Os cronogramas para a realização dos diferentes trabalhos, incluindo a coordenação dos projetos de 

engenharias, foram estabelecidos de acordo com entregas das Tarefas, sendo desenvolvidos 

concomitantemente em um prazo de 240 dias a partir de sua “Ordem de Serviço”:  

 

 

 

 

 

A Tabela acima é meramente ilustrativa. 

 

 

 

 

 

 

 



CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / PROJETO BÁSICO PARA LICITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO – PÁGINA 120 de 129 

 

 

 

43 ANEXO 10 - TERMO DE VISTORIA 

 

 

TERMO DE VISTORIA 

FOLHA 

1 

Data da vistoria 

dd/mm/aaaa 

Código Obra/Projeto Endereço Município/Distrito 

Texto 

 

 

 

ACOMPANHARAM A VISTORIA: 

SR (A):  

CARGO FUNCIONAL:  Órgão/Empresa:  

ASSINATURA:  

SR (A):  

CARGO FUNCIONAL:  Órgão/Empresa:  

ASSINATURA:  

RESPONSÁVEL PELA VISTORIA: COORDENADOR: 

NOME:  NOME: 

CREA/CAU:  CREA/CAU:  

ASSINATURA: DATA:dd/mm/aa ASSINATURA: DATA:dd/mm/aa 

 

Brasília, XX de XXXXX de XXXX 
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44 ANEXO 11 – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
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45 ANEXO 12–PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DOS PROJETOS 

 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DE 
INFRAESTRUTURA DO POLO DE TECNOLOGIA 

ÁREA TERRENO:  216.500,00 m²   ÁREA PAV: 77.741,01 m² 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

PARCIAL (R$) 
VALOR 

UNIT (R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS         

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m² 77.741,01 142.648,76 1,83 

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED   
   

1.2.1 
Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de 
Projetos 

m² 77.741,01 87.929,26 1,13 

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m² 77.741,01 88.381,44 1,14 

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética para Certificação GBC m² 77.741,01 67.198,32 0,86 

1.2.4 Deslocamento transporte oe 1,00 25.940,00 25.940,00 

1.2.5 
Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasília e 
Concessionárias 

m² 77.741,01 32.774,10 0,42 

1.3 TOPOGRAFIA   
   

1.3.1 Levantamento Planialtimétrico m² 216.500,00 118.109,19 0,55 

1.4 GEOTECNIA   
   

1.4.1 Sondagem a Percussão ml 150,00 49.757,32 331,72 

1.4.2 Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem unid 1,00 3.762,22 3.762,22 

1.5 ESTUDOS   
   

1.5.1 Diagnóstico Ambiental m² 216.500,00 34.034,80 0,16 

1.5.2 Estudo do Sistema de Drenagem Existente m² 216.500,00 21.100,00 0,10 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

671.635,42 
 

2 PROJETOS   
   

2.1 Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas)   
   

2.1.1 Projeto Geométrico e Intersecções m² 55.000,00 22.183,33 0,40 

2.1.2 Projeto de Sistema de Pavimentação m² 55.000,00 21.083,33 0,38 

2.1.3 Projeto de Terraplenagem m² 55.000,00 43.083,33 0,78 

2.1.4 Projeto de Sinalização m² 55.000,00 41.066,67 0,75 

2.1.5 Projeto de Comunicação Visual m² 77.741,01 20.990,07 0,27 

2.1.6 Projeto de Sistema de Drenagem e Hidráulica m² 55.000,00 98.816,67 1,80 

2.1.7 Projeto Elétrico MT m² 55.000,00 30.616,67 0,56 

2.1.8 Projeto de Sistema de Iluminação m² 55.000,00 14.483,33 0,26 

2.1.9 Projeto de Circulação Viária e Estacionamento  m² 55.000,00 12.650,00 0,23 

2.1.10 Projeto de Cercamento Terreno ml 1.121,00 4.895,00 4,37 

2.1.11 
Projeto de Interligação Subterrânea Entre Blocos - 
Arquitetônico, Estrutural, Drenagem, Segurança, Elétrica 

m² 2.400,00 157.680,00 65,70 

2.1.12 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 152.500,00 43.716,67 0,29 

  TOTAL do item 2.1 - Projetos    
 

511.265,07 
 

  TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1+ item 2.1   
 

1.182.900,49 
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DE 
INFRAESTRUTURA DO POLO DE TECNOLOGIA 

ÁREA TERRENO:  216.500,00 m²   ÁREA PAV: 77.741,01 m² 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

PARCIAL (R$) 
VALOR 

UNIT (R$) 

3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas   
   

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00 62.032,86 62.032,86 

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00 13.184,40 13.184,40 

  SUBTOTAL   
 

1.258.117,75 
 

  BDI % 17,8 223.944,96 
 

  PREÇO TOTAL (R$)   
 

1.482.062,71 
 

 

 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA 
SEDE DO CD Ciber 

 ÁREA:    Edifício: 6.419,06 m² / Garagem: 
1.369,33m2  

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

PARCIAL (R$) 
VALOR 

UNIT (R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS         

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m² 7.788,39 49.274,55 6,33 

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED   
   

1.2.1 
Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de 
Projetos 

m² 7.788,39 15.446,98 1,98 

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m² 7.788,39 12.461,43 1,60 

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética para Certificação GBC m² 7.788,39 11.033,55 1,42 

1.2.4 Deslocamento transporte m² 7.788,39 16.355,62 2,10 

1.2.5 
Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasília e 
Concessionárias 

m² 7.788,39 8.099,93 1,04 

1.3 GEOTECNIA   
   

1.3.1 Sondagem a Percussão ml 120,00 6.880,00 57,33 

1.3.2 Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem unid 1,00 695,56 695,56 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

120.247,61 
 

2 PROJETOS   
   

2.1 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Prédio 

  
   

2.1.1 Projeto Arquitetônico m² 6.419,06 116.120,79 18,09 

2.1.2 Projeto de Fundações m² 7.788,39 24.896,89 3,20 

2.1.3 Projeto Estrutural m² 6.419,06 103.090,10 16,06 

2.1.4 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 2.000,00 2.706,67 1,35 

2.1.5 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 6.419,06 32.223,68 5,02 
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA 
SEDE DO CD Ciber 

 ÁREA:    Edifício: 6.419,06 m² / Garagem: 
1.369,33m2  

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

PARCIAL (R$) 
VALOR 

UNIT (R$) 

2.1.6 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 6.419,06 15.748,09 2,45 

2.1.7 Projeto de Reúso de Água m² 6.419,06 8.687,13 1,35 

2.1.8 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 6.419,06 6.361,71 0,99 

2.1.9 Projeto das Redes Externas de Água, Esgoto, Pluviais m² 7.788,39 12.743,91 1,64 

2.1.10 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 6.419,06 40.654,05 6,33 

2.1.11 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 6.419,06 13.180,47 2,05 

2.1.12 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 6.419,06 4.211,76 0,66 

2.1.13 Projeto de Elevadores m² 7.788,39 14.685,29 1,89 

2.1.14 Projeto de Sistema de Condicionamento de Ar m² 6.419,06 65.941,72 10,27 

2.1.15 Projeto de Impermeabilização m² 2.850,00 4.018,50 1,41 

2.1.16 Projeto de Comunicação Visual m² 6.419,06 8.002,43 1,25 

2.1.17 Projeto de Acústica m² 6.419,06 15.127,58 2,36 

2.1.18 
Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA tipo externo) e Aterramento 

m² 7.788,39 9.969,14 1,28 

2.1.19 Projeto de Drenagem m² 6.419,06 4.930,29 0,77 

2.1.20 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 2.000,00 5.060,00 2,53 

2.1.21 Projeto de Luminotécnica m² 9.000,00 12.240,00 1,36 

2.1.22 Maquete Eletrônica m² 6.419,06 18.401,31 2,87 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio   
 

539.001,50 
 

2.2 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Garagem 

  
   

2.2.1 Projeto Arquitetônico m² 1.369,33 21.795,17 15,92 

2.2.2 Projeto Estrutural m² 1.369,33 21.503,05 15,70 

2.2.3 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 1.369,33 1.739,05 1,27 

2.2.4 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 1.369,33 6.417,59 4,69 

2.2.5 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 1.369,33 3.131,20 2,29 

2.2.6 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 1.369,33 1.716,23 1,25 

2.2.7 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 1.369,33 7.741,28 5,65 

2.2.8 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 1.000,00 2.000,00 2,00 

2.2.9 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 1.369,33 1.693,40 1,24 

2.2.10 Projeto de Impermeabilização m² 1.369,33 1.834,90 1,34 

2.2.11 Projeto de Comunicação Visual m² 1.369,33 1.410,41 1,03 

2.2.12 Projeto de Pavimentação m² 2.000,00 6.560,00 3,28 

2.2.13 Projeto de Terraplenagem m² 2.000,00 4.520,00 2,26 

2.2.14 Projeto de Drenagem m² 2.000,00 2.306,67 1,15 

2.2.15 Projeto de Sinalização m² 1.369,33 2.688,45 1,96 

2.2.16 Projeto de Luminotécnica m² 1.369,33 1.862,29 1,36 

  TOTAL do item 2.2 Projetos - Garagem   
 

88.919,68 
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA 
SEDE DO CD Ciber 

 ÁREA:    Edifício: 6.419,06 m² / Garagem: 
1.369,33m2  

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

PARCIAL (R$) 
VALOR 

UNIT (R$) 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio    
 

539.001,50 
 

  TOTAL PROJETOS = item 2.1+ item 2.2   
 

627.921,18 
 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

120.247,61 
 

  TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1 + item 2.1 + item 2.2   
 

748.168,79 
 

3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas   
   

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00 50.886,36 
 

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00 13.345,31 
 

  SUBTOTAL   
 

812.400,46 
 

  BDI % 17,8 144.607,28 
 

  PREÇO TOTAL (R$)   
 

957.007,75 
 

 

 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA 
SEDE DO CDS 

ÁREA:    Edifício: 6.583,62 m² / Garagem: 
1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

