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 EDITAL  
 

A União, representada pela Universidade Federal do Piauí, torna público, por intermédio 
do (a) Pregoeiro (a) Oficial, designado (a) pelo Ato da Reitoria n.º 1389/13,  que realizará licitação, 
na modalidade PREGÃO, forma eletrônica, tipo menor preço, sob a forma de execução indireta, 
no regime de empreitada por preço unitário por item e global por grupo, nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto: nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, (alterado pelo 
Decreto n° 3.693, de 20 de dezembro de 2000, e pelo Decreto nº 3.784, de 6 de abril de 2001); 
Decreto n° 5.450/2005, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 2.271/97, IN/SLTI-MP nº 02, de 30 de 
abril de 2008, alterada pelas  IN/SLTI-MP nº 3 de 15 de outubro de 2009, nº 4, de15 de novembro 
de 2009 e 5, de 18.12.2009, SLTI-MP IN 02 de 16 de setembro de 2009, e Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993,  atualizada, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos 

DATA: 05/09/2013  
HORÁRIO: 10:00  (Horário DE Brasília- DF)  

                        LOCAL: www.comprasnet.gov.br 
                        UASG: 154048 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  

1. O OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada em serviços de Arquitetura e ou Engenharia para a prestação de serviços 
técnicos de elaboração de projetos executivos e outros serviços, para atender demandas 
dos Campi da Universidade Federal do Piauí, conforme especificações detalhadas 
contidas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 

 
1.2 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I 
ANEXO II 

Termo de Referência 
Apresentação do Projeto 

ANEXO III 
ANEXO IV 

Modelo de Proposta 
Modelo de Declaração de Visita técnica 

ANEXO V 
ANEXO VI 

Modelo da Ata de Registro de Preços 
Minuta do Contrato  

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar deste Pregão às empresas que: 

2.1.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de 
atividade compatível com objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos 

http://www.comprasnet.gov.br/
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atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos (Art.30 da Lei 8.666/93); 

2.1.2 estejam cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, por meio do site www.comprasnet.gov.br, nos termos do 
§ 1º, art. 1 do Decreto nº 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485/2002 e 
disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 
11.10.10; 

2.1.3 as empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse em participar do 
presente pregão deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação 
junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, 
até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas (Parágrafo 
único do art. 3 do Decreto nº 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485/2002); 

2.1.4 não estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, 
consórcio de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si; 

2.1.5 enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte desde que 
comprove tal condição por meio de registros no Registro de Empresas Mercantis 
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso; 

2.1.6 Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, (art. 3, § 1º, do 
Decreto nº 5.450/2005), no site: www.comprasnet.gov.br. 

3.2 Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema 
eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o(a) 
Pregoeiro(a), os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do 
pregão na forma eletrônica, (art. 3, do Decreto nº 5.450/2005). 

3.3 O credenciamento da licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito 
obrigatório para sua habilitação, (art. 3, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005). 

3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão, (art. 3, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 

3.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou à Universidade Federal do Piauí,  

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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promotora da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros, (art. 3, § 5º, do Decreto nº 
5.450/2005). 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA 

4.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
encaminhar as propostas com a descrição do objeto ofertado e o preço com 
valores unitários  até a data e hora marcadas para abertura da sessão, na forma 
estabelecida  no preâmbulo deste edital, horário de Brasília, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a 
fase de recebimento de propostas, (art. 21, do Decreto nº 5.450/2005). 

 4.2     O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, 
(art. 13, Inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 

4.3 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão, (art. 13, Inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 

4.4 A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa 
do licitante, (art. 21, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005). 

4.5 Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório, (art. 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005). 

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no edital, (art. 21, § 3º, do 
Decreto nº 5.450/2005). 

4.7 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

4.8 Concluída a etapa de lances a empresa detentora do menor lance deverá 
encaminhar sua proposta contendo as especificações detalhadas do objeto, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do encerramento 
da etapa de lances, com o preço unitário e total atualizados  em conformidade 
com os lances eventualmente ofertados. A comprovação dar-se-á mediante 
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envio imediato da proposta pelo e-mail: cpl@ufpi.edu.br, com posterior 
encaminhamento do original juntamente com os demais documentos solicitados 
(via sedex) ou cópia autenticada no prazo estabelecido acima. 

4.9 A Proposta (referida no subitem 4.8) deverá apresentar as seguintes condições: 

4.9.1 prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação; 

4.9.2 preço unitário e total, de acordo com os preços praticados no mercado, 
conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, em algarismo e 
por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as 
quantidades constantes do Anexo I deste Edital; 

4.9.3 deverão estar incluídos, o custo da mão-de-obra, contribuições sociais, 
impostos, taxas e outras despesas que incidirem sobre a prestação dos serviços; 

4.9.4 a Universidade Federal do Piauí, consoante art. 4º Inc. XIII, da Lei 
10.520/02 e art. 2º., §2º., do Dec. 5.450/05, procederá à aferição da 
qualificação técnica (comprovação de aptidão) e da disponibilidade dos 
meios, através de seus responsáveis pela Comissão Permanente de 
Licitação, com base na documentação apresentada, verificação “in loco” 
e junto às instituições e/ou empresas que emitiram os atestados, 
tomando como referência a especificação quantitativa e o aspecto 
qualitativo solicitados no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

4.9.6 Contrato Social, Procuração, Identidade e CPF, todos devidamente autenticados, 
para fins contratuais; 

4.10 Apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

4.11 Havendo discordância entre os preços por extenso e em algarismos prevalecerá o 
primeiro e havendo incoerência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o 
primeiro. 

4.12 Na proposta de preços poderá constar o nome do banco, o código da agência e o 
número da conta-corrente da empresa, para efeito de pagamento.  

4.13 A empresa deverá declarar se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte com base na Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso. 

4.14 Serão desclassificadas as propostas que: 

4.14.1 contenham vícios ou ilegalidades; 

4.14.2 não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência, 
Anexo I do Edital; 

mailto:cpl@ufpi.edu.br
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4.14.3 apresentem preços finais superiores ao valor máximo mensal, Anexo I - 
estabelecido pela Universidade Federal do Piauí neste instrumento 
convocatório; 

4.13.4 apresentem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; 

5. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1 A partir da data e horário estabelecido no preâmbulo deste edital, e em 
conformidade com o subitem 4.1, terá início à sessão pública do Pregão 
Eletrônico nº 126/2013, com a divulgação das Propostas recebidas e início da 
etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/2005, 
publicado no D.O.U. de 31 de maio de 2005. 

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1 Classificadas as propostas, o (a) Pregoeiro (a) dará início à fase competitiva, 
quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. (art. 24, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2 Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua 
aceitação, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 

6.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

6.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

6.5 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 

6.6 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) 
Pregoeiro(a). 

6.8 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

6.9 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta o licitante que 
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
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observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. 

6.9.1 a negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

6.11 No caso de desconexão do (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa de lances, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.12 Quando a desconexão do (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada 
somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado 
para divulgação. 

6.13 Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço, não se 
enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver 
propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte, no 
intervalo de até 5 % (cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá 
proceder da forma abaixo: 

6.13.1 a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos, após o encerramentos dos lances, sob pena de preclusão; 

6.13.2 não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do subitem anterior, serão convocados os licitantes remanescentes 
que porventura se enquadrem na Condição prevista no subitem 6.12, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

6.13.3 O (a) Pregoeiro(a) deverá solicitar documentos que comprovem o 
enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

6.14 Na hipótese de não contratação nos termos previstos na condição anterior, o 
objeto licitado, será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 

6.15 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor 
oferta deverá encaminhar, de imediato, a proposta de preços com os 
respectivos valores constantes da planilha de formação de custos readequados 
ao lance vencedor pelo site www.comprasnet.gov.br e a documentação através 
do e-mail: cpl@ufpi.edu.br,  (§ 6º, art. 25, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.15.1 o encaminhamento da documentação original ou cópia autenticada, deverá 
ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

6.15.2 os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência  são os 

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:cpl@ufpi.edu.br
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relacionados no item 8 deste Edital. 
6.15     Concluída a etapa de lances, o (a) Pregoeiro(a) examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao 
estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 
disposições do edital. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 O (a) Pregoeiro (a) efetuará o julgamento da Proposta, decidindo sobre 
aceitação dos preços obtidos. 

7.1.1      o julgamento será realizado pelo menor preço global, sendo aceitas somente 
duas casas decimais, com o valor unitário exato (sem dízimas). 

7.2 Analisada a proposta e a aceitabilidade dos preços, o (a) Pregoeiro (a) divulgará o 
resultado de julgamento da Proposta. 

7.3 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o (a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subseqüente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital. 

7.4 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 7.3, o (a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1 A habilitação do licitante vencedor será verificada “on line” no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, após a análise e julgamento 
da Proposta, devendo ainda apresentar: 

8.1.1 Serão aceitas as declarações constantes do próprio sistema do Comprasnet 
(declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos, não empregar 
menores, declaração de elaboração independente de proposta...) tidas como 
válidas e verdadeiras, ficando o declarante sujeitos às sanções cabíveis no caso 
de  declaração falsa, conforme IN nº 2 de 16 de setembro de 2009, - SLTI/MP; 

8.1.2        Declaração que instalará e manterá na cidade de Teresina/PI, escritório técnico, 
equipamentos e pessoal adequado para a execução dos serviços durante a 
vigência do contrato; 

8.1.3   Declaração que possui no quadro de pessoal, Engenheiro Civil e Engenheiro 
Eletricista com registro atualizado no CREA e responsabilizar-se por qualquer 
outro profissional que venha contratar; 

8.1.4 Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), conforme dispõe o 
art. 30, II, e §1º. da Lei 8.666/93, onde o licitante deve comprovar aptidão para 
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desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação por meio de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

8.1.5 Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou, se for o caso, Certidão de 
Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da abertura da licitação; 

8.1.6      Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei 12.440 de 07 de Julho de 
2011). 

8.1.7    Certidão de registro da licitante e de seus responsáveis  técnico, devendo pelo 
menos um ser Engenheiro Civil ,  no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA;  

8.1.6.1   No caso de a licitante ter a sua sede fora da jurisdição do Piauí,  deverá 
providenciar registro ou visto no CREA-PI, na hipótese de sagrar-se vencedora 
da licitação.  

8.1.7     O licitante poderá realizar a visita técnica  até o último dia útil anterior à data 
fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das 
condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de 
horário junto á Prefeitura Universitária, pelos telefones (86) 3215-5604/5605, 
de segunda a sexta, das 09 às 17h.  8.1.7.1 Tendo em vista a faculdade da 
realização da visita técnica, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento 
das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se 
eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão. 

8.1.8       Identificação do profissional, que será responsável pelo comando dos serviços, 
com experiência em serviços de características análogas, demonstrada por meio 
de certidão de acervo técnico do CREA; 

8.1.9 Comprovação da boa situação financeira do licitante, aferida com base nos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 
maiores que um (>1), analisada automaticamente pelo SICAF; 

8.1.7.1 as empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)  em 
qualquer dos índices referidos no subitem 8.1.8, deverão comprovar o  capital 
mínimo de 10% do valor estimado do item a ser contratado, de acordo com os 
§§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93; 

8.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada em Cartório competente, publicação em órgão da 
imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais 
para conferência pelo (a) Pregoeiro ( a); 

8.3 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
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prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual 
período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

8.4 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

8.5 Serão inabilitadas as empresas que não atenderem ao item 8 deste Edital. 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma 
eletrônica. 

      9.1.2 caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo setor responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas. 

      9.1.3 acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

               9.1.5 A impugnação deverá ser enviado exclusivamente por meio 
eletrônico via Internet, (cpl@ufpi.edu.br ). 

10.   ESCLARECIMENTOS 

10.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao (à) Pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, 
(cpl@ufpi.edu.br ). 

11.  DOS RECURSOS 

11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de 
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, no prazo de até  30 
(trinta minutos), manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-
razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis 
à defesa dos seus interesses. 

mailto:cpl@ufpi.edu.br
mailto:cpl@ufpi.edu.br
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               11.1.1  a falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 
intenção de recorrer, nos termos do subitem acima, importará a decadência 
desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto ao 
licitante declarado vencedor. 

              11.1.2 As razões de recurso deverão ser disponibilizadas na íntegra no site 
www.comprasnet.gov.br, no prazo legalmente estabelecido. 

11.2 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis  de aproveitamento. 

11.3 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento 
licitatório. 

11.4 O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo. 

11.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em 
formulários próprios, no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos 
legais, enviados por fax, bem como os que não contiverem a identificação do 
responsável legal ou preposto da empresa. 

11.6 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, 
na Divisão de Compras e Licitações –  sito no Bloco SG7 – Campus Universitário 
Ministro Petrônio Portela – Ininga – CEP 64.049-550 – Teresina (PI). 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 12.1   A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo (a) Pregoeiro 
(a) sempre que não houver recurso ou após sua apreciação, pela autoridade 
competente. 