PARCIAL (R$) 
VALOR 

UNIT (R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS         

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m² 7.952,62 50.313,58 6,33 

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED   
   

1.2.1 
Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de 
Projetos 

m² 7.952,62 17.760,85 2,23 

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m² 7.952,62 12.061,48 1,52 

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética m² 7.952,62 9.278,06 1,17 

1.2.4 Deslocamento transporte m² 7.952,62 16.700,50 2,10 

1.2.5 
Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasília e 
Concessionárias 

m² 7.952,62 8.270,72 1,04 

1.3 GEOTECNIA   
   

1.3.1 Sondagem a percussão ml 120,00 7.200,00 60,00 

1.3.2 Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem unid 1,00 712,22 712,22 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

122.297,41 
 

2 PROJETOS   
   

2.1 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Prédio 

  
   

2.1.1 Projeto Arquitetônico m² 6.583,62 119.097,69 18,09 
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2.1.2 Projeto de Fundações m² 7.952,62 23.433,72 2,95 

2.1.3 Projeto Estrutural m² 6.583,62 105.732,94 16,06 

2.1.4 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 2.000,00 2.706,67 1,35 

2.1.5 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 6.583,62 33.049,77 5,02 

2.1.6 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 6.583,62 16.151,81 2,45 

2.1.7 Projeto de Reúso de Água m² 6.583,62 8.361,20 1,27 

2.1.8 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 6.583,62 8.361,20 1,27 

2.1.9 Projeto das Redes Externas de Água, Esgoto, Pluviais m² 7.952,62 9.516,63 1,20 

2.1.10 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 6.583,62 37.702,20 5,73 

2.1.11 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 6.583,62 17.007,35 2,58 

2.1.12 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 6.583,62 8.141,74 1,24 

2.1.13 Projeto de Elevadores m² 7.952,62 13.201,35 1,66 

2.1.14 Projeto de Sistema de Condicionamento de Ar m² 7.952,62 89.095,85 11,20 

2.1.15 Projeto de Impermeabilização m² 2.850,00 4.968,50 1,74 

2.1.16 Projeto de Comunicação Visual m² 6.583,62 10.402,12 1,58 

2.1.17 Projeto de Acústica m² 6.583,62 14.966,76 2,27 

2.1.18 
Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA tipo externo) e Aterramento 

m² 7.952,62 10.895,09 1,37 

2.1.19 Projeto de Drenagem m² 2.000,00 1.640,00 0,82 

2.1.20 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 2.000,00 5.060,00 2,53 

2.1.21 Projeto de Luminotécnica m² 8.000,00 10.880,00 1,36 

2.1.22 Maquete Eletrônica m² 6.583,62 16.678,50 2,53 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio    
 

567.051,08 
 

2.2 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Garagem 

  
   

2.2.1 Projeto Arquitetônico m² 1.369,00 21.789,92 15,92 

2.2.2 Projeto Estrutural m² 1.369,00 21.497,86 15,70 

2.2.3 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 1.369,00 1.852,71 1,35 

2.2.4 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 1.369,00 6.872,38 5,02 

2.2.5 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 1.369,00 3.130,45 2,29 

2.2.6 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 1.369,00 1.852,71 1,35 

2.2.7 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 1.369,00 7.739,41 5,65 

2.2.8 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 1.000,00 2.083,33 2,08 

2.2.9 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 1.369,00 1.693,00 1,24 

2.2.10 Projeto de Impermeabilização m² 1.369,00 1.834,46 1,34 

2.2.11 Projeto de Comunicação Visual m² 1.369,00 1.410,07 1,03 

2.2.12 Projeto de Pavimentação m² 1.869,00 6.441,82 3,45 

2.2.13 Projeto de Terraplenagem m² 2.000,00 4.833,33 2,42 

2.2.14 Projeto de Drenagem m² 1.869,00 1.844,08 0,99 

2.2.15 Projeto de Sinalização m² 1.869,00 3.476,34 1,86 

2.2.16 Projeto de Luminotécnica m² 1.369,00 2.318,17 1,69 

  TOTAL do item 2.2 Projetos - Garagem   
 

90.670,05 
 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio   
 

567.051,08 
 

  TOTAL PROJETOS = item 2.1+ item 2.2   
 

657.721,13 
 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

122.297,41 
 

  TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1 + item 2.1 + item 2.2   
 

780.018,54 
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3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas   
   

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00 48.538,48 48.538,48 

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00 12.402,70 12.402,70 

  SUBTOTAL   
 

840.959,72 
 

  BDI % 17,8 149.690,83 
 

  PREÇO TOTAL (R$)   
 

990.650,55 
 

 

 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA BASE 
ADMINISTRATIVA 

ÁREA:    Edifício: 5.631,00m² / Garagem: 
1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
 VALOR 

PARCIAL (R$) 
VALOR 

UNIT (R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS         

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m² 7.000,00 44.286,67 6,33 

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED   
   

1.2.1 
Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de 
Projetos 

m² 7.000,00 13.300,00 1,90 

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m² 7.000,00 11.200,00 1,60 

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética m² 7.000,00 8.166,67 1,17 

1.2.4 Deslocamento transporte m² 7.000,00 14.700,00 2,10 

1.2.5 
Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasília e 
Concessionárias 

m² 7.000,00 7.280,00 1,04 

1.3 GEOTECNIA   
   

1.3.1 Sondagem a Percussão ml 120,00 6.880,00 57,33 

1.3.2 Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem unid 1,00 712,22 712,22 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

106.525,56 
 

2 PROJETOS   
   

2.1 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Prédio 

  
   

2.1.1 Projeto Arquitetônico m² 5.631,00 107.927,50 19,17 

2.1.2 Projeto de Fundações m² 7.000,00 25.013,33 3,57 

2.1.3 Projeto Estrutural m² 7.000,00 116.550,00 16,65 

2.1.4 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 2.000,00 3.040,00 1,52 

2.1.5 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 5.631,00 28.267,62 5,02 

2.1.6 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 5.631,00 13.814,72 2,45 

2.1.7 Projeto de Reúso de Água m² 5.631,00 7.620,62 1,35 

2.1.8 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 5.631,00 7.620,62 1,35 

2.1.9 Projeto das Redes Externas de Água, Esgoto, Pluviais m² 7.000,00 7.210,00 1,03 

2.1.10 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 5.631,00 34.123,86 6,06 

2.1.11 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 5.631,00 15.016,00 2,67 

2.1.12 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 5.631,00 6.963,67 1,24 
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA BASE 
ADMINISTRATIVA 

ÁREA:    Edifício: 5.631,00m² / Garagem: 
1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
 VALOR 

PARCIAL (R$) 
VALOR 

UNIT (R$) 

2.1.13 Projeto de Instalação de Gás m² 2.000,00 2.946,67 1,47 

2.1.14 Projeto de Elevadores m² 7.000,00 5.253,33 0,75 

2.1.15 Projeto de Sistema de Condicionamento de Ar m² 5.631,00 72.813,80 12,93 

2.1.16 Projeto de Impermeabilização m² 2.850,00 6.359,00 2,23 

2.1.17 Projeto de Comunicação Visual m² 5.631,00 7.784,58 1,38 

2.1.18 Projeto de Acústica m² 5.631,00 11.862,64 2,11 

2.1.19 
Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA tipo externo) e Aterramento 

m² 7.000,00 10.748,83 1,54 

2.1.20 Projeto de Drenagem m² 2.000,00 3.840,00 1,92 

2.1.21 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 1.500,00 3.778,33 2,52 

2.1.22 Projeto de Luminotécnica m² 7.000,00 7.936,67 1,13 

2.1.23 Maquete Eletrônica m² 5.631,00 15.406,03 2,74 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio   
 

521.897,83 
 

2.2 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Garagem 

  
   

2.2.1 Projeto Arquitetônico m² 1.369,00 19.816,28 14,48 

2.2.2 Projeto Estrutural m² 1.369,00 21.497,86 15,70 

2.2.3 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 1.369,00 1.852,71 1,35 

2.2.4 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 1.369,00 6.872,38 5,02 

2.2.5 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 1.369,00 3.358,61 2,45 

2.2.6 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 1.369,00 1.852,71 1,35 

2.2.7 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 1.369,00 8.195,75 5,99 

2.2.8 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 2.000,00 3.412,67 1,71 

2.2.9 Projeto de TV a Cabo, Automação e Segurança m² 1.369,00 1.736,66 1,27 

2.2.10 Projeto de Instalação de Gás m² 1.500,00 2.372,67 1,58 

2.2.11 Projeto de Impermeabilização m² 1.369,00 2.062,63 1,51 

2.2.12 Projeto de Comunicação Visual m² 1.369,00 1.553,74 1,13 

2.2.13 Projeto de Terraplenagem m² 2.000,00 4.869,00 2,43 

2.2.14 Projeto de Pavimentação m² 1.869,00 5.099,23 2,73 

2.2.15 Projeto de Drenagem m² 1.869,00 1.886,75 1,01 

2.2.16 Projeto de Sinalização m² 1.869,00 2.853,34 1,53 

2.2.17 Projeto de Luminotécnica m² 1.369,00 2.111,84 1,54 

  TOTAL do item 2.2 Projetos - Garagem   
 

91.404,82 
 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio    
 

521.897,83 
 

  TOTAL PROJETOS = item 2.1+ item 2.2   
 

613.302,65 
 

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais   
 

106.525,56 
 

  TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1 + item 2.1 + item 2.2   
 

719.828,21 
 

3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas   
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA BASE 
ADMINISTRATIVA 

ÁREA:    Edifício: 5.631,00m² / Garagem: 
1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
 VALOR 

PARCIAL (R$) 
VALOR 

UNIT (R$) 

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00 48.081,68 48.081,68 

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00 12.357,02 12.357,02 

  SUBTOTAL   
 

780.266,90 
 

  BDI % 17,8 138.887,51 
 

  PREÇO TOTAL (R$)   
 

919.154,41 
 

 