 12.2  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, 
pelo (a) Pregoeiro (a), ou, quando houver recurso, pela própria autoridade 
competente. 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 O órgão/entidade participante será responsável pela manifestação de 
interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento à 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  de sua estimativa de consumo, local de entrega, 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência, nos 
termos da Lei nº 8.666/ 1993 e Lei nº 10.520/2002. 

13.1.2  Os participantes deverão garantir que os atos relativos à sua inclusão no 
registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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13.1.3 Antes da realização do procedimento licitatório, os participantes deverão 
manifestar, junto à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ,  mediante a utilização da 
Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitação. 

13.1.4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ deverá consolidar informações 
relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos 
respectivos termos de referência encaminhados pelos participantes para atender aos 
requisitos de padronização e racionalização. 

13.1.5 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ poderá solicitar auxílio técnico aos 
participantes, com vistas à promoção dos atos necessários à instrução processual para a 
realização do procedimento licitatório, bem como quanto a realização de pesquisa de 
preços. 

13.1.6 Caberá ao órgão participante aplicar as penalidades de que trata o item 9 
do Termo de Referência, garantida a ampla defesa e o contraditório, por 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.  

13.2 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARCIPANTE 

12.2.1 Os órgãos/entidades que não participaram do procedimento licitatório, 
quando desejarem poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços, devendo consultar à 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

13.2.2 O total das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada 
item registrado na ata do órgão gerenciador e órgãos participantes. 

13.2.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão e entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens previstos no instrumento 
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para a UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ e órgãos/entidades participantes. 

13.2.4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ somente autorizará adesão à Ata de 
Registro de Preços após a primeira aquisição ou contratação por órgão/entidade 
integrante da ata. 

13.2.5 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações assumidas com a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ e órgãos/entidades participantes. 

13.2.6 Compete ao órgão que aderiu à Ata de Registro de Preços a prática dos atos 
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas, observada a ampla defesa e o contraditório, das penalidades previstas no 
item 9 do Termo de Referência, em relação às suas próprias contratações, informando a 
ocorrência à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

13.2.7      A Ata de Registro de Preços será gerenciada pela Pró-Reitoria de 
Administração da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, em Teresina-PI. 
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13.3 – DA REVISÃO EDO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

13.3.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou 
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, (art. 17 do Decreto nº 7.892/2013). 

13.3.2  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores 
para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, (art. 18 do 
Decreto nº 7.892/2013). 

13.3.3  Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade, (§ 1º, art. 18 do Decreto nº 7.892/2013). 

13.3.4  A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original, (§ 2º, art. 18 do 
Decreto nº 7.892/2013). 

13.3.5  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá, (art. 19 do 
Decreto nº 7.892/2013): 

13.3.5 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e (inciso I, art. 19 do Decreto nº 
7.892/2013); 

13.3.6 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação, (inciso II, art. 19 do Decreto nº 7.892/2013). 

13.3.7  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa, (parágrafo único do art. 19 do Decreto nº 7.892/2013). 

13.3.8  O registro do fornecedor será cancelado quando, (art. 20 do Decreto nº 
7.892/2013): 

13.3.9 descumprir as condições da ata de registro de preços, (inciso I, art. 20 do 
Decreto nº 7.892/2013); 

13.3.10 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, (inciso II, art. 20 do 
Decreto nº 7.892/2013); 

13.3.11 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado, (inciso III, art. 20 do Decreto nº 7.892/2013); 
ou 
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13.3.12 sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, (inciso IV, art. 20 do Decreto nº 
7.892/2013). 

13.3.13 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do 
caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, (parágrafo único do art. 20 do Decreto nº 7.892/2013). 

13.3.14  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, (art. 21 do Decreto nº 
7.892/2013): 

13.3.15 por razão de interesse público ou, (inciso I, art. 21 do Decreto nº 
7.892/2013); 

5.9.2 a pedido do fornecedor, (inciso II, art. 21 do Decreto nº 7.892/2013). 

14. DO CONTRATO/DA REPACTUAÇÃO 

14.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será firmado o Contrato com 
a adjudicatária, de acordo com a legislação em vigor, com vigência de 12 (doze) 
meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, por mútuo 
acordo entre as partes, mediante termo aditivo, com vantagens para a 
Universidade Federal do Piauí, por iguais e sucessivos períodos, observado o 
limite de 60 (sessenta) meses, conforme minuta constante do Anexo VI, a qual 
será adaptada à proposta da empresa vencedora. 

       14.1.2 A Universidade Federal do Piauí convocará a adjudicatária, para 
assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho, a qual terá o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento da notificação para comparecer à 
Administração, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
penalidades previstas neste Edital; 

      14.1.3 Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela 
adjudicatária durante a vigência do contrato; esta comprovação será realizada in 
loco, inclusive por diligência realizada por técnicos designados pela UFPI em 
visita ao escritório da empresa a ser contratada na cidade de Teresina-Pi; 

      14.1.4  Se a Adjudicatária não fizer a comprovação referida no subitem anterior 
ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, poderá a 
Administração convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 
negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais; 
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      14.3.5    O prazo estabelecido no subitem 13.1.2 para assinatura do 
Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Universidade Federal do Piauí; 

14.4 O valor do contrato poderá ser reajustado na forma e nas condições 
estabelecidas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  DA REPACTUAÇÃO (ANEXO V – 
MINUTA DO CONTRATO). 

15. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

15.1     A Universidade Federal do Piauí designará formalmente o servidor Responsável  
Técnico que deverá  responder pelas atribuições inerentes ao  “Fiscal  do 
Contrato” (Titular e Substituto), no exercício da Atividade 12 estabelecida pela 
Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1.973, em conformidade com o 
artigo 67 da Lei nº 8.666/93, e IN SLTI MP nº 02/2008. A este caberá a 
responsabilidade por acompanhar a execução do Contrato, realizar o 
acompanhamento dos serviços e autorizar o pagamento, em conformidade com 
o cronograma físico-financeiro e emitir o Termo de Recebimento Provisório de 
conclusão dos serviços; 

15.2      A fiscalização será exercida no interesse da Universidade Federal do Piauí e não 
exclui nem reduz a responsabilidade da licitante adjudicatária, inclusive contra 
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade do Poder Público; 

15.3     Não obstante a licitante adjudicatária seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, a Universidade Federal do Piauí reserva-se o 
direito de, sem prejuízo desta responsabilidade, exercer a mais completa e 
ampla fiscalização sobre os serviços, podendo para isso: 

15.3.1 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 
qualquer empregado da Licitante adjudicatária que estiver sem crachá, que 
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja conduta julgar inconveniente; 

15.4  Eventuais dúvidas durante o período de vigência contratual deverão ser 
encaminhadas formalmente à Universidade Federal do Piauí. 

16. DA APRESENTAÇÃO DA FATURA E  PAGAMENTO 

16.1 O pagamento dos serviços executados pela Adjudicatária e aceitos definitivamente 
pela UFPI será efetuado por serviços realizados e devidamente atestado,   não se 
admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto; 

16.2 O pagamento dos salários dos empregados não está condicionado ao recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura e deverá ser efetivado até o 5º (quinto) dia útil, em 
horário bancário, do mês posterior ao da prestação dos serviços; 
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16.3 As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde que a 
Adjudicatária não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas 
das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em edital; 

16.4 As ligações locais e interurbanas, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, após 
conferência dos ramais instalados nos respectivos postos, desde que a 
Contratada não tenha promovido os devidos ressarcimentos, serão descontadas 
das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em edital; 

16.5 O pagamento de cada parcela será efetuado em nome da Adjudicatária, mediante 
ordem bancária em conta corrente, até o 5º (quinto) dia útil, em horário 
bancário, do mês posterior ao da prestação dos serviços, após o recebimento da 
Nota Fiscal de Serviços/Fatura, devendo estar devidamente atestada por 
servidor designado para a fiscalização do contrato. 

16.5.1 A primeira Nota Fiscal de Serviço/Fatura a ser apresentada terá 
como período de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último 
desse mês; 

16.6      O pagamento da Nota Fiscal de Serviço/Fatura está condicionado à 
apresentação da seguinte comprovação: 

16.6.1 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93. 

16.7 Na hipótese do atraso do pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, 
provocado exclusivamente pela Universidade Federal do Piauí, o valor devido 
será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de 
seu vencimento até a data do efetivo pagamento em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/100)/   365 
EM = IxNxVP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos Moratório; 
N = Número de dias entre a data prevista para o efetivo pagamento 
VP= Valor da parcela em atraso. 

16.8 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura, serão restituídos à Adjudicatária para as correções necessárias, 
não respondendo a Universidade Federal do Piauí,  por quaisquer encargos 
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

javascript:LinkTexto('LEI','00008666','000','1993','NI','A','29','')
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17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aquele 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e 
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

17.2 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações prevista no 
art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as 
seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 

17.2.1 advertência; 

17.2.2 multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia de 
inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na execução dos 
serviços caracterizando inexecução parcial; 

17.2.3 multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
contratado, no caso de inexecução total do contrato. 

17.3 As sanções previstas nos subitens 17.1 e 17.2.1 poderão ser aplicadas 
concomitantemente com as dos subitens 17.2.2 e 17.2.3, facultada a defesa 
prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua 
ciência. 

17.4 As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF. 

17.5 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o 
contraditório e a ampla defesa. 

18. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

18.1.      Os serviços deverão ser prestados em todas as dependências dos Campi da UFPI que se 
constituirão na elaboração de projetos executivos de Arquitetura e/ou Engenharia  e outros 
serviços , para atender demandas dos Campi da Universidade Federal do Piauí nas cidades de 
Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus conforme abaixo: 

              a) Projeto Topográfico Planialtimétrico 

              b) Sondagem Geotécnica e Teste de Absorção de Solo 
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              c) Projeto Estrutural ,inclusive Fundações em Edificações (estrutura em concreto 
armado com  cobertura em madeira ou aço)¹; 

              d) Projeto de Estrutura Metálica ,inclusive Fundações ( cobertura em aço com  
pilares em concreto ou aço)² 

              e) Projeto  de Redes Eletrica  ; 

              f)  Levantamento de Cargas e Redes Elétrica 

              g) Projeto Telefônico; 

              h) Projeto de Instalações Hidrossanitárias em Edificações; 

             h)   Levantamento de Rede Hidrosanitária 

              i) Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; 

              j)Projeto de Gases ; 

              l) Projeto de Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA). 

              m) Projeto de Rede lógica 

              n) Projeto Arquitetônico 

              o) Levantamento arquitetônico                     

              n)  Elaboração de Orçamento de Referencia de obras e serviços de engenharia 

              o)  Projeto de Climatização e Exaustão 

              p)  Projeto de drenagem 

              q)   Projeto de terraplenagem e pavimentação 

               r)   Projeto de sistema de Cabeamento Estruturado ( voz, dados e sonorização) 

               s)   Projeto de alarme e CFTV       

18.2.    Os  Projetos de Arquitetura, Instalações Prediais , Estruturais ,Complementares e Serviços, 
deverão ser entregues conforme condições estabelecida no Anexo II do Termo de Referência.  

            

19.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

19.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, não 
previsto neste Edital, que  impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será automaticamente transferida, mediante  comunicação de aviso no 
www.comprasnet.gov.br, informando nova data e horário. 

19.3 Esta Licitação poderá ser revogada pela autoridade competente, em face de 
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente 
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comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e deverá ser 
anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado, não gerando, nesse caso, para os 
licitantes, qualquer direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de 
boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
contrato. 

19.4 Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que 
se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da 
proposta. 

19.5 É facultado ao (à) Pregoeiro (a) ou à autoridade competente, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública. 

19.6 Iniciada a etapa de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 

19.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação 
do serviço pelo licitante vencedor. 

19.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em 
dias de expediente normal. 

19.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
pregão. 

19.10 Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 17 do Edital, o 
lance é considerado proposta. 

19.11 Quaisquer informações complementares sobre este Edital e seus anexos 
poderão ser obtidas na  Divisão de Compras e Licitações – Bloco SG7 – Campus 
Universitário Ministro Petrônio Portela – Ininga – , em Teresina/PI, ou pelo 
telefone (86) 3237-1773/3215-5924, no horário das 8:00 h às 12:00 h  e das 
14:00 h às 18:00 h, e-mail: cpl@ufpi.edu.br.  

19.12 O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento 
licitatório será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina - PI. 

 
Teresina/PI,23/08/2013 

RENATO PIRES DO NASCIMENTO 
Pregoeiro Oficial – UFPI 

 
 

mailto:cpl@ufpi.edu.br
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ANEXO  I  
 

TERMO  DE  REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO 
 

            1.1.   A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada em serviços de Arquitetura e ou Engenharia para a prestação de serviços técnicos 
de elaboração de projetos executivos e outros serviços, para atender demandas dos Campi da 
Universidade Federal do Piauí, conforme especificações detalhadas contidas neste Termo de 
Referência. 
  

1.2.    Os serviços a serem contratados são facilmente prestados por diversas empresas do 
mercado, podendo ser especificados, tendo as suas características de desempenho estabelecidas 
de forma objetiva, correspondendo às exigências expressas na legislação vigente, dessa forma, 
enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do 
Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 

 
2.  DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1 Tendo em vista o processo acelerado de crescimento desta IES e os escassos recursos 
humanos disponíveis para a Elaboração, Projetos de Arquitetura Instalações Prediais , Projetos 
Estruturais. Faz-se  necessário a contratação de empresa especializada  para a execução destas 
atividades.    

 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1.      Os serviços deverão ser prestados em todas as dependências dos Campi da UFPI 
que se constituirão na Elaboração de Projetos e serviços,  conforme abaixo: 

              a) Projeto Topográfico Planialtimétrico 

              b) Sondagem Geotécnica e Teste de Absorção de Solo 

              c) Projeto Estrutural, inclusive Fundações em Edificações (estrutura em concreto 
armado com  cobertura em madeira ou aço)¹; 

              d) Projeto de Estrutura Metálica, inclusive Fundações ( cobertura em aço com  
pilares em concreto ou aço)² 
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              e) Projeto de Redes Eletrica  ; 

               f) Levantamento de Cargas e Redes Elétrica 

              g) Projeto Telefônico; 

              h) Projeto de Instalações Hidrossanitárias em Edificações; 

             h)   Levantamento de Rede Hidrosanitária 

              i) Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; 

              j)Projeto de Gases ; 

              l) Projeto de Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA). 

              m) Projeto de Rede lógica 

              n) Projeto Arquitetônico 

              o) Levantamento arquitetônico                     

              n)  Elaboração de Orçamento de Referencia de obras e serviços de engenharia 

              o)  Projeto de Climatização e Exaustão 

              p)  Projeto de drenagem 

              q)   Projeto de terraplenagem  e pavimentação 

               r)   Projeto de sistema de Cabeamento Estruturado ( voz, dados e sonorização) 

               s)   Projeto de alarme e CFTV       

               

3.2.    Os  Projetos de Arquitetura, Instalações Prediais , Estruturais ,Complementares e Serviços, 
deverão ser entregues conforme condições estabelecida no Anexo II do Termo de Referência.  

4.   DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

        4.1 Considerando que a Universidade Federal do Piauí  contempla cinco (5) Campus 
no Estado do Piauí, ficam ambas eleitos como locais para a prestação de serviços, sem custos 
adicionais para UFPI, conforme abaixo:  

CAMPUS CIDADE DISTÂNCIA DA CAPITAL 

MINISTRO PETRÔNIO PORTELA TERESINA CAPITAL 

SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS PICOS 310 km 

PROFESSORA CINOBELINA ELVAS BOM JEUS 640 km 

AMILCAR FERREIRA SOBRAL FLORIANO 240 km 

CAMPUS DE PARNAÍBA PARNAÍBA 340 km 

 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E DOS VALORES DE REFERÊNCIA 
 
5.1 Os custos estimados para contratação estão expressos em valor por item por grupo 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  

                                                                  Comissão Permanente de Licitação                                                          20 

UFPI – PRAD / Diretoria Administrativa - Comissão Permanente de Licitação - Campus Univ. Min. Petrônio Portela Ininga 
cpl@ufpi.edu.br – www.ufpi.br - CNPJ: 06.517.387/0001-34 – Fone: (86) 3215-5924 / Fone/faz: (86) 3237-1773 – 64049-550 – 

Teresina-PI 

 

 

20 
Fl. nº _________________  

Proc. nº 23111.019548/13-02 

Rubrica _______________ 

Pregão Eletrônico SRP nº. 126/2013 

         5.1.1  Os valores máximos estimados para a  contratação de cada item, sendo considerados 
como valores de referência, conforme  especificações abaixo: 

G
R

U
P

O
 

IT
EM

 

ESPECIFICAÇÕES UND 
C. 

UNIT 
(R$) 

QUANT. 

G
R

U
P

O
 I 

01 
Serviço de  projeto topográfico  planialtimetrico  com área 
de até 10.000,00m². 

M2  0,67 1.000.000 

02 
Serviço de projeto topografico planialtimetrico com área 
acima de 10.000,00m². 

M2  0,50 1.000.000 

03 Serviço de  sondagem geotécnica e teste de absorção solo. M 
 

48,26 
5.760 

04 
Serviço de projeto estrutural, inclusive fundação em 
edificações ¹. 

M2 
 

11,73 
120.000 

05 
Serviço de projeto de estrutura metálica, inclusive 
fundações . 

M2  9,78 120.000 

06 Serviço de projeto redes elétricas.   M2  9,02 120.000 

07 Serviço de  levantamento de cargas e redes elétricas.  M2  1,90 120.000 

08 Serviço de projeto telefônico.   M2  2,72 120.000 

09 
Serviço de projeto instalações hidrossanitárias em 
edificações. 

M2  7,33 120.000 

10 Serviço de  levantamento de redes hidrossanitárias.  M2  1,57 120.000 

11 Serviço de  projeto de prevenção e combate a incêndio.    M2  2,28 120.000 

12 Serviço de  projeto de gases.  M2  0,66 120.000 

13 
Serviço de projeto spda – sistema de proteção de descarga 
atmosférica.  

M2  2,01 120.000 

14 Serviço de  projeto de rede lógica.  M2  2,66 120.000 

15 Serviço de  projeto arquitetônico.   M2 
 

19,45 
120.000 

16 
Serviço de engenharia e arquitetura em levantamento 
arquitetônico.  

M2  3,91 120.000 

17 

Serviço de  orçamento de referencia de obras e serviços de 
engenharia (planilha de quantitativos, memória de calculo, 
composições de custos, cronograma físico-financeiro e 
cotações de preços). 

M2  4,02 120.000 

18 Serviço de projeto de climatização e exaustão.  M2  6,30 120.000 

19 Serviço de  projeto de drenagem. M2  2,01 120.000 

20 Serviço de  projeto de  terraplanagem e pavimentação. M2  1,79 120.000 

21 
Serviço de projeto sist. cabeamento estruturado (voz, 
dados e sonorização).   

M2  4,50 120.000 

22 Serviço de projeto de alarme e cftv.     M2  2,17 120.000, 
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Observações: 

* As diretrizes para referencia de preços dos projetos estão disponíveis no site www.iopes.es.gov.br; 
www.seinfra.ce.gov.br. 

*No valor final desta planilha já esta incluíso todo o elenco de taxas e BDI.   
 

 
 

                1-  Quando a edificação tiver sistema construtivo integral em concreto armado 
esta será paga como Projeto Estrutural incluindo-se   as Fundações . 

      No caso de estruturas mista de concreto armado com cobertura em 
estrutura metálica esta será paga como Projeto Estrutural incluindo-se   as 
Fundações  

2-  Quando tratar-se  de edificação com pilares( concreto ou aço) e cobertura em 
estrutura metálica esta será paga como Projeto de Estrutura Metálica, incluindo-
se  as fundações  

 
5.2 Por se tratar de mera estimativa de gastos, os valores acima não se constituirão,  em 

hipótese alguma, em obrigação da UFPI utilizá-lo integralmente, razão pela qual não poderá ser 
exigido nem considerado como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de 
acordo com as necessidades da UFPI, sem que isso justifique qualquer indenização ao 
CONTRATADO. 

5.3. ENTREGA E   RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

5.3.1 O prazo para entrega dos trabalhos, pela CONTRATADA, será de no máximo o 
estabelecido no Anexo II deste termo. 

5.3.2  A entrega de todos os trabalhos a serem realizados sejam projetos ou serviços 
técnicos de engenharia e arquitetura será realizada em reunião especifica para tal fim estando 
obrigatoriamente presentes os projetistas envolvidos e a equipe da PREUNI. Nesta ocasião será 
lavrada ata contendo obrigatoriamente a descrição dos trabalhos a serem realizados bem como a 
definição dos prazos de entrega e visita preliminar ao local de execução  dos serviços. 

5.3.3  Antes do inicio efetivo da realização dos serviços técnico de engenharia e 
arquitetura a contratada apresentará PREUNI relatório de vistoria ao local onde os serviços serão 
executados . 

 
6.    DAS REPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1 – ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços, tais como: 

a) salários; 
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               b) seguros de acidente; 

               c) taxas, impostos e contribuições; 

               d) indenizações; 

               e) vales-transporte; 

                f) vales-refeições; 

                g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo. 

6.2.       Caberá à Contratada manter o(s) seu(s) funcionário(s) sujeitos às normas 
disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo empregatício com a 
Universidade Federal do Piauí; 

6.3.      Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 
insertas neste Edital e seus Anexos, na Minuta do Contrato (Anexo V deste 
Edital) e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1  A Contratante obriga-se a: 

a) permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da Contratada; 

c) promover a localização inicial e os devidos flexionamentos dos empregados da 
Contratada, mantidos em qualquer situação, em seus termos gerais, o contido no objeto 
deste Contrato; 

d) comunicar ao Contratado, de imediato, qualquer irregularidade verificada na execução 
dos serviços; 

e) efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento; 

f) fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto deste Contrato; 

g) designar executor para o Contrato, o qual ficará responsável pela fiscalização. 

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
8.1 O executor anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. 

8.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência do executor,  deverão ser 
solicitadas ao Prefeito Universitário, em tempo hábil, para a adoção das medidas 
convenientes. 

8.3 A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela 
executados, objetivando: 
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a) proceder eventuais substituições de seus empregados, dando ciência prévia ao 
executor deste Contrato; 

b) manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados; 

c) manter permanente contato com a fiscalização da Contratante, para solução  de 
eventuais problemas. 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por um representante designado pela 
autoridade competente, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93; 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

9.1  Dispensável, conforme Decreto nº 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013.  
 
10.  DAS GENERALIDADES 

10.1 Todos os elementos do serviço deverão ser minuciosamente estudados pela licitante 
adjudicatária, antes e durante a execução dos serviços, devendo a mesma relatar à fiscalização 
qualquer eventual incoerência, falha ou omissão, porventura constatada quando da sua 
interpretação. 

10.2  Nenhum trabalho adicional ou modificação poderá ser efetivado pela licitante 
adjudicatária sem a prévia e expressa autorização formal da fiscalização, respeitadas todas as 
disposições e condições estabelecidas no contrato. 

10.3 Os profissionais da proponente adjudicatária deverão dispor de serviço móvel 
pessoal-SMP (aparelho celular ou rádio comunicação) que permita comunicação, enquanto 
vigente o contrato de prestação dos serviços objeto da presente Termo de Referência, de modo 
que possam ser rapidamente localizados pela fiscalização da Universidade Federal do Piauí, 
mesmo fora do horário comercial. 

10.4 Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a 
proponente adjudicatária estar ciente das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas- ABNT, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí e de Segurança no Trabalho 
correspondente a cada item de serviço constante da especificação técnica. 

10.5 A Autoridade competente da UFPI aprova o presente Termo de Referência e autoriza 
a contratação dos fornecimentos neles elencados.  
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ANEXO II/A DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS  E SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA E ENGENHARIA  

 
 

PROJETO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO 
 
 
1 – GENERALIDADES 
 

 Os Estudos topográfico serão representados pelos levantamentos planialtimétricos 
cadastrais da área objeto com o finalidade de obter conhecimento do terreno quanto ao 
seu relevo, limites, confrontações, área, localização, amarração, posicionamento 
geográfico;  

 Os Estudos Topográficos  deverá ser desenvolvido com o objetivo de fornecer 
todos os elementos necessário a elaboração dos projetos de arquitetura e 
complementares. Será constituídos  por pranchas de desenhos e cadernos técnicos 
sendo na sua apresentação obedecido rigorosamente as prescrições da NB-8 da ABNT e 
recomendações da Prefeitura Universitária – UFPI; 

 Os Estudos Topográficos além de ser requisito técnico, deverá obedecer 
integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e 
Contratos Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013; 

 Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro civil com 
registro no CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do 
Sistema CONFEA-CREA.  

 
1.1 1.2– PROJETO TOPOGRÁFICO – ELEMENTOS 

 

 Reconhecimento no campo, em conjunto com o contratante ou seu representante, dos 
pontos definidores das divisas do terreno objeto do levantamento ou daqueles que possam 
permitir as suas definições:  

 O  levantamento deve contemplar todos os detalhes naturais e artificias  que possam 
interferir na elaboração dos projetos como fragmento de mata e árvore espessas;  

 Cadastrar o alinhamento predial, malha viária existente, postes, vegetação, calçadas, placas 
de sinalização,  e outros elementos existentes no entorno; 

 Desenho com curva de nível de metro em ou submétricas conforme a necessidade do 
projeto  

 O Levantamento deve contemplar áreas de preservação permanente; 

 Definir por numeração e fotos todos os detalhes de benfeitorias cadastradas; 

 Transporte de RN ( referência de nível ) com pelo menos dois pontos de segurança próximos 
da área do projeto;  
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 Implantação de marcos em concreto e piquetes de divisa 

 O relevo do terreno deverá ser detalhado em função da escala de representação, da 
declividade e dos acidentes  conforme NBR 13133/94  tabela  6  ( I IPAC);  

 Levantamento de:  postes de energia elétrica e sua identificação ( baixa e alta tensão), redes 
subterrânea ( água , esgoto, telefone, etc);    

             
1.3 –  PROJETO TOPOGRÁFICO – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 
1.4 – PROJETO TOPOGRÁFICO –  SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 

 A  conclusão dos trabalhos referente aos serviços de topografia somente será 
realizada após a apresentação de anteprojeto para análise e verificação por parte 
da Prefeitura Universitária. Nesta análise será observada  a adequação as normas 
técnicas pertinentes e recomendações da UFPI. 