 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

RESUMO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data: 23/9/2013 

PROJETO VALOR (R$) 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DE INFRAESTRUTURA DO POLO DE TECNOLOGIA 1.482.062,71 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA SEDE DO CENTRO DE DEFESA 
CIBERNÉTICA - CD Ciber 

957.007,75 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA SEDE DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS - CDS 

990.650,55 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA BASE ADMINISTRATIVA 919.154,41 

VALOR TOTAL ORÇAMENTO ESTIMATIVO PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DO POLO DE TI DO EXÉRCITO 4.348.875,41 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇO 

GLOBAL QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, 

COMO CONTRATANTE A UNIÃO, POR 

INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E A ...(empresa) 

... 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO E PROJETO LEGAL DO 

POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO A SER LOCALIZADO 

NO SETOR MILITAR URBANO (SMU), EM 

BRASÍLIA/DF 

NATUREZA: OSTENSIVO 

VIGÊNCIA: 340 DIAS CORRIDOS 

TERMO DE CONTRATO Nr ____ /2013-DEC 

 

 A União, pessoa de direito público interno, por 

intermédio do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) do Comando do Exército, 

inscrito no CNPJ sob o nº 07521315/0001-23, representado neste ato pelo Cel XXXXXXXX- 

Ordenador de Despesas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a 

empresa.........., estabelecida à ........,  inscrita no CNPJ sob o n
o
 ................, representada neste 

ato pelo .....(seu(s) Diretor(es).....,de  conformidade cm as disposições estatutárias ou do 

contrato social) (ou pelo seu(s) procurador(es) de conformidade com o instrumento de 

procuração), Sr ...................., carteira de identidade N
o
............., CPF N

o
.............., daqui por 

diante denominada CONTRATADA, conformidade com a legislação citada no Edital da 

Concorrência 02/2013, Processo Administrativo nº 93/2013-DEC, ao qual este TERMO 

DE CONTRATO está vinculado, têm entre si justo e contratado o objeto descrito na 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, regidos pela Lei N
o
 8.666, de 21 de junho de 1993, 

em sua atual redação,  e pelas Instruções Gerais para a Realização de Licitação no Exército 
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(IG 12-02), aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A CONTRATADA obriga-se a executar para a CONTRATANTE o objeto descrito a 

seguir: 

OBJETO 

Elaboração de Projeto Executivo e Projeto Legal do POLO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, no Setor Militar Urbano (SMU), Av. 

Duque de Caxias, BRASÍLIA-DF. 

 

Subcláusula Primeira - Os elementos característicos do objeto estão descritos nas 

especificações, plantas e detalhamentos integrantes do Caderno de Especificações Técnicas / 

Projeto Básico(Anexo I do Edital).  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste TERMO DE CONTRATO é de 340 (trezentos e quarenta) dias 

corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço, tendo eficácia a partir da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União (DOU). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

A CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA pela execução do OBJETO do 

presente TERMO DE CONTRATO o valor global R$__________(______________).  

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução indireta será o de Empreitada por Preço Global. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 

Os serviços objeto deste contrato deverão estar plenamente concluídos dentro do prazo de 300 

(trezentos) dias corridos a contar da emissão da ordem de serviço. O prazo de vigência do 

contrato é de 340 (trezentos e quarenta) dias corridos, tendo em vista a necessidade de um 

período de 40 dias finais para análise, aprovação e emissão do termo de recebimento 

definitivo por parte da CONTRATANTE. 
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Parágrafo Primeiro - A critério da CONTRATANTE poderá ser aditivado o prazo de 

vigência do contrato. 

Parágrafo Segundo- Caso o projeto demore a ser analisado por algum órgão público de 

controle na fase de Projeto Legal a CONTRATADA deverá justificar por escrito, a fim de, a 

critério da CONTRATADA, postergar o prazo de execução. 

Parágrafo Terceiro – Deverá ser dado prioridade à entrega do projeto de Infraestrutura do 

Polo de Tecnologia da Informação e assim respeitar o Cronograma constante do Caderno de 

Especificação Técnica/Projeto Básico (Anexo I do Edital). 

Parágrafo Quarto - A comprovação da apresentação do projeto junto às Administrações e 

Concessionárias não caracteriza a conclusão dos trabalhos de Projeto Legal a cargo da CON-

TRATADA. 

Parágrafo Quinto - O fim dos trabalhos de Projeto Legal será caracterizado pela emissão, 

por parte dos órgãos competentes da Administração Pública, do alvará e demais licenças para 

a construção. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A despesa com a execução deste Contrato, no valor de R$(_________________), será 

atendida por recursos da dotação orçamentária __________ da Fonte _________, ND ______, 

já empenhado conforme Nota de Empenho nº 2013 NE800xxx, de xx de xx 2013. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. O DEC pagará à CONTRATADA, pelos serviços contratados e executados, o preço 

global da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de 

imprevistos. Fica expressamente estabelecido que o preço inclui todos os custos diretos e 

indiretos para a execução do(s) serviços(s), de acordo com as condições previstas nas 

Especificações e nas Normas indicadas neste edital e demais documentos da licitação, 

constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

7.2. As parcelas de pagamento seguirão a programação do Cronograma Físico-financeiro de 

projeto e respectivas porcentagens. Essas porcentagens deverão ser calculadas em relação ao 

valor total de cada Grupo (Infraestrutura, Centro de Defesa Cibernética, Centro de 

Desenvolvimento de Sistemas e Base Administrativa) da proposta da CONTRATADA na 

ocasião da vitória do certame licitatório. 
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7.3. As faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA ao Departamento de 

Engenharia e Construção - DEC, e corresponderão às seguintes condições: 

a) O pagamento dos projetos que necessitam de aprovação nos órgãos competentes, 

aqui denominado Projeto Legal, deverão seguir a seguinte forma de 

pagamento: 

1) 70% (setenta por cento) do valor contratado de cada projeto, com a aprovação 

do seu Projeto Executivo específico pela Diretoria de Projetos de Engenharia – 

DPE conforme Cronograma Físico-Financeiro - Anexo XIII; 

2) 30% (trinta por cento) do valor contratado de cada projeto com a entrega à 

DPE do Projeto Executivo específico devidamente registrado, seus alvarás e 

licenças dos órgãos governamentais competentes (Projeto Legal) para a 

construção dos edifícios expedidas conforme Cronograma Físico-Financeiro - 

Anexo XIII. 

b) Os projetos e serviços que não necessitam de aprovação pelos órgãos 

competentes serão pagos em sua totalidade após o recebimento e aprovação da 

CONTRATANTE de acordo com Cronograma Físico-Financeiro - Anexo XIII. 

c) Os serviços em que suas execuções ultrapassam 1 mês ou 30 dias (itens 1.1, 

1.2.1 e 1.2.4 dos Cronogramas Físico-Financeiro - Anexo XIII) serão pagos em 

parcelas iguais após recebimento e aprovação da CONTRATANTE. 

d) O serviço constante no item 1.2.5 - Taxas Diversas para Aprovação na 

Administração de Brasília e Concessionárias - do Cronograma Físico-

Financeiro - Anexo XIII, só será pago mediante comprovação do gasto perante 

os órgãos públicos.  

7.4. Cada item do Cronograma Físico-financeiro será considerado efetivamente concluído 

quando executados em sua totalidade e aceitos pelo fiscal do contrato. 

7.5. Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original 

constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 

correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor 

respectivo. 

7.6. Após a entrega definitiva de cada item do Cronograma Físico-Financeiro(após análises e 

devidas revisões), a CONTRATANTE deverá emitir o Atestado de Execução dos Serviços em 

até 30 (trinta) dias e, neste mesmo prazo, comunicar à CONTRATADA, para que esta emita a 

nota fiscal para pagamento. 
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7.7. Após a entrega final e definitiva de todos os produtos estabelecidos como objeto deste 

contrato (projeto executivo completo, documentos complementares e projeto legal - devidas 

aprovações nos órgão competentes e expedição do alvará de obra), a CONTRATANTE 

deverá proceder à análise e avaliação final e deverá emitir o Termo de Recebimento 

Definitivo, caso esteja tudo em conformidade ao que descreve o edital e anexos. 

7.8. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data 

do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo DEC. 

7.9. O pagamento referente a cada entrega será liberado mediante comprovação, pela 

CONTRATADA, de sua Regularidade Fiscal. 

7.10. Sobre o valor devido ao contratado, a CONTRATANTE efetuará a retenção do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da 

Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da 

Receita Federal nº 1.234/12. 

7.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a CONTRATANTE. 

7.12. A CONTRATANTE deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às 

multas e/ou indenizações devidas pelo CONTRATADO. 

7.13. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO será 

precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a 

ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes. 

7.14. É vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes 

do contrato. 

7.15. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 

CONTRATADA, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que 

apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa 
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regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 

8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RECOMPOSIÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICA 

FINANCEIRA 

Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser 

promovida a revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido 

estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos imprevisíveis ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 

do ajustado, ou ainda, do caso de força maior, do caso fortuito ou do fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração 

analítica de seu impacto nos custos do contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso II, 

alínea “d” da Lei nº 8.666/93. 

O Departamento de Engenharia e Construções do Exército Brasileiro (DEC) deverá 

restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial quando o contrato for alterado 

unilateralmente pelo próprio DEC, quando houver modificação do projeto ou das 

especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, resultando em aumento dos 

encargos da CONTRATADA, nos termos do art. 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e nos termos 

contratuais. 

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

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

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 

mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do disposto no art. 65, §5º, da Lei nº 

8.666/93 e nos termos contratuais. 

O pedido de revisão, quando requerido pela CONTRATADA ou determinado de ofício pela 

CONTRATANTE, deverá ser instruído com uma composição de custos atualizados e/ou 

demais documentos comprobatórios. 

O contrato poderá ser reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Custo da Construção - 

INCC, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e calculado em convênio com a Caixa 

Econômica Federal, respeitado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data 

limite para apresentação da proposta de preço, constante do instrumento convocatório. 
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Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do fato 

gerador que deu ensejo ao último reajuste. 