 A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme orientação da PREUNI. 

 O engenheiro projetista deverá fornecer todas as informações necessárias a 
elaboração de um projeto com soluções  não apenas econômica, mas também a 
que contemple a melhor  forma a proteger áreas reservadas, futuras ampliações e 
construções vizinhas.  
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 O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado 
após a completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro 
projetista. Somente após a efetivação do recebimento será liberado o pagamento 
dos serviços.  

 A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a 
qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade 
técnica do projetista sobre os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura 
Universitária, solicitar esclarecimentos ou complementações de projeto que se 
fizerem necessárias.   
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ANEXO II/B DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
SONDAGEM GEOTÉCNICA E TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO 

 
 
1 - GENERALIDADES   

 

 Nesses estudos , as fundações deverão ter sua concepção e dimensionamento, 
baseados na capacidade de carga do solo onde são assentes e as fossas sépticas e 
sumidouros deverão ter seu dimensionamento , baseados na capacidade de 
infiltração do terreno e profundidade do lençol freático; 

 Os Estudos  de Sondagem Geotécnica e Teste de Absorção do Solo além de ser 
requisito técnico, deverá obedecer integralmente a todas as etapas e pressupostos 
da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos Administrativos e Decreto nº 7.983 de 
08/04/2013; 

 Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro civil com 
registro no CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do 
Sistema CONFEA-CREA.  

 
1.2 1.2 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS E TESTE DE ABSORÇÃO – ELEMENTOS 

 

 1.2.1 -Testes de Absorção 

 Os testes de Absorção deverão fornecer subsídios capazes de determinar o correto 
dimensionamento do sistema de esgoto a ser executado em conformidade com a 
norma NBR 7229, obedecendo todos os seu procedimentos;  

 Apresentar um relatório por terreno estudado contendo a identificação da 
capacidade de infiltração do terreno e o nível do lençol freático e laudo conclusivo 
sobre o provável comportamento do subsolo e os cuidados a se observar na 
execução do esgotamento  sanitário;  

 Realização de um teste ( furo/poço ) por unidade; 
 

 1.2.2  Sondagem Geotécnica a Percussão 

  

 As sondagens serão executadas através de equipamentos apropriados , obedecendo 
à norma  ABNT NBR  6484/01 –Solo  -Sondagem de simples reconhecimento com SPT 
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– Método de ensaio, ABNT NBR 8036/83- Programação de sondagens de simples 
reconhecimento  dos solos para fundações  de edifícios, além das demais normas e 
legislação aplicáveis; 

 Apresentar um relatório por terreno estudado contendo : desenho de locação das 
sondagens no  terreno ; posição do RN; perfis individuais ou secções do subsolo ; 
consistência do  subsolo ; índice de penetração ; níveis do lençol freático quando 
atingido pela sondagem ; e laudo conclusivo sobre o provável comportamento do 
subsolo e os cuidados a se observar na execução das fundações; 

 A localização das sondagens , seu número e sua profundidade serão definidos em 
comum acordo com o projetista das fundações e a Fiscalização da PREUNI; 

 O número de perfurações será determinado em função da projeção da área ser 
construída e da localização das cargas concentradas nas fundações , conforme tabela 
a seguir: 

 
 

ÁREA DE PROJEÇÃO QUANTIDADE DE FUROS 

Até 1.200,00 m² 1 para cada 200,00 m²* 

De 1.200,00 m² a 2.400,00m² 1 para cada 250,00 m² 

Acima de 2.400,00m² 1 para cada 300,00 m² 

       

 * Mínimo de 03 (três) furos 

 Os furos de sondagens deverão ser distribuídos ,em planta , cobrindo toda a área de 
estudo, não devendo a distância entre furos ultrapassar 25m, salvo com anuência da 
Fiscalização da PREUNI;  

Essas perfurações serão referidas às linhas principais da poligonal do terreno e niveladas 
em relação a um RN bem definido e de caráter permanente. 

 
2.2 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS E TESTE DE ABSORÇÃO – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto deverá ser entregue em 03 (tres) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
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Todas as peças (desenhos , planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 
oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 

 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 
2.3 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS E TESTE DE ABSORÇÃO –  SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 

 A  conclusão dos trabalhos do estudo geotécnico engenheiro responsável pela sua 
elaboração, apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação 
por parte da Prefeitura Universitária. Nesta análise será observada  a adequação as 
normas técnicas pertinentes e recomendações da UFPI. 

 A  conclusão dos trabalhos referente aos serviços ao estudo geotécnico somente 
será realizada após a análise e verificação por parte da Prefeitura Universitária. 
Nesta análise será observada  a adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

 A sondagem  deverá fornecer todas as informações necessárias a elaboração de um 
projeto com soluções  não apenas econômica, mas também a que contemple a 
melhor  forma a proteger áreas reservadas, futuras ampliações e construções 
vizinhas.  

 O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado 
após a completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro 
projetista. Somente após a efetivação do recebimento será liberado o pagamento 
dos serviços.  

 A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a 
qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade 
técnica do projetista sobre os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura 
Universitária, solicitar esclarecimentos ou complementações de projeto que se 
fizerem necessárias.   
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ANEXO II/C DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
PROJETO DE REDE LÓGICA 

 
 
1 - GENERALIDADES 
               

O Projeto de Rede Lógica   deverá ser desenvolvido levando em conta dados como 
quantidade de pontos solicitados, o consumo e necessidade dos equipamentos não ativos de 
redes a serem instalados, e previsões de crescimento do ambiente . Será constituídos  por 
pranchas de desenhos e cadernos técnicos sendo na sua apresentação obedecido rigorosamente 
as prescrições da NB-8 da ABNT e recomendações da Prefeitura Universitária - UFPI. 

O Projeto de Rede Lógica  além de ser requisito técnico, deverá obedecer integralmente a 
todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos Administrativos e 
Decreto nº 7.983 de 08/04/2013 e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado, Obedecendo as normas e padrões vigentes tais como: ABNT, 
ANATEL e ANSI,  por profissional legalmente habilitado, engenheiro com registro no CREA-PI 
atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA .  

 
1.3 1.1 – INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA – ELEMENTOS 

 

 Deverá necessariamente ser especificada como cabeamento lógico a utilização de Cabo UTP 
categoria 5e (mínimo) em distribuições horizontais e Categoria 6 em distribuições verticais  

 Deverá necessariamente ser especificada a utilização do padrão de cabeamento estruturado 
quando a solução abranger lógica e telefonia  

 Deverá ser especificada a utilização do padrão de conectorização EIA/TIA 568 A 

 Deverá necessariamente ser especificada a utilização de eletrodutos  metálicos, 
galvanizados ou eletrocalhas de acordo com norma ANSI/TIA/EIA-569 

 Deverá necessariamente ser especificada a aplicação das normas: 
ANSI/TIA/EIA -568-A 
ANSI/TIA/EIA -569-A 
ANSI/TIA/EIA -607 
NBR 14565 
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 Deverá necessariamente ser especificada a utilização de fibra ótica nos seguintes casos: 
Onde a distância ultrapassar 100m 
Onde haja necessidade de interligar prédios, áreas externas ou não cobertas por circuitos 
adequados de proteção. 
Onde houver diferenças de potencial ou de resistência entre aterramentos 

 Utilizar Fibra multimodo com índice gradual, proteção contra umidade, 50/125µm ou 
62,5/125µm , e proteção contra roedores se for om caso. 

 Conectores padrão SC e LC 

 Conversores óticos/ par metálico com velocidade de 10/100/1000 

 A estrutura aérea deverá ser preferencialmente  utilizada 

 Especificações mínima para RACK’S/; 

 Fechado 19” com fechaduras e duas chaves  

 Profundidade de 570mm   

 Ventilação própria , com dois ventiladores 

 Tamanho : 12U’s ( uma bandeja fixa e quatro tomadas elétricas) , 22U’s(duas bandejas fixa e 
08 tomadas elétricas ) 44U’s (três  bandejas fixa e 12 tomadas elétricas ) 

 Todas as tomadas deverão estrar protegidas por dispositivo único de proteção instalado na 
própria régua de tomadas. 

 Utilizar passa fios de 1U entre quaisquer objetos instalados em rack , ou seja 02 
organizadores de cabos (passa fios) para cada 01 patch-panel. 

 Deverão necessariamente ser especificada a norma: ANSI/TIA/EIA-606  na identificação do 
cabeamento.      

            
1.2 –  INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
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 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 

 
1.3 – INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA –  SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 

 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da 
Prefeitura Universitária. Nesta análise será observada  a adequação as normas 
técnicas pertinentes e recomendações da UFPI. 

 A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do 
engenheiro da Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do 
trabalho. 

 O engenheiro projetista deverá fornecer todas as informações necessárias a 
elaboração de um projeto com soluções  não apenas econômica, mas também a 
que contemple a melhor  forma a proteger áreas reservadas, futuras ampliações e 
construções vizinhas.  

 Deverá ser elaborada  Planilha contendo a relação de todos os materiais e serviços 
a serem utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e 
quantidade a ser utilizada. 

 O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado 
após a completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro 
projetista. Somente após a efetivação do recebimento será liberado o pagamento 
dos serviços.  

 A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a 
qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade 
técnica do projetista sobre os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura 
Universitária, solicitar esclarecimentos ou complementações de projeto que se 
fizerem necessárias.   
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ANEXO II/D DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
1 - SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 

 A Elaboração da Planilha Orçamentária deverá pautar-se nas regras e critérios 
estabelecidos pelo  Decreto Nº 7.893 de 08 de abril de 2013  e deverá obedecer 
integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e 
Contratos Administrativos, que tem por finalidade padronizar a metodologia para 
elaboração do orçamento de referência  e estabelecer parâmetros para controle da 
aplicação dos recursos públicos. 

 O Detalhamento do preço global de referência que expressa a descrição, 
quantidades e custos unitários de todos os serviços, incluídas as respectivas 
composições de custos unitários, necessários à execução da obra e compatíveis 
com o projeto que integra o edital de licitação; 

 O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e 
obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos 
custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou 
iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, 
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam 
ser considerados como de construção civil.  

 O custo global de referência  dos serviços e obras de infraestrutura de transportes 
será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que 
integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus correspondentes nos 
custos unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, 
cuja manutenção e divulgação caberá ao Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como  montagem 
industrial ou que não possam ser considerados como de infraestrutura de 
transportes 

 Na ausência da composição  do preço unitário do serviço nos sistemas de 
referência de custos citados acima, a nova composição deverá  incorporar   às suas 
composições de custo unitário os custos de insumos constantes do Sinapi e Sicro.. 
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 A Planilha Orçamentária será elaborada em acordo com o modelo e as instruções 
da PREUNI, devendo apresentar minimamente as seguintes informações: 

 Discriminação dos serviços 

 Quantitativo de cada serviço 

 Custo unitário dos serviços 

 Custo total de cada serviço 

 O valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) deverá ser incluído ao final da 
Planilha Orçamentária, e a sua composição analítica deverá ser apresentada em 
acordo legislação vigente evidenciando em sua composição , no mínimo: 

 Taxa de rateio da administração central; 

 Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de 
natureza direta  e personalística que oneram o contratado 

 Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

 Taxa de lucro.  

 A anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias e suas 
alterações  devidamente registrada no CREA. 

2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO    
           

 O Cronograma Físico-Financeiro deve apresentar a previsão de gastos mensais com 
cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução 
física e financeira da mesma. Este Cronograma deve conter o percentual mensal 
de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos de cada item relativos ao 
valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária apresentada. 

 Para a elaboração do Cronograma Físico Financeiro é importante realizar um 
estudo do processo de implantação do projeto  proposto para definição do tempo 
disponível para a realização da obra. 

3 - APRESENTAÇÃO    
        

 A Planilha Orçamentária deverá ser entregue em 03 (três) vias em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de 
cálculo em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD 
contendo todos os documentos referentes ao orçamento. 

 A Planilha Orçamentária deverá conter  as seguintes informações: 
 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Data de elaboração da planilha 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 

 Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de 
tamanho oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
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 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
 

 Outros aspectos relevantes para elaboração deste documento são: 

a) Identificação , detalhamento e  especificação  do processo construtivo; 
b) Estrutura disponibilizada à execução da obra (maquinário e ferramentas); 
c) Verificação do estado de acesso e do local de implantação (distâncias para 

transportes internos e externos à obra, condições das vias de acesso, 
locais de descarga e armazenamento dos materiais, inclinações do 
terreno, etc.); 

d) Condições para execução dos serviços - existência de rede de água , 
esgoto, energia elétrica e telefônica no local da obra; 

 

 

 
ANEXO II/E DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
ELABORAÇÃO  PROJETO ARQUITETÔNICO 

 
 
1 - PROJETO ARQUITETÔNICO 
 

 O projeto de  arquitetura deverá precedido de um estudo preliminar e depois por 
um anteprojeto que será elaborado tendo como base o programa de necessidades 
fornecido pela UFPI na forma abaixo: 

 Estudo Preliminar - A empresa contratada apresentará planta baixa, fachada, 
cobertura e corte, com no mínimo duas perspectivas ilustrativas, em croqui sem 
detalhamento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir da solicitação e 
fornecimento dos dados pela UFPI 

 Ante Projeto - Consiste no desenvolvimento da proposta, incorporando os 
elementos básicos e complementares do estudo preliminar. Consta de: 

 - Planta baixa (esc 1:50 ou 1:100); 

 - Cobertura e Cortes; 

 - Fachadas; 

 - 4 (quatro) perspectivas externas. 

 A UFPI poderá, a seu critério conforme o caso fornecer o ante-projeto 
arquitetônico ou o projeto arquitetônico como diretriz para o desenvolvimento dos 
projetos executivos arquitetônico e complementares. 

 Antes da elaboração dos respectivos projetos, a empresa contratada deverá visitar 
obrigatoriamente o local destinado à edificação, inspecionar as condições gerais do 
terreno e seus desníveis, árvores e edificações existentes, as condições gerais dos 
acessos, ruas, estacionamentos e demais obras e ou serviços existentes, as diversas 
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instalações e caixas existentes, as alimentações e despejos das instalações, 
passagens, derivações, interligações, etc. 

 Deverá ser elaborado levando em conta todas as recomendações do Código de 
Obras do Município onde será executada a obra. Obedecerá rigorosamente todas 
as normas pertinentes da ABNT , normas e legislações pertinentes ,  
recomendações da Prefeitura Universitária – UFPI , conter todas as informações 
necessárias e suficientes para o seu perfeito entendimento e  elaboração do 
orçamento e execução da obra 

 O projeto de O projeto de  arquitetura além de ser requisito técnico, deverá 
obedecer integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de 
Licitações e Contratos Administrativos   e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

 Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, Arquiteto com 
registro no CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do 
Sistema CONFEA-CREA.  

 
1.1 – PROJETO ARQUITETÔNICO  

 

 Consiste no desenvolvimento definitivo do projeto, atendendo todas as normas técnicas e 
as exigências necessárias à aprovação nos órgãos competentes. 

 Deverão ser elaborados considerando principalmente os seguintes requisitos: 

 - Segurança; 

 - Não causar impacto ambiental danoso; 

 - Funcionalidade e adequação ao uso; 

 - Correto uso dos serviços públicos (água, esgoto, coleta de lixo, energia e transporte); 

 - Economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra; 

 - Emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes na região, 
ressalvados os casos em que seja comprovada a impossibilidade de abastecimento no 
mercado local. 

 - Sem prejuízo dos itens anteriores, os edifícios a serem projetados deverão possuir 

padrão estético agradável, boa iluminação natural, boa ventilação natural, leve, atual, 
prevendo conforto para os usuários, funcional e em harmonia com as áreas adjacentes. 

 Acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade 
reduzida, inclusive banheiros, conforme normatização vigente. 

 Sistema de segurança para todo o complexo, incluindo especificação de equipamentos. 

 Reservatório de água adequado à demanda da edificação e de seus sistemas de combate a 
incêndio. 

 A elaboração final do projeto arquitetônico básico e executivo compreenderá: 

 - Locação, situação; 

 - Plantas baixas de todos os pavimentos; 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  

                                                                  Comissão Permanente de Licitação                                                          37 

UFPI – PRAD / Diretoria Administrativa - Comissão Permanente de Licitação - Campus Univ. Min. Petrônio Portela Ininga 
cpl@ufpi.edu.br – www.ufpi.br - CNPJ: 06.517.387/0001-34 – Fone: (86) 3215-5924 / Fone/faz: (86) 3237-1773 – 64049-550 – 

Teresina-PI 

 

 

37 
Fl. nº _________________  

Proc. nº 23111.019548/13-02 

Rubrica _______________ 

Pregão Eletrônico SRP nº. 126/2013 

 - Planta de paginação dos pisos e dos forros; 

 - Planta dos sistemas de cobertura; 

 - Elevações (no mínimo 4, sendo uma em cada direção); 

 - Cortes longitudinais e transversais no mínimo dois cortes de cada e mais outros corte 
necessários a compreensão do projeto e execução da obra, na escala 1:50; 

 - Pranchas de detalhes específicos de sanitários, bancadas,  laboratórios específicos, em 
escala 1:20 ou 1:25, esquadrias e outros solicitados pela PREUNI necessários a execução e 
orçamento da obra; 

 - Perspectivas externas ( no mínimo 4, em maquete ilustrativa eletrônica – 3D)) mostrando 
as principais elevações, quadro de esquadrias e acabamentos; 

 - Caderno de especificações no padrão da PREUNI 

1.2 - PROJETO ARQUITETÔNICO – APRESENTAÇÃO  
 
O projeto deverá ser entregue em 03 (três)  vias com desenhos plotados em papel 

apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 
1.2 PROJETO ARQUITETÔNICO – SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
  

 A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do Arquiteto  
da Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 

 O arquiteto  projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, 
futuras ampliações e construções vizinhas.  
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 O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado 
após a completa análise e verificação do material entregue pelo arquiteto 
projetista. Somente após a efetivação do recebimento será liberado o pagamento 
dos serviços.  

 A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a 
qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade 
técnica do projetista sobre os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura 
Universitária, solicitar esclarecimentos ou complementações de projeto que se 
fizerem necessárias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II/F DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO 

 
1 – INSTALAÇÕES  DE  EXAUSTÃO 

O projeto de instalações de Exaustão deverá ser desenvolvido a partir do projeto de 
arquitetura e do lay-out com a indicação de todos os equipamentos a serem instalados, fornecido 
pela Prefeitura Universitária - UFPI. Deverá conter todas as informações necessárias e suficientes 
para o seu perfeito entendimento, para a elaboração do orçamento e execução da obra. 
Obedecerá rigorosamente todas as normas pertinentes da ABNT,  e recomendações da Prefeitura 
Universitária - UFPI. 

O projeto de instalações de exaustão  além de ser requisito técnico, deverá obedecer 
integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos 
Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro com registro no 
CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  
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1.1 - INSTALAÇÕES DE  EXAUSTÃO - ELEMENTOS  
           Deverá conter no mínimo todos os desenhos, informações e detalhamentos necessários ao 
entendimento e execução dos serviços, ou sejam: 
 - Plantas baixas de pontos de exaustão com tabela de simbologia técnica; 
 - Dimensionamento das tubulações, dutos, com detalhe dos tipos, das emendas, bitolas e tipos 
de chapas, detalhes específicos, cortes; 
 - Vistas isométricas (perspectiva e cavaleira) com dimensionamento e traçado das tubulações e 
dutos; 
 - Especificações gerais dos materiais e equipamentos; 
 - Memorial descritivo 
 - Justificativas e de cálculo destas instalações. 
 - O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros 
elementos necessários à compreensão da execução. 
 - Deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT vigentes e demais 
normas pertinentes, bem como a orientação da PREUNI/UFPI para que esteja de acordo com 
materiais, especificações e normas para aplicação dos mesmos, detalhamentos padrões utilizados 
pela UFPI, bem como proporcionar o melhor custo benefícios para os serviços. 
 - Deverão ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orçamentos relativos aos projetos 
destas instalações, contendo preços unitários de materiais e de mão de obra, bem como o preço 
global dos serviços. 
 
 
1.2 - INSTALAÇÕES DE  EXAUSTÃO – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
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 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 

1.3 - INSTALAÇÕES DE  EXAUSTÃO – SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
           Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II/G DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 
 
1 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 
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O projeto de Climatização deverá ser desenvolvido a partir do projeto de arquitetura e do 
lay-out com a indicação equipamentos a serem instalados, fornecido pela Prefeitura Universitária 
- UFPI. Deverá conter todas as informações necessárias e suficientes para o seu perfeito 
entendimento, para a elaboração do orçamento e execução da obra. Obedecerá rigorosamente 
todas as normas pertinentes da ABNT, e recomendações da Prefeitura Universitária - UFPI. 

O projeto de instalações de climatização além de ser requisito técnico, deverá obedecer 
integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos 
Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro com registro no 
CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  
 
1.1 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO - ELEMENTOS  
 
        O projeto de Climatização deverá ser elaborado em conformidade com NBR 6401, EB 269, 
MB 476, NBR 10080/NB 643 da ABNT, ou as que vier substituí-las, Portarias do Ministério da 
Saúde. 
 
 - Deverá conter no mínimo todos os desenhos, informações e detalhamentos necessários ao 
perfeito entendimento e execução dos serviços, ou sejam: 
 - Plantas baixas de pontos de condicionamento de ar com tabela de simbologia técnica; 
 - Dimensionamento e traçado das tubulações, dutos, com detalhe dos tipos, das emendas, bitolas 
e tipos de chapas, detalhes específicos; 
 - Cortes, vistas isométricas (perspectiva e cavaleira) com dimensionamento e traçado das 
tubulações hidráulicas, frigorígenas, elétricas, etc., dutos, tipos e detalhes de grelhas, difusores, 
dampers, etc., que garantam a renovação do ar; 
 - Diagrama unifilar de ligações elétricas de comando e força dos equipamentos; 
 - Diagrama isométrico de tubulação hidráulica e refrigerante (para sistemas divididos); 
 - Especificações gerais dos materiais e equipamentos; 
 - Memorial descritivo; 
 - Justificativas e de cálculo destas instalações e memória de cálculo. 
 - O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros 
elementos necessários à compreensão da execução. 
- Deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT vigentes e demais 
normas pertinentes, bem como a orientação da PREUNI para que esteja de acordo com materiais, 
especificações e normas para aplicação dos mesmos, detalhamentos padrões utilizados pela UFPI, 
bem como proporcionar o melhor custo benefícios para os serviços. 
 - Deverão ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orçamentos relativos aos projetos 
destas instalações de condicionamento de ar, contendo preços unitários de materiais e de mão de 
obra, bem como o preço global dos serviços. 
  
1.2 - INSTALAÇÕES DE  CLIMATIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  

                                                                  Comissão Permanente de Licitação                                                          42 

UFPI – PRAD / Diretoria Administrativa - Comissão Permanente de Licitação - Campus Univ. Min. Petrônio Portela Ininga 
cpl@ufpi.edu.br – www.ufpi.br - CNPJ: 06.517.387/0001-34 – Fone: (86) 3215-5924 / Fone/faz: (86) 3237-1773 – 64049-550 – 

Teresina-PI 

 

 

42 
Fl. nº _________________  

Proc. nº 23111.019548/13-02 

Rubrica _______________ 

Pregão Eletrônico SRP nº. 126/2013 

quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 

1.3 - INSTALAÇÕES DE  CLIMATIZAÇÃO – SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
            Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.  
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PROJETO DE ESTRUTURA- CONCRETO ARMADO  E AÇO 
 
 
1 - GENERALIDADES 
 

O projeto de estrutura deverá ser desenvolvido a partir do projeto de arquitetura 
fornecido  pela Prefeitura Universitária - UFPI. Deverá conter todas as informações necessárias e 
suficientes para o seu perfeito entendimento, para a elaboração do orçamento e execução da 
obra. Será constituídos  por pranchas de desenhos e cadernos técnicos sendo na sua 
apresentação obedecido rigorosamente as prescrições da NB-8 da ABNT e recomendações da 
Prefeitura Universitária - UFPI. 