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

composição de custos atualizados e demais documentos comprobatórios. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 

A contratada deverá prestar garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, com prazo de validade 

de até 03(três) meses após a conclusão do contrato, apresentando ao contratante, até 10 (dez) 

dias úteis após a assinatura do contrato, comprovante de uma das modalidades de garantia 

prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será permitida a subcontratação total do objeto. A subcontratação parcial do objeto é 

permitida, exceto para a Coordenação dos Projetos e para elaboração do Projeto de 

Arquitetura. 

Subcláusula Primeira - A empresa subcontratada deverá garantir o atendimento a todas as 

condições de habilitação constantes do edital, especialmente quanto à regularidade jurídica, 

idoneidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento 

do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, devendo atender também as 

seguintes exigências: 

I - Os serviços especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas serão coordenados 

pela CONTRATADA de modo a proporcionar o andamento harmonioso, em seu conjunto, 

permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigações contratuais. 

II - Subcontratação de partes do objeto não libera a CONTRATADA de quaisquer responsa-

bilidades legais e contratuais. 

III - Responderá a CONTRATADA perante à Administração pela parte que subcontratou. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O Cronograma Físico-Financeiro de Projeto, depois de revisado e aprovado pela 

CONTRATANTE, terá sua versão final anexada a este termo contratual. 
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Subcláusula Primeira - Não haverá pagamento parcial de produto. Isto é, os pagamentos 

corresponderão aos produtos entregues, revisados e efetivamente concluídos. 

Subcláusula Segunda - Para cada projeto executivo específico deverão ser previstas duas 

entregas, uma preliminar e outra definitiva. Entre elas, deverá ser previsto um prazo para 

aprovações e revisões pela CONTRATANTE. O pagamento somente será efetuado com a 

aprovação do projeto pela CONTRATANTE de acordo com a Cláusula Quinta - Do 

Pagamento.  

Subcláusula Terceira - Na revisão/detalhamento do cronograma deverão ser mantidos todos 

os produtos (e seus respectivos percentuais de pagamento por especialidade/projeto), além dos 

prazos de entregas (conclusão) do Projeto Executivo e Projeto Legal. 

Subcláusula Quarta - Os pagamentos serão correspondentes às porcentagens previstas no 

Cronograma Físico-Financeiro de projeto. Essas porcentagens deverão ser calculadas em 

relação ao valor total de cada Grupo (Infraestrutura, Centro de Defesa Cibernética, Centro de 

Desenvolvimento de Sistemas e Base Administrativa) da proposta da CONTRATADA na 

ocasião da vitória do certame licitatório. 

Subcláusula Quinta- O planejamento de entrega dos projetos de engenharia, conforme 

apresentado no Cronograma Físico-Financeiro preliminar, deverá priorizar à entrega do 

projeto de Infraestrutura do Polo de Tecnologia da Informação e assim respeitar o 

Cronograma constante do Caderno de Especificação Técnica/Projeto Básico - item 8 - tabela 

3 – Cronograma de entrega de produtos -  (Anexo I do Edital). 

Subcláusula Sexta -A conclusão dos Projetos Executivos e Legal não poderá ultrapassar o 

prazo de 300 dias corridos. 

Subcláusula Sétima- No Cronograma Físico-Financeiro de Projeto deverão estar previstos os 

prazos de aprovação em todos os órgãos competentes cujos pareceres favoráveis sejam 

necessários à futura contratação da obra. 

Subcláusula Oitava - O descumprimento do cronograma deverá ser justificado por escrito 

pela CONTRATADA, sob pena da aplicação das sanções previstas no Termo de Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações 

relacionadas a seguir: 
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I - Analisar, juntamente com a CONTRATANTE, todos os serviços adequando-os as possí-

veis necessidades de alterações decorrentes dos projetos específicos a seu cargo; 

II - Aceitar e concordar que os serviços, objetos dos documentos contratuais, deverão ser 

concluídos em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido não 

seja especificamente mencionado ou detalhado neste Caderno de Especificações; 

III - Não se prevalecer de qualquer erro involuntário ou omissão existente para eximir-se de 

suas responsabilidades; 

IV - Elaborar, acompanhar e registrar o projeto legal junto ao CREA/CAU; 

V - Submeter o projeto a processo de aprovação legal nos órgãos competentes, cumprindo 

com todas as exigências necessárias à obtenção do alvará e/ou das licenças para a construção; 

VI - Providenciar a aprovação do projeto, responsabilizando-se por todo o acompanhamento 

do respectivo processo e todas as revisões necessárias. 

VII - Assumir a responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou irregularidades nos proje-

tos, incumbindo-se de proceder à imediata e pertinente retificação; 

VIII - Apresentar as Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica (ARTs/RRTs) de to-

dos os profissionais envolvidos nos projetos; 

IX - Apresentar, sempre que exigida pela CONTRATANTE, prova de quitação de todos os 

tributos, impostos, taxas e quaisquer encargos incidentes direta ou indiretamente sobre a pres-

tação dos serviços contratados; 

X - Coordenar a conceituação e a caracterização, de forma clara, de todos os elementos do 

projeto do empreendimento, com as definições de projeto necessárias a todos os agentes nele 

envolvidos, resultando em Projetos sem problemas de integridade. Isto é, um projeto com 

todas as interferências entre os diversos projetos específicos resolvidos e com todas as suas 

interfaces bem definidas, de modo a subsidiar a avaliação de custos, métodos construtivos, 

prazos de execução e visando à minimização dos problemas de execução da obra; 

XI - Coordenar todos os projetos, devendo entregá-los devidamente assinados e com plena 

observância das normas e das legislações específicas. Os projetos serão considerados concluí-

dos somente após sua integral aprovação por parte da CONTRATANTE; 
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XII - Promover reuniões periódicas de andamento do projeto com a presença de especialistas 

envolvidos nos projetos específicos em execução e de representantes da CONTRATANTE. 

XIII - Analisar os comentários ou recomendações aos projetos, apresentados pela 

CONTRATANTE, e em caso de não atendimento apresentar fundamentação técnica. 

XIV - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

XV - Apresentar, durante as reuniões semanais com a CONTRATANTE, Relatório de 

Acompanhamento dos projetos devidamente atualizados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE assumirá total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações 

relacionadas a seguir: 

I - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital e do Contra-

to. 

II - Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre as possíveis irregularidades observadas 

no decorrer da instalação dos produtos ou quando do funcionamento irregular para a imediata 

adoção das providências para sanar os problemas eventualmente ocorridos. 

III - Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o que 

estabelecem o Edital e o Contrato. 

IV - Compor equipe técnica para acompanhar e orientar o andamento dos trabalhos. 

V - Receber os projetos, relatórios e produtos complementares, avaliar e indicar adequações 

quando necessárias. 

VI - Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues como determina este 

contrato, verificar os projetos e relatórios apresentados, encaminhar as notas fiscais e/ou fatu-

ras, devidamente atestadas, para pagamento no prazo determinado. 

VII - Comunicar a CONTRATADA para que seja efetuada a substituição de responsável téc-

nico que, por qualquer motivo, não esteja correspondendo às expectativas. 
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VIII - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, carências e 

demais irregularidades constatadas na execução dos serviços previstos no Edital e no Contra-

to, a fim de serem tomadas as providências cabíveis para correção do que for notificado. 

IX - Efetuar os pagamentos, no prazo e nas condições indicadas neste instrumento, dos produ-

tos e serviços que estiverem de acordo com as especificações, comunicando à CONTRATA-

DA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizar os pagamentos. 

X - Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que ve-

nham a ser solicitados pelo preposto da CONTRATADA. 

XI - Dirimir, por intermédio do fiscal do Contrato, as dúvidas que surgirem no curso da pres-

tação dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO, NORMAS, REGULAMENTOS 

E PADRÕES DE REFERÊNCIA 

A CONTRATADA será responsável pela observância das Leis, dos Decretos, das Portarias, 

das Normas(federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resoluções, 

das Instruções Normativas e das demais normas aprovadas no âmbito da CONTRATANTE, 

direta e/ou indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas sub contratadas, 

independente de citação: 

I - Códigos, lei de uso e ocupação do solo, leis, decretos, portarias e normas federais, estadu-

ais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, Corpo 

de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros; 

II - Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e regulamentadas pelo INMETRO; 

III - Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

IV - Outras normas aplicáveis ao objeto do contrato; 

V - Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA / CAU; 

VI - Manual de Obras Públicas – Edificações (Decreto nº 92.100/85 - Estabelece as condições 

básicas para a construção, conservação e demolição de edifícios públicos a cargo dos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, e dá outras providências); 
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VII - Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013- Estabelece regras e critérios para elaboração do 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 

recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências; 

VIII- Instruções do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - 

SINAPI; 

IX - Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

Caberá à CONTRATADA coordenar a conceituação e a caracterização, de forma clara, de 

todos os elementos do projeto, com as definições de projeto necessárias a todos os agentes 

nele envolvidos, resultando em Projetos Executivos, sem problemas de integridade. Isto é, um 

projeto com todas as interferências entre os diversos projetos específicos resolvidos e com 

todas as suas interfaces bem definidas, de modo a subsidiar a avaliação de custos, métodos 

construtivos, prazos de execução e visando à minimização dos problemas de execução da 

obra. 

Subcláusula Primeira - Reuniões referentes à coordenação e solução de inferências 

ocorrerão com periodicidade semanal, sendo o total de 45(quarenta e cinco) reuniões. No 

entanto, poderão ser convocadas reuniões extraordinariamente para atender a demandas 

urgentes administrativas e/ou de projeto. 

Subcláusula Segunda - Em todas as reuniões caberá à CONTRATADA secretariar a reunião 

e expedir, para todos os envolvidos, ata relatando os assuntos tratados e as decisões tomadas. 

Subcláusula Terceira - Em todas as reuniões caberá à CONTRATADA apresentar Relatório 

de Acompanhamento, constando, entre outras informações, a evolução dos projetos. 

Subcláusula Quarta - Em todas as reuniões semanais entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, a CONTRATADA deverá ser representada pelo Coordenador de Projetos.  