O projeto de estrutura além de ser requisito técnico, deverá obedecer integralmente a 
todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos Administrativos e 
Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro civil com registro 
no CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  

 
 
1.1 – PROJETO DE ESTRUTURA - ELEMENTOS GRÁFICOS 
 

O projeto de estrutura deverá ser precedido e subsidiado por sondagem geológica à 
percussão e ensaios de penetração estática atendendo as seguintes prescrições para 
apresentação dos relatórios de sondagem: 

 Cota de referência da superfície, função de um RN bem definido e de caráter permanente; 
 Em casos especiais deverá ser precedida a sondagem geológica rotativa; 
 Localização de furos do terreno e descrição dos serviços executados; 
 Representação dos perfis das camadas e as indicações gráficas das características do 

terreno; 
 Indicação do número de golpes para cravação do amostrador conforme preconizado pela 

metodologia de aplicação do SPT (Standart Penetration Test); 
 O nível de água encontrado na pesquisa e a data de execução do furo; 
 Memorial descritivo do tipo, processo de sondagem e equipamentos utilizados; 
 Parecer sobre o provável comportamento do subsolo e eventuais cuidados a observar em 

relação às fundações; 
 

O projeto de estrutura de concreto armado será composto, das seguintes peças: 
 Quadro indicativo das cargas nos diversos pilares; 
 Quando for adotado a solução de fundações diretas deverá apresentar planta de locação 

das sapatas, cotas de apoio, dimensões, cortes e tensão admissível do terreno; 
 Para fundações profundas deverá apresentar planta de locação dos pilares com 

respectivas cargas, cotas de arrasamento, tipo, profundidade e seção transversal das 
estacas; 
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 Dimensões e localização das esperas dos pilares; 
 Detalhes das armaduras e formas, indicando inclusive os aspectos relacionados com as 

ligações dos diversos elementos de fundação; 
 Planta de forma de todas as peças estruturais; 
 Plantas gerais de locação de vigas, lajes e pilares; 
 Detalhe das armaduras e formas de todos os elementos estruturais (pilares, vigas lajes 

etc.), indicando inclusive aspectos relacionados com suas ligações; 
 Tabelas de aço, concreto e formas, indicando, em relação a cada um, qualidade, 

resistência característica do concreto, numeração posicionamento, ganchos, dobramentos 
com quantidades levantadas separadamente por prancha, bem como o resumo das 
quantidades globais; 

 Outras indicações julgadas convenientes ou necessárias. 
 

O projeto das estruturas de cobertura poderão ser de madeira ou aço conforme indicação 
do projeto de arquitetura e constarão obrigatoriamente das seguintes informações: 

 Planta com a indicação das posições de arcos, tesouras ou vigas; 
 Em estruturas de madeira as posições das ripas, caibros, terças, contraventamentos, 

pontaletes e demais peças de apoio com a representação de medidas e seções 
transversais de cada peça; 

 O tipo de telha, sua disposição e indicações necessárias; 
 Informações sobre o material utilizado tais como espécie de madeira, perfis metálicos com 

respectivas bitolas, resistência adotada e consumo; 
 Corte transversal dos arcos, tesouras e vigas com todas as medidas e detalhes executivos; 
 Cortes longitudinais da cobertura, com medidas e detalhes de caibros, terças, ripas 

contraventamentos e outras peças; 
 Tabela com quantitativos de material feita separadamente por prancha, bem como o 

resumo das quantidades globais. 
 
1.2 – PROJETO DE ESTRUTURA – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
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Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 
oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 

 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 
1.3 – PROJETO DE ESTRUTURA –  SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas. 
           Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.  

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.   
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PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA 
 
 
1 - INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA 
 

O projeto de instalações hidráulicas de água fria deverá ser desenvolvido a partir do 
projeto de arquitetura e do lay-out com a indicação de todos os pontos hidráulicos e aparelhos, 
fornecido pela Prefeitura Universitária - UFPI. Deverá conter todas as informações necessárias e 
suficientes para o seu perfeito entendimento, para a elaboração do orçamento e execução da 
obra. Obedecerá rigorosamente todas as normas pertinentes da ABNT, da concessionária local 
(AGESPISA) e recomendações da Prefeitura Universitária - UFPI. 

O projeto de instalações hidráulicas prediais além de ser requisito técnico, deverá 
obedecer integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e 
Contratos Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro civil com registro 
no CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  
 
1.1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA - ELEMENTOS GRÁFICOS 
 

O projeto de instalações hidráulicas de água fria será composto, no mínimo, das seguintes 
peças: 
 
Planta dos Pavimentos – com localização da tubulação de alimentação dos reservatórios, dos 
pontos de consumo, sub-ramais, ramais e colunas da rede de água fria com indicação de todos os 
aparelhos, materiais, equipamentos e diâmetros de tubulações. (Escalas 1:50 e 1:75). 
 
Planta de Cobertura – representando todas as instalações sobre o forro, com localização de todas 
as tubulações e registros referentes ao barrilete, contendo indicação dos respectivos materiais e 
diâmetros. Indicação do reservatório elevado, sua localização e capacidade. (Escalas 1:50 e 1:75).  
 
Esquema Isométrico de Água Fria – esquemas isométricos parciais de todos os ambientes e 
reservatórios com indicação de materiais e diâmetros de tubulações, altura dos ramais, dos 
registros e sub-ramais (pontos de utilização). (Escalas 1:20 e 1:25). 
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Reservatórios – detalhes em plantas, cortes, esquemas isométricos com indicação dos materiais e 
diâmetros das tubulações de alimentação, de extravazão, limpeza, ventilação e de distribuição de 
água fria. Localização dos registros, além das informações referentes às bombas de recalque com 
a definição do tipo e potência, quando for o caso. No cálculo do volume de reservação será 
observado o atendimento à demanda prevista para pelo menos, 02 (dois) dias de consumo, além 
das imposições técnicas do sistema de prevenção e combate a incêndio. (Escalas 1:20 e 1:25).  
 
Planta da Área Externa – com localização da tubulação do alimentador predial contendo a 
indicação do material, do diâmetro, de seu ponto de conexão a rede geral, das torneiras de 
jardins além de poço e cisternas quando for o caso. Para localização do reservatório subterrâneo 
deverá ser observado além das características do terreno, sua cota de implantação e afastamento 
de elementos estruturais de fundações, quando for o caso. (Escalas 1:50, 1:75 e 1:100) 
 
Memorial Descritivo – caderno contendo a descrição geral da solução adotada, premissas de 
cálculo, o procedimento adotado para execução das instalações projetadas e materiais a serem 
empregados.  
 
Memória de Cálculo – caderno contendo o roteiro de cálculo, as planilhas de dimensionamento 
de todos os encanamentos, reservatórios e bombas, além de tubulações de sucção e recalque 
quando houverem. Todas as soluções adotadas deverão ter o correspondente embasamento em 
normas da ABNT com citação de tabelas e ábacos utilizados.  
 
Caderno de Especificações – caderno contendo a especificação de todos os materiais empregados 
na execução das instalações, seus modelos, marcas de referência, modo de aplicação em 
conformidade com os respectivos fabricantes, além das normas gerais de execução de todos os 
serviços.  
 
Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem utilizados 
na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser utilizada.   
 
1.2 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
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 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 
profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 
1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA – SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
             Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.   
 
2 - INSTALAÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ÁGUAS PLUVIAIS 
 

O projeto de instalações de esgotos sanitários a águas pluviais deverá ser desenvolvido a 
partir do projeto de arquitetura e do lay-out com a indicação de todos os pontos de captação de 
esgotos e aparelhos, fornecido pela Prefeitura Universitária - UFPI. Deverá conter todas as 
informações necessárias e suficientes para o seu perfeito entendimento, para a elaboração do 
orçamento e execução da obra. Obedecerá rigorosamente todas as normas pertinentes da ABNT, 
da concessionária local (AGESPISA) e recomendações da Prefeitura Universitária - UFPI. 
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O projeto de instalações de esgotos sanitários e águas pluviais além de ser requisito 
técnico, deverá obedecer integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de 
Licitações e Contratos Administrativos. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro civil com registro 
no CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  
 
2.1 - INSTALAÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ÁGUAS PLUVIAIS - ELEMENTOS GRÁFICOS 
 

O projeto de instalações de esgotos sanitários e águas pluviais será composto, no mínimo, 
das seguintes peças: 
 
Planta dos Pavimentos – com localização dos diversos aparelhos sanitários, tubulação de esgoto 
primário, secundário, e ventilação, indicadores dos tubos de queda para esgoto e de gordura além 
da canalização vertical para drenagem pluvial quando for o caso, contendo informações sobre o 
tipo de material, diâmetro e declividade. (Escalas 1:50 e 1:75). 
 
Planta de Cobertura – representando os prolongamentos dos tubos de ventilação com a 
indicação dos respectivos materiais e diâmetros. Calhas para drenagem pluvial, suas dimensões, 
declividades e pontos de captação além dos condutores verticais. (Escalas 1:100 e 1:200). 
 
Esquema Vertical de Esgoto – em edificações com mais de 02 (dois) pavimentos contendo o 
encaminhamento das tubulações de esgoto sanitário e de ventilação, seus materiais, diâmetros e 
declividades. (Escalas 1:100, 1:75, 1:50 ou sem escala quando for o caso).  
 
Detalhes Gerais – planta de detalhes de todos os banheiros e laboratórios com indicação de 
materiais, declividades e diâmetros de tubulações. Detalhes de caixas de inspeção, de gordura, 
especiais para separação de matéria sólida, e de areia para drenagem pluvial. Conjuntos fossa-
sumidouro quando for o caso, corretamente dimensionados para o número de contribuintes 
sendo também observado a possibilidade de contaminação do lençol freático e outros tipos de 
agressão ao meio-ambiente. (Escalas 1:20 e 1:25). 
 
Planta da Área Externa – com localização das tubulações dos sub-coletores, do coletor predial, 
condutores horizontais para drenagem pluvial seus materiais, diâmetros e declividades. Caixas de 
inspeção, gordura, separadoras de matéria sólida, de areia, além de conjunto fossa-sumidouro 
quando esta for a solução adotada para o destino final dos efluentes. (Escalas 1:50, 1:75 e 1:100). 
 
Memorial Descritivo – caderno contendo a descrição geral da solução adotada, premissas de 
cálculo, o procedimento a ser utilizado para execução das instalações projetadas e materiais a 
serem empregados.  
 
Memória de Cálculo – caderno contendo o roteiro de cálculo, as planilhas de dimensionamento 
de todos os encanamentos de esgoto, ventilação e drenagem pluvial, calhas de cobertura e caixas, 
além conjuntos fossa-sumidouro quando houverem. Todas as soluções adotadas deverão ter o 
correspondente embasamento em normas da ABNT com citação de tabelas e ábacos utilizados.  
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Caderno de Especificações – caderno contendo a especificação de todos os materiais empregados 
na execução das instalações, seus modelos, marcas de referência, modo de aplicação em 
conformidade com os respectivos fabricantes, além das normas gerais de execução para todos os 
serviços.  
 
Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem utilizados 
na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser utilizada.   
 
2.2 - INSTALAÇÕES ESGOTOS SANITÁRIOS E ÁGUAS PLUVIAIS – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 
2.3 - INSTALAÇÕES ESGOTOS SANITÁRIOS E ÁGUAS PLUVIAIS – SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
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 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
           Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.   
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ANEXO II/J DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

PROJETO DE PREVENÇÃO ECOMBATE A INCÊNDIO 
 1 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

O projeto de instalações de combate a incêndio deverá ser desenvolvido a partir do 
projeto de arquitetura e do lay-out fornecido pela Prefeitura Universitária - UFPI. Deverá conter 
todas as informações necessárias e suficientes para o seu perfeito entendimento, para a 
elaboração do orçamento e execução da obra. Obedecerá rigorosamente todas as normas 
pertinentes da ABNT, do Corpo de Bombeiros e recomendações da Prefeitura Universitária - UFPI. 

O projeto de instalações de combate a incêndio além de ser requisito técnico, deverá 
obedecer integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e 
Contratos Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro civil ou de 
segurança do trabalho com registro no CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e 
Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  
 
1.1 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - ELEMENTOS GRÁFICOS 
 

O projeto de instalações de combate a incêndio será composto, no mínimo, das seguintes 
peças: 
 
Planta dos Pavimentos – com localização de extintores portáteis, caixas de incêndio e canalização 
preventiva quando for o caso, com indicação do tipo de material e diâmetro. Também serão 
indicadas a localização das luminárias de emergência e placas indicativas das rotas de fuga. 
(Escalas 1:50 e 1:75). 
 
Detalhes Gerais – planta com detalhes da colocação dos extintores portáteis, caixas de incêndio 
com registro, mangueira e esguicho, caixa de passeio para registro além de reservatório quando 
quando houver, atendendo as recomendações de reserva técnica para combate a incêndio, 
bombas, suas botoeiras para acionamento e demais equipamentos pertinentes. (Escalas 1:20 e 
1:25). 
 
Memorial Descritivo – caderno contendo a descrição geral da solução adotada, premissas de 
cálculo, o procedimento para execução das instalações projetadas e materiais a serem 
empregados. Também deverão ser anexados a este caderno todos os formulários referentes a 
tremitação da obra para aprovação do Corpo de Bombeiros. 
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Memória de Cálculo – caderno contendo o roteiro de cálculo, e as planilhas de dimensionamento 
de todos os encanamentos, extintores e bombas. Todas as soluções adotadas deverão ter o 
correspondente embasamento em normas da ABNT com citação de tabelas e demais referencias 
utilizadas.  
 
Caderno de Especificações – caderno contendo a especificação de todos os materiais empregados 
na execução das instalações, seus modelos, marcas de referência, modo de aplicação em 
conformidade com os respectivos fabricantes, além das normas gerais de execução para todos os 
serviços.  
 
Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem utilizados 
na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser utilizada.   
 
1.2 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 
1.3 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO – SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
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projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas. 
           Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.   
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ANEXO II/K DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
PROJETO DE GASES 
 
 
1 – INSTALAÇÕES  DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 
 

O projeto de instalações de gás combustível – glp, deverá ser desenvolvido a partir do 
projeto de arquitetura e do lay-out com a indicação de todos os pontos de gás e aparelhos, 
fornecido pela Prefeitura Universitária - UFPI. Deverá conter todas as informações necessárias e 
suficientes para o seu perfeito entendimento, para a elaboração do orçamento e execução da 
obra. Obedecerá rigorosamente todas as normas pertinentes da ABNT, e recomendações da 
Prefeitura Universitária - UFPI. 

O projeto de instalações prediais de gás glp além de ser requisito técnico, deverá obedecer 
integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos 
Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro civil com registro 
no CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  
 
1.1 - INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - ELEMENTOS GRÁFICOS 
 

O projeto das instalações de gás combustível glp será composto, no mínimo, das seguintes 
peças: 
 
Planta dos Pavimentos – contendo a localização da tubulação de distribuição de gás com 
indicação de material e diâmetro, os diversos pontos de consumo, caixas para reguladores de 
pressão, registros e torneiras. Também será representado na planta o depósito para os cilindros e 
respectivo manifold. (Escalas 1:50 e 1:75). 
 
Detalhes Gerais – planta com detalhes do depósito para cilindros (central de glp), seu 
dimensionamento, representação do manifold (barrilete) inclusive com indicação do regulador, 
registros de fecho rápido, e conexões. (Escalas 1:20 e 1:25). 
 
Memorial Descritivo – caderno contendo a descrição geral da solução adotada, premissas de 
cálculo, o procedimento adotado para execução das instalações projetadas e materiais a serem 
empregados.  
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Memória de Cálculo – caderno contendo o roteiro de cálculo, as planilhas de dimensionamento 
de todos os encanamentos e da central de glp. Todas as soluções adotadas deverão ter o 
correspondente embasamento em normas da ABNT com citação de tabelas e ábacos utilizados.  
 
Caderno de Especificações – caderno contendo a especificação de todos os materiais empregados 
na execução das instalações, seus modelos, marcas de referência, modo de aplicação em 
conformidade com os respectivos fabricantes, além das normas gerais de execução de todos os 
serviços.  
 
Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem utilizados 
na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser utilizada.   
 
1.2 - INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 
O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 

apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 
1.3 - INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO –  SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 
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A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
            Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.   
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ANEXO II/L DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
PROJETO DE REDES ELÉTRICAS   
 
1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

O projeto de instalações elétricas, deverá ser desenvolvido a partir do projeto de 
arquitetura e do lay-out, fornecido pela Prefeitura Universitária - UFPI. Deverá conter todas as 
informações necessárias e suficientes para o seu perfeito entendimento, para a elaboração do 
orçamento e execução da obra. Obedecerá rigorosamente todas as normas pertinentes da ABNT, 
da concessionária local (CEPISA) e recomendações da Prefeitura Universitária - UFPI. 

O projeto de instalações prediais elétricas além de ser requisito técnico, deverá obedecer 
integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos 
Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro eletricista com 
registro no CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema 
CONFEA-CREA.  
 
1.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELEMENTOS GRÁFICOS 
 

O projeto das instalações de instalações elétricas será composto, no mínimo, das seguintes 
peças: 
 
Planta dos Pavimentos – com localização do alimentador predial, luminárias, tomadas, quadros 
de distribuição, eletrodutos, condutores, caixas de ligação e de passagem. Na representação dos 
circuitos de distribuição será feito além da numeração a indicação dos diâmetros de eletrodutos a 
potencia das tomadas de uso especifico e das luminárias. (Escalas 1:50 e 1:75). 
 
Detalhes Gerais – na planta de detalhes serão representados os quadros de distribuição, 
diagramas unifilares, esquema geral de ligação à terra e demais detalhes que necessitem de 
representação gráfica para o perfeito entendimento. (Desenho sem escala) 
 
Memorial Descritivo – caderno contendo a descrição geral da solução adotada, premissas de 
cálculo, o procedimento a ser utilizado para execução das instalações projetadas e materiais a 
serem empregados.  
 
Memória de Cálculo – caderno contendo o roteiro de cálculo de todos os componentes da 
instalação, as planilhas para determinação da quantidade de luminárias e tomadas além de todo o 
procedimento para dimensionamento do alimentador predial. Todas as soluções de projeto 
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deverão ter o correspondente embasamento em normas da ABNT com citação de tabelas e 
demais referencias utilizadas.  
 
Caderno de Especificações – caderno contendo a especificação de todos os materiais empregados 
na execução das instalações, seus modelos, marcas de referência, modo de aplicação em 
conformidade com os respectivos fabricantes, além das normas gerais de execução de todos os 
serviços.  
 
Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem utilizados 
na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser utilizada.   
 
1.2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS– APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 
O projeto deverá ser entregue em 03 (duas) vias com desenhos plotados em papel 

apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 
1.3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 
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A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
            Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.   
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ANEXO II/M DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
PROJETO DE TELEFÔNICO 
 
 
1 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 

 
O projeto de instalações telefônicas, deverá ser desenvolvido a partir do projeto de 

arquitetura e do lay-out, fornecido pela Prefeitura Universitária - UFPI. Deverá conter todas as 
informações necessárias e suficientes para o seu perfeito entendimento, para a elaboração do 
orçamento e execução da obra. Obedecerá rigorosamente todas as normas pertinentes da ABNT 
e recomendações da Prefeitura Universitária - UFPI. 

O projeto de instalações telefônicas além de ser requisito técnico, deverá obedecer 
integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos 
Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro eletricista com 
registro no CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema 
CONFEA-CREA.  
 
1.1 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - ELEMENTOS GRÁFICOS 
 

O projeto das instalações telefônicas será composto, no mínimo, das seguintes peças: 
 
Planta dos Pavimentos – com localização das tubulações primária e secundária, com indicação de 
material e diâmetro, do cabeamento telefônico, das caixas e tomadas. (Escalas 1:50 e 1:75). 
 
Detalhes Gerais – na planta de detalhes serão representados os quadros, as caixas o esquema 
vertical da instalação e demais detalhes que necessitem de representação gráfica para perfeito 
entendimento. (Desenho sem escala) 
 
Memorial Descritivo – caderno contendo a descrição geral da solução adotada, premissas de 
cálculo, o procedimento para execução das instalações projetadas e materiais a serem 
empregados.  
 
Memória de Cálculo – caderno contendo o roteiro de cálculo de todos os componentes da 
instalação, as planilhas de dimensionamento das tubulações, caixas e quantidade de tomadas 
telefônicas. Todas as soluções adotadas deverão ter o correspondente embasamento em normas 
da ABNT com citação de tabelas e demais referencias utilizadas.  
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Caderno de Especificações – caderno contendo a especificação de todos os materiais empregados 
na execução das instalações, seus modelos, marcas de referência, modo de aplicação em 
conformidade com os respectivos fabricantes, além das normas gerais de execução de todos os 
serviços.  
 
Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem utilizados 
na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser utilizada.   
 
1.2 - INSTALAÇÕES  TELEFÔNICAS – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 
O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 

apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 
1.3 – INSTALAÇÕES  TELEFÔNICAS - SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
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 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
           Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.   
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ANEXO II/N DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

PROJETO  DE DRENAGEM 
 
1. Drenagem de Águas Pluviais 

O conjunto de condições e necessidades elencadas nos estudos, levantamentos, pesquisas e 
diagnósticos que embasaram a proposta de intervenção, deverá caracterizar este projeto.  

O Projeto consiste no conjunto de elementos gráficos (desenho), memoriais, especificações 
e relatórios, que visa disciplinar a instalação de sistema de captação, condução e afastamento das 
águas de superfície e de infiltração para toda edificação e terreno.  

O projeto de Drenagem  além de ser requisito técnico, deverá obedecer integralmente a 
todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos Administrativos e 
Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro com registro no 
CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  
 
1.1. Projeto de Drenagem de Águas Pluviais 

Consiste na apresentação de todos os detalhes da instalação, incluindo componentes, 
dispositivos de apoio e fixação dos condutores e demais equipamentos. Deverão ser apresentados 
os seguintes produtos: 
I. Plantas de situação, cortes e detalhes conforme Projeto Executivo, indicando as áreas a serem 
ampliadas e detalhadas; 
II. Detalhes (desenho), em escala adequada, de todas as ampliações ou detalhes, de caixas de 
inspeção, coletoras e de areia, canaletas, de ralos ou grelhas, de conjunto moto-bombas, de 
equipamentos, de suportes, de fixação e outros; 
III. Desenho do esquema geral da instalação; 
IV. Relatório técnico conclusivo e final contendo os elementos do Projeto Executivo, revisados e 
complementados de acordo com as interferências observadas no local; 
V. Especificação detalhada de materiais, equipamentos e serviços. 
 
1.2. Projeto de Drenagem de Águas Pluviais– Apresentação do Projeto 

O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
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 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 
1.3 Projeto de Drenagem - SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
           Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.   
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ANEXO II/O DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
PROJETO DE SISTEMA DE PROTERÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 
1 - PROJETO DE SPDA 

 
O projeto de SPDA deverá ser desenvolvido a partir do projeto de arquitetura fornecido 

pela Prefeitura Universitária - UFPI. Deverá conter todas as informações necessárias e suficientes 
para o seu perfeito entendimento, para a elaboração do orçamento e execução da obra. 
Obedecerá rigorosamente todas as normas pertinentes da ABNT, e recomendações da Prefeitura 
Universitária - UFPI. 

O projeto de instalações de SPDA além de ser requisito técnico, deverá obedecer 
integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos 
Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro com registro no 
CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  
 
1.2 - PROJETO DE SPDA- ELEMENTOS  
 
        O projeto de Climatização deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5419:2001 –
ementa 1:2005 da ABNT, ou as que vier substituí-las, e conter no  mínimo. 
 
 - Localização, especificação e identificação do(s) captor(es) para-raios ou  gaiolas . 
 - Forma e caminho de ligação entre captores e o sistema de aterramento ; 
 - Projeto e especificação do sistema de aterramento , com definição da resistência de terra 
máxima; 
 - Ensaios e procedimentos para medição da resistência de terra; 
 - Memoria descritiva detalhada do projeto de SPDA  
- Deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT vigentes e demais 
normas pertinentes, bem como a orientação da PREUNI para que esteja de acordo com materiais, 
especificações e normas para aplicação dos mesmos, detalhamentos padrões utilizados pela UFPI, 
bem como proporcionar o melhor custo benefícios para os serviços. 
 - Deverão ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orçamentos relativos aos projetos 
destas instalações de condicionamento de ar, contendo preços unitários de materiais e de mão de 
obra, bem como o preço global dos serviços. 
  
1.2 - INSTALAÇÕES DE  SPDA – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
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O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e planilha de 
quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de CD contendo todos 
os documentos referentes ao projeto. 

O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 
pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 

 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 

1.3 - INSTALAÇÕES DE  SPDA – SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
            Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
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os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.  

 
 

ANEXO II/P DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
 
1 - PROJETO DE SISTEMA DE ALARMES E CFTV 
 
 

O projeto de Alarme e CFTV deverá ser desenvolvido a partir do projeto de arquitetura 
fornecido pela Prefeitura Universitária - UFPI. Deverá conter todas as informações necessárias e 
suficientes para o seu perfeito entendimento, para a elaboração do orçamento e execução da 
obra. Obedecerá rigorosamente todas as normas pertinentes da ABNT, e recomendações da 
Prefeitura Universitária - UFPI. 

O projeto de instalações de Alarme e CFTV além de ser requisito técnico, deverá obedecer 
integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos 
Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro com registro no 
CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  
 
1.3 - PROJETO DE ALARMES E CFTV - ELEMENTOS  
 
        O projeto de Alarme e CFTV deverá ser elaborado em conformidade com NBR IEC 60839-
1:2010T, ou as que vier substituí-las, e conter no  mínimo. 
 
 - Planta de localização de Sensores 
 - Planta e prumada da tubulação para passagem dos cabos 
 - Planta de locação e dimensões das passagens necessárias na estrutura em concreto armado 
e/ou metálica; 
 - Localização , dimensionamento  e especificação da central monitorada 
 - Memoria descritiva detalhada do projeto de Alarme CFTV 
- Deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT vigentes e demais 
normas pertinentes, bem como a orientação da PREUNI para que esteja de acordo com materiais, 
especificações e normas para aplicação dos mesmos, detalhamentos padrões utilizados pela UFPI, 
bem como proporcionar o melhor custo benefícios para os serviços. 
 - Deverão ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orçamentos relativos aos projetos 
destas instalações de condicionamento de ar, contendo preços unitários de materiais e de mão de 
obra, bem como o preço global dos serviços. 
  
1.3 - INSTALAÇÕES DE  ALARMES E CFTV –  
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O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e 
planilha de quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de 
CD contendo todos os documentos referentes ao projeto. 
O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 

pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 
 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 

1.3 - INSTALAÇÕES DE  ALARMES E CFTV – SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
            Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
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os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.  