Subcláusula Quinta - Os serviços previstos na Planilha de Custos dos Serviços e no 

Cronograma Físico-Financeiro de Projeto poderão ser acrescidos de novos itens dentro da 

área da arquitetura e da engenharia, pertinente ao objeto contratado, condicionados à prévia 

autorização e formalização de aditivos por parte da CONTRATANTE. 
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Subcláusula Sexta - Os serviços deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA e 

verificados pela Fiscalização, composta por técnicos designados no momento oportuno e 

pertencentes à CONTRATANTE e/ou a outros órgãos julgados pertinentes. 

Subcláusula Sétima - A CONTRATANTE nomeará a equipe técnica para supervisionar, 

aprovar e acompanhar esses trabalhos e a responsabilidade pela elaboração de cada projeto 

será dos profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo CREA/CAU, indicados como 

responsáveis técnicos. 

Subcláusula Oitava - Os autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem os 

projetos específicos, indicando os números de inscrição dos profissionais e fornecendo as 

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) / Registros de Responsabilidade Técnica 

(RRT) registrados no CREA/CAU. 

Subcláusula Nona - A CONTRATADA se responsabilizará por todos os registros e 

aprovações formais necessárias nos órgãos fiscalização e controle, concessionárias, entidades 

de proteção Sanitária e do Meio Ambiente, entre outros. 

Subcláusula Décima - Será de responsabilidade da CONTRATADA a introdução das 

modificações necessárias à sua aprovação, a qualquer tempo. A aprovação pela fiscalização 

não eximirá os autores dos projetos das responsabilidades estabelecidas pelas normas, 

regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais. 

Subcláusula Décima Primeira - Os autores dos projetos ficam obrigados a realizar tantas 

revisões do projeto quantas forem necessárias para sua aprovação e sua implementação. 

Subcláusula Décima Segunda - Concluídos os projetos, sua propriedade intelectual passará 

ao Exército Brasileiro, por meio da lavratura de termo de cessão de propriedade intelectual, 

realizado por cada um dos autores. 

Subcláusula Décima Terceira -Em caso de rescisão contratual todos os projetos concluídos e 

pagos terão a sua propriedade intelectual transferidos ao Exército Brasileiro, por meio de 

termo de cessão de propriedade intelectual, realizado por cada um dos autores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. A CONTRATADA responderá administrativamente pela qualidade e eficiência do 

projeto/serviço por ela elaborado/executado, e essa responsabilidade não cessará com a 
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entrega e aprovação do projeto/finalização do serviço, mas se estenderá até a finalização da 

obra. 

17.2. A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas no projeto/serviço que 

importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução 

parcial do contrato. 

17.3. Será a CONTRATADA responsabilizada administrativamente por falhas ou erros no 

projeto/serviço que vierem a acarretar prejuízos ao DEC, sem exclusão da responsabilidade 

criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

17.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

sem justificativa aceita pelo DEC, resguardados os preceitos legais pertinentes, acarretará a 

aplicação das seguintes sanções administrativas: 

17.4.1. Advertência, nos casos de desatendimento das determinações regulares dos 

agentes designados para acompanhar a fiscalização da execução do contrato, 

assim como a de seus superiores, ou nos casos de descumprimento, doloso ou 

culposo, do Cronograma de Trabalho; 

a. Multa, nos seguintes valores: 

I. de 0,02% ao dia, até o máximo de 15% sobre o valor total do contrato em caso 

de não apresentação da garantia no prazo estipulado; 

II. de 0,2% (dois décimos por cento), ao dia, incidente sobre o valor da parcela do 

serviço/produto em atraso de até 30 (trinta) dias; 

III. de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela do serviço/produto em atraso 

por período superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

IV. de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor da contratação, em casos de 

subcontratação não autorizada pelo DEC. 

V. de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da contratação, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida. 

VI. de 0,5% (um meio por cento), calculada sobre o valor da contratação, por 

infração a qualquer das demais cláusulas ou condições previstas neste Edital, no 

contrato ou na legislação que disciplina a contratação, exceto quando for objeto 

das sanções previstas nos itens seguintes. 
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b. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até dois (dois) anos, nos seguintes 

casos: 

I - Subcontratar totalmente projeto contratado, associar-se com outrem, ceder 

ou transferir o objeto do contrato, bem assim realizar a sua fusão, cisão ou 

incorporação, em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa 

autorização do DEC, formalizada por termo aditivo ao contrato; 

II - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do 

procedimento licitatório; 

III - Afastar ou procurar afastar Licitante, por meio de violência, grave 

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Sujeita-se a 

mesma penalidade, o 

IV - Licitante que se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem 

oferecida. 

c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos seguintes casos: 

I - Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alterações ou 

modificações contratuais, inclusive prorrogações contratuais, em prejuízo do 

Erário Público; 

II- Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito 

de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 

objeto da licitação. 

17.5. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Contrato ou no Edital não exclui a 

possibilidade de responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados 

à Administração. 

17.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

data do recebimento da comunicação da aplicação da penalidade. 

17.7. O valor da multa poderá ser descontado do valor total da garantia ou crédito existente 

no DEC, em favor da CONTRATADA, desde que figure como CONTRATADO 

exclusivamente a mesma CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao 

crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

17.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente, desde que, para cada sanção, tenha sido apurada uma conduta 
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individualizada e específica, vedada a aplicação de sanções cumulativas para uma mesma 

conduta, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

17.9. Constatada pelo DEC qualquer das situações previstas nos itens anteriores para 

aplicação das sanções de advertência, multa ou suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, a CONTRATADA deverá 

ser notificada, por escrito, sobre as irregularidades em que incorreram, sendo-lhes assegurado 

a vista do processo no qual foram produzidas as provas das irregularidades, bem assim 

facultada à apresentação de defesa, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o 

disposto no Art. 109, da Lei n. 8.666/93. 

17.10. Na hipótese prevista no 17.4.1, c (Declaração de Inidoneidade), após a notificação, a 

CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar, por escrito, a sua defesa. 

17.11. As sanções serão aplicadas mediante procedimento administrativo específico, que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO 

18.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 

da Lei nº 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital. 

18.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

18.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

O Contrato só poderá ser alterado, com as devidas justificativas e mediante prévia autorização 

65 da Lei nº 8.666/93, sendo admitida a prorrogação de prazos contratuais, desde que ocorra 

algum dos motivos citados no § 1º  do art. 57 da referida lei. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS 

O Contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25%, conforme o artigo 65, § 1º, da 

Lei nº 8.666/93. A supressão poderá exceder este limite, nos casos de acordo celebrado entre 

os Contratantes, segundo dispõe o artigo 65, § 2º, II, da Lei n  8.666/93. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste TERMO DE CONTRATO é de 340 (trezentos e quarenta) dias 

corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço, tendo eficácia a partir da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União (DOU). 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para 

sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do 

artigo 61 da Lei n.º 8.666/93. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO 

O foro eleito para dirimir qualquer dúvida ou desacordo oriundo do presente TERMO DE 

CONTRATO é o da Justiça Federal, foro da cidade de Brasília-DF, Seção Judiciária do 

Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 05 (cinco) vias de igual 

teor, para um só efeito que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 

contratantes e duas testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

comprometendo-se as partes contratantes, a cumprir o presente TERMO DE CONTRATO em 

todas as suas cláusulas e condições. 

 

Últimas alterações realizadas em 23 de setembro de 2013 pelo arquiteto SC Carlos Fernando 

de Siqueira Campos Lindemberg - DPE 

 

 

Brasília-DF, _____ de ____________________ de 2013. 

 

 

 

Ordenador de Despesas do DEC                   Representante da empresa 

CPF:                                                              CPF: 

 

 

Testemunhas:  



MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEC-DPE 

Edital de Concorrência n.º02/2013 

 

 Departamento de Engenharia e Construção – DEC 
SALC – Seção de Aquisição, Licitação e Contratos – Fone: (61) 3415-4862 

QGEx – Bloco B – 3º Piso – SMU – CEP: 70.630-901 – Brasília/DF 
 
 

  

 

 

 



MI�ISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEC-DPE 
Edital de Concorrência n.º 02/2013 

 

 Departamento de Engenharia e Construção – DEC 
SALC/DEC – Seção de Aquisição, Licitação e Contratos – Fone: (61) 3415-4862 

QGEx – Bloco B – 3º Piso – SMU – CEP: 70.630-901 – Brasília/DF 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CO�CORRÊ�CIA �º 02/2013 - DEC 
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A�EXO III – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADETÉC�ICO-OPERACIO�AL 

(A SER I�SERIDO �O E�VELOPE �º 01 – DOCUME�TOS DE HABILITAÇÃO) 
 

Ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC 
Assunto: Concorrência Nº 02/2013 - DEC 

______________________________________________________ (nome empresarial do licitan-
te)inscrita no CNPJ no _______________________________ com sede no endereço 
_________________________________________________________________ (endereço completo) 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) 
________________________________________________________,infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade no _____________________________e do CPF/MF 
no____________________________,ATESTA para os devidos fins que a empre-
sa________________________________________________________(nome empresarial do licitan-
te) inscrita no CNPJ no _______________________________ com sede na _____________________ 
_____________________________________________ (endereço completo)executa (ou) executou 
para esta empresa, os serviços abaixo especificados: 

OBJETO: Serviços de _________________________________________________________; 

PERIODO: de ___/____/_____ a ___/____/_____; 

LOCALIDADE:______________________________________________________________. 

 

Atestamos ainda que tais serviços estão sendo/foram executados satisfatoriamente, nãoconstando, em 
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta eresponsabilidade com as obri-
gações assumidas. 

 

_____________________, _________ de _______________ de  ______. 

___________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 

Telefone/fax/e-mail para eventual contato: 

 

OBSERVAÇÃO: Este Atestado é um modelo meramente exemplificativo, podendo, cada licitante, elaborar seu 
próprio atestado, desde que dele constem dados considerados essenciais para sua validade, especialmente o OB-
JETO, e no mínimo os dados acima. 
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A�EXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO I�DEPE�DE�TE 

(A SER I�SERIDO �O E�VELOPE �º 01 – DOCUME�TOS DE HABILITAÇÃO) 
 
Ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC 
Assunto: Concorrência Nº 02/2013 - DEC 

____________________________________________________________________portador(a) da 
Carteira de(identificação do representante do licitante)Identidade no __________________________ e 
do CPF/MF no _____________________________, como representante devidamente constituído da 
empresa _________________________________________ doravante, denominado Licitante(nome 
da empresa)para fins do disposto no item ________ do Edital ___________________________, de-
clara sobas penas da lei, em especial o art. 299 do Código penal Brasileiro, que: 

I. A proposta apresentada para participar da Concorrência Nº 02/2013 - DEC, foielaborada de maneira 
independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ouem parte, direta ou indireta-
mente, informado, discutido, ou recebido de qualquer outroparticipante potencial ou de fato da Con-
corrência Nº 02/2013 - DECpor qualquer meio oupor qualquer pessoa; 

II. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da ConcorrênciaNº 02/2013 - DEC 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante, potencial oude fato, da Licita-
ção em questão por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

III. Não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualqueroutro participante 
potencial ou de fato da Concorrência Nº 02/2013 - DEC quanto a participarou não da referida licita-
ção; 

IV. O conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Nº 02/2013 - DEC não será 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido comqualquer outro participante 
potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

V. O conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Nº 02//2013 - DEC não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ourecebido de qualquer integrante do 
DEC antes da abertura oficial das propostas;e 

VI. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenospoderes e 
informações para firmá-la. 

_____________________,____ de ________________ de ______. 

____________________________________________________________________ 
(assinatura do representante legal do licitante) 

Telefone/fax/e-mail para eventual contato: 
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A�EXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE I�EXISTÊ�CIA 
DE VÍ�CULOFAMILIAR 

(A SER I�SERIDO �O E�VELOPE �º 01 – DOCUME�TOS DE HABILITAÇÃO) 
 

Ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC 

Assunto: Concorrência Nº 02/2013 - DEC  

__________________________________________________________________________________ 

(nome empresarial do licitante), inscrita no CNPJ no: _______________________,com sede na 

________________________________, por intermédio de seu representantelegal, o(a) Sr.(a) 

________________________________________, infra-assinado, portador(a)da Carteira de Identida-

de no _______________________________ e do CPF/MF no__________________________, para 

fins do presente processo licitatório, e em atenção a vedação prevista no artigo 7o do Decreto no 7.203, 

de 04 de junho de 2010, DECLARA, sob aspenas da lei, que não haverá prestação de serviço, na exe-

cução do contrato, de cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consangui-

nidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em comissão ou função de 

confiança no âmbito do Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC. 

 

 

_____________________, _________ de _______________ de ______. 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

Telefone/fax/e-mail para eventual contato: 

  



MI�ISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEC-DPE 
Edital de Concorrência n.º 02/2013 

 

 Departamento de Engenharia e Construção – DEC 
SALC/DEC – Seção de Aquisição, Licitação e Contratos – Fone: (61) 3415-4862 

QGEx – Bloco B – 3º Piso – SMU – CEP: 70.630-901 – Brasília/DF 
 
 

A�EXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

(A SER I�SERIDO �O E�VELOPE �º 01 – DOCUME�TOS DE HABILITAÇÃO) 
 

Ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC 

Assunto: Concorrência Nº 02/2013 - DEC 

________________________________________________________________________________ 

(nome empresarial do licitante)inscrita no CNPJ no _________________________ com sede no ende-

reço _______________________________________ (endereço completo) por intermédio de seu re-

presentante legal, o(a) Sr(a)_______________________________________________, infra-assinado, 

portador(a) daCarteira deIdentidade no ____________________________ e do CPF/MF no 

_________________________, DECLARA,para fins do disposto neste Edital, sob as sanções admi-

nistrativas cabíveis e sob aspenasda lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comuni-

car a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior. 

_____________________, _________ de _______________ de ______. 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

Telefone/fax/e-mail para eventual contato: 
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A�EXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE �ÃO EMPREGA 
ME�ORES DE IDADE 

(A SER I�SERIDO �O E�VELOPE �º 01 – DOCUME�TOS DE HABILITAÇÃO) 
 

Ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC 

Assunto: Concorrência Nº 02/2013 - DEC 

________________________________________________________________________________  

(nome empresarial do licitante) inscrita no CNPJ no______________________ com sede no endereço 

________________________________(endereço completo)por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr. (a)__________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de 

Identidade no ___________________e do CPF/MF no 

__________________________________,DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei no 8.666, de 21 de junho de1993, acrescido pela Lei no 9.854/1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalhonoturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo 

se na condição de aprendiz a partir de quatorze anos. 

 

_____________________, _________ de _______________ de ______. 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

Telefone/fax/e-mail para eventual contato: 
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A�EXO VIII – MODELO DE I�DICAÇÃO DOS I�TEGRA�TES DA EQUIPE TÉC�ICA 

(A SER I�SERIDO �O E�VELOPE �º 01 – DOCUME�TOS DE HABILITAÇÃO) 
 
Ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC 
Assunto: Concorrência Nº 02/2013 - DEC 
___________________________________________________________________ (nome empresarial 
do licitante)inscrita no CNPJ no: _________________________ com sede no endereço 
_________________________________________________________________________________ 
(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) 
__________________________________________________________,infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade no___________________________________e do CPF/MF 
no_________________________________________,DECLARA, para fins de participação na CON-
CORRÊNCIA Nº 02/2013 - DEC queos profissionais abaixo relacionados, sob a Coordenação do pri-
meiro, integram a Equipe Técnica desta empresa para a prestação de serviços de ELABORAÇÃO e 
COORDE�AÇÃOdo PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TEC�OLOGIA DA 
I�FORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, em Brasília-DF: 

�ome do Profissional Responsável Título 
CREA/CAU 

no 
Área de 
Atuação 

�atureza da 
Relação Pro-

fissional* 
1. Coordenação     

2. Projeto de Arquitetura     

3. Projeto de Estrutura     

4. Orçamento     

5. Projeto de Fundação     

6. Projeto de Instalações Hidrossanitárias     

7. Projeto de Instalações Elétricas     

8. Projeto de Reúso de Água     

9. Projeto de Urbanismo e Paisagismo     

10. Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança     

11. Projeto de Cabeamento Estruturado     

12. Projeto de Ar Condicionado     

13. Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios     

14. Sustentabilidade da Edificação     

*Sócio, empregado, RT da empresa ou subcontratado 

_____________________, _________ de _______________ de ______. 

___________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 

Telefone/fax/e-mail para eventual contato: 
Observações: 
1. Deverá ser indicado somente um profissional para cada área de atuação. 
2.O Coordenador e o responsável pelo Projeto de Arquitetura deverão, obrigatoriamente, integrar o quadro per-
manente do licitante. 
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A�EXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPO�SABILIDADETÉC�ICA 

(A SER I�SERIDO �O E�VELOPE �º 01 – DOCUME�TOS DE HABILITAÇÃO) 

 

Ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC 

Assunto: Concorrência Nº 02/2013 - DEC 

________________________________________________________________________________, 

(nome completo do profissional)CPF no____________________________________, CREA/CAU 

no__________________________,declara que e conhecedor das condições constantes na Concorrên-

cia Nº 02/2013 - DECe queaceita participar da Equipe Técnica da Empre-

sa__________________________________________________ CNPJ no __________________,para 

a prestação de serviços de ELABORAÇÃO e COORDE�AÇÃOdo PROJETO EXECUTIVO E 

LEGALDO POLO DE TEC�OLOGIA DA I�FORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, 

em Brasília-DF,e declara que será o responsável técnico pelo(s) projeto(s) de: 

_________________________________________________________________________________ 
 descrição do(s) projeto(s) 

 

_____________________, _____ de ___________ de ______. 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
(responsável técnico) 
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A�EXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE I�FRAESTRUTURA 

(A SER I�SERIDO �O E�VELOPE �º 01 – DOCUME�TOS DE HABILITAÇÃO) 
 

Ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC 

Assunto: Concorrência 02/2013 

________________________________________________________________________________ 

(nome empresarial do licitante)inscrita no CNPJ no _________________________ com sede no ende-

reço _______________________________________ (endereço completo) por intermédio de seu re-

presentante legal, o(a) Sr. (a)_______________________________________________, infra-

assinado, portador(a) daCarteira deIdentidade no ____________________________ e do CPF/MF no 

_________________________, DECLARA,para fins do disposto neste Edital, que possui toda a   

infraestrutura necessária (instalações, aparelhamento, corpo técnico disponível) à execução dos servi-

ços a serem contratados, dentro dos devidos prazos. 

_____________________, _________ de _______________ de ______. 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

Telefone/fax/e-mail para eventual contato: 
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A�EXO XI – MODELO DE PROPOSTADE PREÇO 

(A SER I�SERIDO �O E�VELOPE �º 02 – PROPOSTA DE PREÇO) 

 
Ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC 
Assunto: Concorrência Nº 02/2013 - DEC 
___________________________________________________________________ (nome empresarial 
do licitante)inscrita no CNPJ no: _________________________ com sede no endere-
ço________________________________________________________________________________
_ (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) 
__________________________________________________________,infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade no___________________________________e do CPF/MF 
no_________________________________________,DECLARA a sua proposta de preço para a pres-
tação de serviços de ELABORAÇÃO e COORDE�AÇÃOdo PROJETO EXECUTIVO E LE-
GAL DO POLO DE TEC�OLOGIA DA I�FORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, em 
Brasília-DF,nos seguintes termos: 
 
 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DE 
INFRAESTRUTURADO POLO DE TECNOLOGIA 

ÁREA TERRENO:  216.500,00 m²   ÁREA PAV: 77.741,01 
m² 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNIT (R$) 
VALOR PARCIAL (R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS   

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m² 77.741,01     

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED 
 

1.2.1 
Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de 
Projetos 

m² 77.741,01     

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m² 77.741,01     

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética para Certificação GBC m² 77.741,01     

1.2.4 Deslocamento transporte oe 1,00     

1.2.5 
Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasí-
lia e Concessionárias 

m² 77.741,01     

1.3 TOPOGRAFIA 
 

1.3.1 Levantamento Planialtimétrico m² 216.500,00     

1.4 GEOTECNIA 
 

1.4.1 Sondagem a Percussão ml 150,00     

1.4.2 
Mobilização e desmobilização de equipamento de sonda-
gem 

unid 1,00     

1.5 ESTUDOS 
 

1.5.1 Diagnóstico Ambiental m² 216.500,00     

1.5.2 Estudo do Sistema de Drenagem Existente m² 216.500,00     

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais 
 

  

2 PROJETOS 
 

2.1 Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) 
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DE 
INFRAESTRUTURADO POLO DE TECNOLOGIA 

ÁREA TERRENO:  216.500,00 m²   ÁREA PAV: 77.741,01 
m² 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNIT (R$) 
VALOR PARCIAL (R$) 

2.1.1 Projeto Geométrico e Intersecções m² 55.000,00     

2.1.2 Projeto de Sistema de Pavimentação m² 55.000,00     

2.1.3 Projeto de Terraplenagem m² 55.000,00     

2.1.4 Projeto de Sinalização m² 55.000,00     

2.1.5 Projeto de Comunicação Visual m² 77.741,01     

2.1.6 Projeto de Sistema de Drenagem e Hidráulica m² 55.000,00     

2.1.7 Projeto Elétrico MT m² 55.000,00     

2.1.8 Projeto de Sistema de Iluminação m² 55.000,00     

2.1.9 Projeto de Circulação Viária e Estacionamento  m² 55.000,00     

2.1.10 Projeto de Cercamento Terreno ml 1.121,00     

2.1.11 
Projeto de Interligação Subterrânea Entre Blocos - Arquite-
tônico, Estrutural, Drenagem, Segurança, Elétrica 

m² 2.400,00     

2.1.12 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 152.500,00     

  TOTAL do item 2 - Projetos  
 

  

  TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1 + item 2 
 

  

3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas 
 

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00     

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00     

  SUBTOTAL     

  BDI %       

  PREÇO TOTAL (R$)         

 
 
 
 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA 
NOVA SEDE DO CD Ciber 

 ÁREA:    Edifício: 6.419,06 m² / Garagem: 1.369,33m2  

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR UNIT 

(R$) 
VALOR PARCIAL (R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS   

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m² 7.788,39 
 

  

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED 
 

1.2.1 
Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de 
Projetos 

m² 7.788,39 
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA 
NOVA SEDE DO CD Ciber 

 ÁREA:    Edifício: 6.419,06 m² / Garagem: 1.369,33m2  

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR UNIT 

(R$) 
VALOR PARCIAL (R$) 

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m² 7.788,39 
 

  

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética para Certificação GBC m² 7.788,39 
 

  

1.2.4 Deslocamento transporte m² 7.788,39 
 

  

1.2.5 
Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasí-
lia e Concessionárias 

m² 7.788,39 
 

  

1.3 GEOTECNIA 
 

1.3.1 Sondagem a Percussão ml 120,00 
 

  

1.3.2 
Mobilização e desmobilização de equipamento de sonda-
gem 

unid 1,00 
 

  

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais 
 

  

2 PROJETOS 
 

2.1 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Prédio  

2.1.1 Projeto Arquitetônico m² 6.419,06 
 

  

2.1.2 Projeto de Fundações m² 7.788,39 
 

  

2.1.3 Projeto Estrutural m² 6.419,06 
 

  

2.1.4 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 2.000,00 
 

  

2.1.5 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 6.419,06 
 

  

2.1.6 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 6.419,06 
 

  

2.1.7 Projeto de Reúso de Água m² 6.419,06 
 

  

2.1.8 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 6.419,06 
 

  

2.1.9 Projeto das Redes Externas de Água, Esgoto, Pluviais m² 7.788,39 
 

  

2.1.10 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 6.419,06 
 

  

2.1.11 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 6.419,06 
 

  

2.1.12 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 6.419,06 
 

  

2.1.13 Projeto de Elevadores m² 7.788,39 
 

  

2.1.14 Projeto de Sistema de Condicionamento de Ar m² 6.419,06 
 

  

2.1.15 Projeto de Impermeabilização m² 2.850,00 
 

  

2.1.16 Projeto de Comunicação Visual m² 6.419,06 
 

  

2.1.17 Projeto de Acústica m² 6.419,06 
 

  

2.1.18 
Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosfé-
ricas 
(SPDA tipo externo) e Aterramento 

m² 7.788,39 
 

  

2.1.19 Projeto de Drenagem m² 6.419,06 
 

  

2.1.20 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 2.000,00 
 

  

2.1.21 Projeto de Luminotécnica m² 9.000,00 
 

  

2.1.22 Maquete Eletrônica m² 6.419,06 
 

  



MI�ISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEC-DPE 
Edital de Concorrência n.º 02/2013 

 

 Departamento de Engenharia e Construção – DEC 
SALC/DEC – Seção de Aquisição, Licitação e Contratos – Fone: (61) 3415-4862 

QGEx – Bloco B – 3º Piso – SMU – CEP: 70.630-901 – Brasília/DF 
 
 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA 
NOVA SEDE DO CD Ciber 

 ÁREA:    Edifício: 6.419,06 m² / Garagem: 1.369,33m2  

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR UNIT 

(R$) 
VALOR PARCIAL (R$) 

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio 
 

  

2.2 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Garagem  

2.2.1 Projeto Arquitetônico m² 1.369,33 
 

  

2.2.2 Projeto Estrutural m² 1.369,33 
 

  

2.2.3 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 1.369,33 
 

  

2.2.4 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 1.369,33 
 

  

2.2.5 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 1.369,33 
 

  

2.2.6 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 1.369,33 
 

  

2.2.7 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 1.369,33 
 

  

2.2.8 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 1.000,00 
 

  

2.2.9 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 1.369,33 
 

  

2.2.10 Projeto de Impermeabilização m² 1.369,33 
 

  

2.2.11 Projeto de Comunicação Visual m² 1.369,33 
 

  

2.2.12 Projeto de Pavimentação m² 2.000,00 
 

  

2.2.13 Projeto de Terraplenagem m² 2.000,00 
 

  

2.2.14 Projeto de Drenagem m² 2.000,00 
 

  

2.2.15 Projeto de Sinalização m² 1.369,33 
 

  

2.2.16 Projeto de Luminotécnica m² 1.369,33 
 

  

  TOTAL do item 2.2 Projetos - Garagem 
 

  

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio  
 

  

  TOTAL PROJETOS = item 2.1+ item 2.2 
 

  

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais 
 

  

  
TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1 + item 2.1 + item 

2.2  
  

3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas 
 

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00 
 

  

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00 
 

  

  SUBTOTAL     

  BDI %       

  PREÇO TOTAL (R$)         

 
 
 
 
 
 



MI�ISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEC-DPE 
Edital de Concorrência n.º 02/2013 

 

 Departamento de Engenharia e Construção – DEC 
SALC/DEC – Seção de Aquisição, Licitação e Contratos – Fone: (61) 3415-4862 

QGEx – Bloco B – 3º Piso – SMU – CEP: 70.630-901 – Brasília/DF 
 
 

 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA 
NOVA SEDE DO CDS 

ÁREA Edifício: 6.583,62 m² / Garagem: 1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR UNIT 

(R$) 
VALOR PARCIAL (R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS   

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m² 7.952,62 
 

  

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED 
 

1.2.1 
Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de 
Projetos 

m² 7.952,62 
 

  

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m² 7.952,62 
 

  

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética m² 7.952,62 
 

  

1.2.4 Deslocamento transporte m² 7.952,62 
 

  

1.2.5 
Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasí-
lia e Concessionárias 

m² 7.952,62 
 

  

1.3 GEOTECNIA 
 

  

1.3.1 Sondagem a percussão ml 120,00 
 

  

1.3.2 
Mobilização e desmobilização de equipamento de sonda-
gem 

unid 1,00 
 

  

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais 
 

  

2 PROJETOS 
 

2.1 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Prédio  

2.1.1 Projeto Arquitetônico m² 6.583,62 
 

  

2.1.2 Projeto de Fundações m² 7.952,62 
 

  

2.1.3 Projeto Estrutural m² 6.583,62 
 

  

2.1.4 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 2.000,00 
 

  

2.1.5 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 6.583,62 
 

  

2.1.6 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 6.583,62 
 

  

2.1.7 Projeto de Reúso de Água m² 6.583,62 
 

  

2.1.8 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 6.583,62 
 

  

2.1.9 Projeto das Redes Externas de Água, Esgoto, Pluviais m² 7.952,62 
 

  

2.1.10 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 6.583,62 
 

  

2.1.11 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 6.583,62 
 

  

2.1.12 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 6.583,62 
 

  

2.1.13 Projeto de Elevadores m² 7.952,62 
 

  

2.1.14 Projeto de Sistema de Condicionamento de Ar m² 7.952,62 
 

  

2.1.15 Projeto de Impermeabilização m² 2.850,00 
 

  

2.1.16 Projeto de Comunicação Visual m² 6.583,62 
 

  

2.1.17 Projeto de Acústica m² 6.583,62 
 

  

2.1.18 
Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmos-
féricas 

m² 7.952,62 
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 Departamento de Engenharia e Construção – DEC 
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA 
NOVA SEDE DO CDS 

ÁREA Edifício: 6.583,62 m² / Garagem: 1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR UNIT 

(R$) 
VALOR PARCIAL (R$) 

(SPDA tipo externo) e Aterramento 

2.1.19 Projeto de Drenagem m² 2.000,00 
 

  

2.1.20 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 2.000,00 
 

  

2.1.21 Projeto de Luminotécnica m² 8.000,00 
 

  

2.1.22 Maquete Eletrônica m² 6.583,62 
 

  

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio  
 

  

2.2 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Garagem  

2.2.1 Projeto Arquitetônico m² 1.369,00 
 

  

2.2.2 Projeto Estrutural m² 1.369,00 
 

  

2.2.3 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 1.369,00 
 

  

2.2.4 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 1.369,00 
 

  

2.2.5 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 1.369,00 
 

  

2.2.6 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 1.369,00 
 

  

2.2.7 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 1.369,00 
 

  

2.2.8 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 1.000,00 
 

  

2.2.9 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 1.369,00 
 

  

2.2.10 Projeto de Impermeabilização m² 1.369,00 
 

  

2.2.11 Projeto de Comunicação Visual m² 1.369,00 
 

  

2.2.12 Projeto de Pavimentação m² 1.869,00 
 

  

2.2.13 Projeto de Terraplenagem m² 2.000,00 
 

  

2.2.14 Projeto de Drenagem m² 1.869,00 
 

  

2.2.15 Projeto de Sinalização m² 1.869,00 
 

  

2.2.16 Projeto de Luminotécnica m² 1.369,00 
 

  

  TOTAL do item 2.2 Projetos - Garagem 
 

  

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio 
 

  

  TOTAL PROJETOS = item 2.1+ item 2.2 
 

  

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais 
 

  

  
TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1 + item 2.1 + item 

2.2  
  

3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas 
 

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00 
 

  

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00 
 

  

  SUBTOTAL 
 

  

  BDI %       
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA 
NOVA SEDE DO CDS 

ÁREA Edifício: 6.583,62 m² / Garagem: 1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR UNIT 

(R$) 
VALOR PARCIAL (R$) 

  PREÇO TOTAL (R$)         

 
 
 
 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

 PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA 
BASE ADMINISTRATIVA 

ÁREA:    Edifício: 5.631,00m² / Garagem: 1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
 VALOR 

UNIT (R$) 
VALOR PARCIAL (R$) 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS   

1.1 Coordenação e Compatibilização de Projetos m² 7.000,00     

1.2 CERTIFICAÇÃO LEED 
 

1.2.1 
Consultoria de Sustentabilidade para Desenvolvimento de 
Projetos 

m² 7.000,00     

1.2.2 Estudo de Viabilidade Certificação GBC m² 7.000,00     

1.2.3 Simulação de Eficiência Energética m² 7.000,00     

1.2.4 Deslocamento transporte m² 7.000,00     

1.2.5 
Taxas diversas para aprovação na Administração de Brasí-
lia e Concessionárias 

m² 7.000,00     

1.3 GEOTECNIA 
 

1.3.1 Sondagem a Percussão ml 120,00     

1.3.2 
Mobilização e desmobilização de equipamento de sonda-
gem 

unid 1,00     

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais 
 

  

2 PROJETOS 
 

2.1 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Prédio  

2.1.1 Projeto Arquitetônico m² 5.631,00     

2.1.2 Projeto de Fundações m² 7.000,00     

2.1.3 Projeto Estrutural m² 7.000,00     

2.1.4 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 2.000,00     

2.1.5 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 5.631,00     

2.1.6 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 5.631,00     

2.1.7 Projeto de Reúso de Água m² 5.631,00     

2.1.8 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 5.631,00     
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

 PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA 
BASE ADMINISTRATIVA 

ÁREA:    Edifício: 5.631,00m² / Garagem: 1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
 VALOR 

UNIT (R$) 
VALOR PARCIAL (R$) 

2.1.9 Projeto das Redes Externas de Água, Esgoto, Pluviais m² 7.000,00     

2.1.10 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 5.631,00     

2.1.11 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 5.631,00     

2.1.12 Projeto de TV a cabo, Automação e Segurança m² 5.631,00     

2.1.13 Projeto de Instalação de Gás m² 2.000,00     

2.1.14 Projeto de Elevadores m² 7.000,00     

2.1.15 Projeto de Sistema de Condicionamento de Ar m² 5.631,00     

2.1.16 Projeto de Impermeabilização m² 2.850,00     

2.1.17 Projeto de Comunicação Visual m² 5.631,00     

2.1.18 Projeto de Acústica m² 5.631,00     

2.1.19 
Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosfé-
ricas 
(SPDA tipo externo) e Aterramento 

m² 7.000,00     

2.1.20 Projeto de Drenagem m² 2.000,00     

2.1.21 Projeto de Urbanização e de Paisagismo m² 1.500,00     

2.1.22 Projeto de Luminotécnica m² 7.000,00     

2.1.23 Maquete Eletrônica m² 5.631,00     

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio 
 

  

2.2 
Projetos Executivos (Inclusive Especificações Técnicas) - 
Garagem  

2.2.1 Projeto Arquitetônico m² 1.369,00     

2.2.2 Projeto Estrutural m² 1.369,00     

2.2.3 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais m² 1.369,00     

2.2.4 Projeto de Instalações Hidráulicas m² 1.369,00     

2.2.5 Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto e Águas Pluviais m² 1.369,00     

2.2.6 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m² 1.369,00     

2.2.7 Projeto de Instalações Elétricas de BT m² 1.369,00     

2.2.8 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 2.000,00     

2.2.9 Projeto de TV a Cabo, Automação e Segurança m² 1.369,00     

2.2.10 Projeto de Instalação de Gás m² 1.500,00     

2.2.11 Projeto de Impermeabilização m² 1.369,00     

2.2.12 Projeto de Comunicação Visual m² 1.369,00     

2.2.13 Projeto de Terraplenagem m² 2.000,00     

2.2.14 Projeto de Pavimentação m² 1.869,00     

2.2.15 Projeto de Drenagem m² 1.869,00     

2.2.16 Projeto de Sinalização m² 1.869,00     
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

 PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA 
BASE ADMINISTRATIVA 

ÁREA:    Edifício: 5.631,00m² / Garagem: 1.369,00 m2 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
 VALOR 

UNIT (R$) 
VALOR PARCIAL (R$) 

2.2.17 Projeto de Luminotécnica m² 1.369,00     

  TOTAL do item 2.2 Projetos - Garagem 
 

  

  TOTAL do item 2.1 Projetos - Prédio  
 

  

  TOTAL PROJETOS = item 2.1+ item 2.2 
 

  

  TOTAL do item 1 Serviços Técnicos Profissionais 
 

  

  
TOTAL SERVIÇOS E PROJETOS = item 1 + item 2.1 + item 

2.2  
  

3 Orçamento Analítico e Elaboração de Cronogramas 
 

3.1 Orçamento Analítico oe 1,00     

3.2 Cronograma Físico-Financeiro Detalhado oe 1,00     

  SUBTOTAL     

  BDI %       

  PREÇO TOTAL (R$)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA - DPE 

RESUMO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LOCAL: Setor Militar Urbano - SMU, Brasília - DF Data:  

PROJETO VALOR (R$) 

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LEGAL DE INFRAESTRUTURADO POLO DE TECNO-
LOGIA 

  

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA SEDE DO CENTRO DE DEFESA 
CIBERNÉTICA - CD Ciber 

  

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA NOVA SEDE DO CENTRO DE DESEN-
VOLVIMENTO DE SISTEMAS - CDS 

  

PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DA BASE ADMINISTRATIVA   

VALOR TOTAL ORÇAMENTO DESCRITIVO PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAL DO POLO DE TI DO EXÉRCITO   
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Planilha de Composição do Percentual de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI 

COMPOSIÇÃO DE BDI -POLO DE TEC�OLOGIA DA I�FORMAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 
LUCRO 

 
DESPESAS FINANCEIRAS 

 
SEGUROS, RISCOS E GARA�TIAS 

 
Seguros 

 
Garantias 

 
Riscos 

 
TRIBUTOS 

 
ISS 

 
PIS 

 
COFINS 

 
TOTAL 

 

 

 

Em que: 
AC é a taxa de rateio da administração central; 
S é uma taxa representativa de Seguros; 
R corresponde aos riscos e imprevistos; 
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; 
DF é a taxa representativa das despesas financeiras; 
L corresponde ao lucro bruto e; 
I é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS e ISS). 

PRECO GLOBAL (POREXTENSO) __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

Prazo para entrega do Projeto Executivo Completo: ________(______________________________ 

______________________________________) dias consecutivos. 

Prazo de Validade da Proposta:_________ ( 

_________________________________________________________) dias consecutivos a partir da 

suaapresentação. 

_____________________, ___ de __________________ de  ______. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do declarante 

  

BDI=
(1+( AC+S+R+G ))(1+DF )(1+L)

(1�I )
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A�EXO XII – MODELO DE CARTA DE CREDE�CIAME�TO DOREPRESE�TA�TE 

Ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC 

Assunto: Concorrência Nº 02/2013 - DEC 

Senhor Presidente, 

Pela presente, designamos o Sr.(a) ___________________________________________________, 

portador(a) da carteira de identidade no_______________________________, expedida pela SSP de 

__________________________, para nos representar no processo licitatório relativo à 

ConcorrênciaNº 02/2013 - DEC, podendo o mesmo rubricar documentos, renunciar o direito de recur-

so eimpugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas e, enfim, praticartodos os 

atos inerentes a referida licitação. 

 

_____________________, _____ de ___________ de ______. 

 

________________________________________________ 

(assinatura do declarante) 

 

OBSERVAÇÃO – O presente documento deverá vir acompanhado, conforme o caso, de umdos do-

cumentos citados no item 3 deste edital, para fins de confirmação de poderes parasubscrevê-la, depois 

de elaborado em papel timbrado do licitante e devidamente assinado. 

  



 
SALC/DEC 

QGEx 

 
 

A�EXO XIII – CRO�OGRAMA FÍSICO
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CRO�OGRAMA FÍSICO-FI�A�CEIRO DE PROJETO

DEC 
Fone: (61) 3415-4862 

Brasília/DF 

DE PROJETO 
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MI�ISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEC-DPE 
Edital de Concorrência n.º 02/2013 

 

 Departamento de Engenharia e Construção – DEC 
SALC/DEC – Seção de Aquisição, Licitação e Contratos – Fone: (61) 3415-4862 

QGEx – Bloco B – 3º Piso – SMU – CEP: 70.630-901 – Brasília/DF 
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