 
 

 
ANEXO II/Q DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
 
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

O projeto de Terraplenagem e Pavimentação deverá ser desenvolvido tendo como base os 
estudos topográficos fornecido pela Prefeitura Universitária - UFPI. Deverá conter todas as 
informações necessárias e suficientes para o seu perfeito entendimento, para a elaboração do 
orçamento e execução da obra. Obedecerá rigorosamente todas as normas pertinentes da ABNT, 
e recomendações da Prefeitura Universitária - UFPI. 

O projeto de instalações de Terraplenagem e Pavimentação além de ser requisito técnico, 
deverá obedecer integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de Licitações 
e Contratos Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro com registro no 
CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  
 
1.4 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ELEMENTOS  
 
        O projeto de Terraplenagem e Pavimentação  deverá ser elaborado em conformidade com as 
normas da ABNT, ou as que vier substituí-las, e conter no  mínimo. 
 
 - Cálculo e cubagem do movimento de terra 
 - Indicações dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e grau de 
compactação a ser observado 
 - Análise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorrências e adequacidade do material 
às condições climáticas durante a execução. 
 - Detalhes das seções transversais tipo e soluções particulares para o caso de dificuldade de 
acesso em decorrência da implantação do projeto 
 - Para vias já implantadas a terraplenagem será restrita a escavação da caixa da pista de 
rolamento , na largura definida pelo projeto geométrico acrescida de 0,50m para cada lado e na 
profundidade necessária para implantação do dimensionamento do pavimento. 
 - Nos trechos em que for feita a implantação de rua, a terraplenagem deverá ser executada ( 
aterro e/ou corte) de maneira a se obter uma superfície na largura prevista no projeto geométrico 
entre os alinhamentos prediais  propostos e observando as diferenças de cotas entre os passeios 
e a pista de rolamento sendo considerada com acréscimo de 0,50m  para cada lado 
 - Os taludes de corte e /ou saias de aterro deverão ser previstas a partir dos alinhamentos 
prediais. 
 - Definição dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento 
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 - Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento 
 - Memoria descritiva detalhada do projeto de Terraplenagem e Pavimentação 
- Deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT vigentes e demais 
normas pertinentes, bem como a orientação da PREUNI para que esteja de acordo com materiais, 
especificações e normas para aplicação dos mesmos, detalhamentos padrões utilizados pela UFPI, 
bem como proporcionar o melhor custo benefícios para os serviços. 
 - Deverão ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orçamentos relativos aos projetos 
destas instalações de condicionamento de ar, contendo preços unitários de materiais e de mão de 
obra, bem como o preço global dos serviços. 
  
1.4 - INSTALAÇÕES DE  TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  

O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e 
planilha de quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de 
CD contendo todos os documentos referentes ao projeto. 
O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 

pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 
 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 

1.3 - INSTALAÇÕES DE  TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  

                                                                  Comissão Permanente de Licitação                                                          73 

UFPI – PRAD / Diretoria Administrativa - Comissão Permanente de Licitação - Campus Univ. Min. Petrônio Portela Ininga 
cpl@ufpi.edu.br – www.ufpi.br - CNPJ: 06.517.387/0001-34 – Fone: (86) 3215-5924 / Fone/faz: (86) 3237-1773 – 64049-550 – 

Teresina-PI 

 

 

73 
Fl. nº _________________  

Proc. nº 23111.019548/13-02 

Rubrica _______________ 

Pregão Eletrônico SRP nº. 126/2013 

 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
            Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.  
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ANEXO II/R DO EDITAL – TERMO DE REFERENCIA 

 
PROJETO DE SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

 
1 - PROJETO DE PROJETO DE SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

 
O projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado deverá ser desenvolvido a partir das 

necessidades da UFPI. Deverá conter todas as informações necessárias e suficientes para o seu 
perfeito entendimento, para a elaboração do orçamento e execução da obra. Obedecerá 
rigorosamente todas as normas pertinentes da ABNT, e recomendações da Prefeitura 
Universitária - UFPI. 

O projeto de instalações de Sistema de Cabeamento Estruturado além de ser requisito 
técnico, deverá obedecer integralmente a todas as etapas e pressupostos da Lei nº 8.666/93 de 
Licitações e Contratos Administrativos e Decreto nº 7.983 de 08/04/2013. 

Deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro com registro no 
CREA-PI atendendo as disposições da Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Sistema CONFEA-CREA.  
 
1.5 - PROJETO DE PROJETO DE SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - ELEMENTOS  
 
        O projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado deverá ser elaborado de acordo com as 
normas internacionais que regem os serviços de cabeamento abaixo relacionadas e outras 
específicas que não estiverem relacionadas e suas atualizações  

 NBR 14565, Procedimento básico para elaboração de projeto de cabeamento de 
telecomunicações para rede interna estruturada; 

 NBR14136, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente 
alternada 

 ANSI/TIA/EIA 568 B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard; 

 ANSI/TIA/EIA 568 B.1, Commercial Building  Telecommunications  Cabling Standard; 

 ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard; 

 ANSI/TIA/EIA 568 B.3, Optical Fiber Cabling Components Standard; 

 ANSI/TIA/EIA 569 A, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces; 
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 ANSI/TIA/EIA 606 A, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure 
of Commercial Buildings; 

 ANSI/TIA/EIA 607, Commercial Buildings Grounding and Bonding Requirements for 
Telecommunications. 

 TIA/EIA 942, Padrão de Infraestrutura de Telecomunicações para DataCenter. 

           Deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT vigentes e 
demais normas pertinentes, bem como a orientação da PREUNI para que esteja de acordo com 
materiais, especificações e normas para aplicação dos mesmos, detalhamentos padrões utilizados 
pela UFPI, bem como proporcionar o melhor custo benefícios para os serviços. 
 - Deverão ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orçamentos relativos aos projetos 
destas instalações de condicionamento de ar, contendo preços unitários de materiais e de mão de 
obra, bem como o preço global dos serviços. 
  
1.5 - INSTALAÇÕES DE  SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

O projeto deverá ser entregue em 03 (três) vias com desenhos plotados em papel 
apropriado, cadernos de memorial descritivo, especificações, memória de cálculo e 
planilha de quantidades em folhas de tamanho A4 devidamente encadernadas, além de 
CD contendo todos os documentos referentes ao projeto. 
O carimbo a ser utilizado nas pranchas de desenhos será o oficial da UFPI a ser fornecido 

pela Prefeitura Universitária contendo as seguintes informações: 
 Título do Projeto; 
 Descrição do objeto com a localização da obra; 
 Título da Prancha; 
 Data de elaboração do projeto; 
 Número da Prancha e quantidade total de desenhos; 
 Nome completo, título, número de registro no CREA, endereço completo e telefone do 

profissional responsável. 
Todas as peças (desenhos, planilhas e textos) serão apresentadas em folhas de tamanho 

oficial conforme a norma NB-8 da ABNT: 
 Formato A0 – 841 x 1.189mm - para desenhos e ilustrações; 
 Formato A1 – 594 x 841mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A2 – 420 x 594mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A3 – 297 x 420mm – para desenhos e ilustrações; 
 Formato A4 – 210 x 297mm – para relatórios e planilhas. 
Toda produção gráfica deverá ser feita no software Autocad versões r14, 2.002, 2.004, 2.006 

ou 2008 seguindo a configuração oficial do programa, em arquivos de extensão dwg ou plt. 
 

1.3 - INSTALAÇÕES DE  SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO – SISTEMÁTICA DE 
ELABORAÇÃO 
 
 Antes da apresentação do projeto o engenheiro responsável pela sua elaboração, 
apresentará obrigatoriamente o anteprojeto para análise e verificação por parte da Prefeitura 
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Universitária. Nesta análise será observada não apenas a adequação da solução proposta pelo 
projetista, mas também a economicidade, adequação as normas técnicas pertinentes e 
recomendações da UFPI. 

A elaboração do projeto será realizada por etapas conforme indicação do engenheiro da 
Prefeitura Universitária responsável pelo acompanhamento do trabalho. 
 O engenheiro projetista deverá adotar não apenas a solução mais econômica, mas 
também a que contemple a melhor solução de forma a proteger áreas reservadas, futuras 
ampliações e construções vizinhas.  
 
            Planilha de Quantidades – Planilha contendo a relação de todos os materiais a serem 
utilizados na execução das instalações, sua marca de referência, unidade e quantidade a ser 
utilizada.   

O recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária somente será realizado após a 
completa análise e verificação do material entregue pelo engenheiro projetista. Somente após a 
efetivação do recebimento será liberado o pagamento dos serviços.  

A análise e recebimento do projeto pela Prefeitura Universitária não isentam, a qualquer 
momento, inclusive durante o andamento da obra, a responsabilidade técnica do projetista sobre 
os desenhos e cálculos efetuados, podendo a Prefeitura Universitária, solicitar esclarecimentos ou 
complementações de projeto que se fizerem necessárias.  

 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

  Os serviços de levantamento Arquitetônico, Rede Hidrosanitária  e de Cargas e Redes 
Elétricas serão executados e apresentados conforme os termos de referencia acima 
citados.  

 Os projetos e serviços citados na planilha orçamentária do Anexo II – Termo de referencia 
deverão ser elaborados contendo todos os desenhos necessários e suficientes à execução 
dos mesmos, acompanhados de memorial de cálculo, memorial descritivo e caderno de 
especificações técnicas, planilha orçamentária global e cronograma físico-financeiro 
global. 

 O memorial descritivo e caderno de especificações técnicas fornecendo todas as 
informações necessárias ao perfeito entendimento da obra, visando sua quantificação e 
orientando a execução; planilha orçamentária global (individualizado por edificação) com 
numeração e descrição dos itens da planilha, unidade de medida adotada, quantidade, 
preço unitário, preço total, BDI, não podendo utilizar as unidades “verba”, “ponto” ou 
outra unidade que não caracterize com objetividade os serviços pretendidos. Deverá 
utilizar como balizamento de preços os valores de referencia do SINAPI da Caixa 
Econômica Federal. O valor do BDI deverá ser explicito na planilha orçamentária, podendo 
estar incluso no preço unitário dos serviços ou discriminado ao final do orçamento. 

 O cronograma Físico-Financeiro Global para cada planilha orçamentária com respectivo 
cronograma. 

 O prazo para entrega dos projetos será de definido pela equipe da Prefeitura universitária. 
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ANEXO III DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2013 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

IT
EM

 

ESPECIFICAÇÕES UND 
C. UNIT 

(R$) 
QUANT. 

C. TOTAL 
(R$) 

01 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto topográfico  planialtimetrico  com 
área de até 10.000,00m². 

M2  1.000.000 
 

02 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto topografico planialtimetrico com área 
acima de 10.000,00m². 

M2 
 

1.000.000 
 

03 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
sondagem geotécnica e teste de absorção 
solo. 

M 
 

5.760 
 

04 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto estrutural, inclusive fundação em 
edificações ¹. 

M2 
 

120.000 
 

05 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto de estrutura metálica , inclusive 
fundações ². 

M2 
 

120.000 
 

06 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto redes elétricas.   

M2 
 

120.000 
 

07 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
levantamento de cargas e redes elétricas.  

M2 
 

120.000 
 

08 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto telefônico.   

M2 
 

120.000 
 

09 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto instalações hidrossanitárias em 
edificações. 

M2 
 

120.000 
 

10 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
levantamento de redes hidrossanitárias.  

M2 
 

120.000 
 

11 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto de prevenção e combate a incêndio.    

M2 
 

120.000 
 

12 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto gases.  

M2 
 

120.000 
 

13 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto spda – sistema de proteção de 
descarga atmosférica.  

M2 
 

120.000 
 

14 Serviço de engenharia e arquitetura em M2 
 

120.000  
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projeto de rede lógica.  

15 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto arquitetônico.   

M2 
 

120.000 
 

16 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
levantamento arquitetônico.  

M2 
 

120.000 
 

17 

Serviço de engenharia  em elaboração de 
orçamento de referencia de obras e serviços 
de engenharia (planilha de quantitativos, 
memória de calculo, composições de custos, 
cronograma físico-financeiro e cotações de 
preços). 

M2 
 

120.000 

 

18 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto de climatização e exaustão.  

M2 
 

120.000 
 

19 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto drenagem. 

M2 
 

120.000 
 

20 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto terraplanagem e pavimentação. 

M2 
 

120.000 
 

21 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto sist. cabeamento estruturado (voz, 
dados e sonorização).   

M2 
 

120.000 
 

22 
Serviço de engenharia e arquitetura em 
projeto de alarme e cftv.     

M2 
 

120.000, 
 

 
Observações: 

* As diretrizes para referencia de preços dos projetos encontran-se disponíveis no site 
www.iopes.es.gov.br; www.seinfra.ce.gov.br. 

*No valor final desta planilha já esta incluso  todo o elenco de taxas e BDI.   

 
 
VALOR TOTAL por extenso: 
 

I) APRESENTAMOS A PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL À UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ, relativamente à prestação de serviços de Arquitetura e ou Engenharia para a prestação 
de serviços técnicos de elaboração de projetos executivos e outros serviços , para atender 
demandas dos Campi da Universidade Federal do Piauí (Teresina, Picos, Floriano, Bom Jesus e 
Floriano), conforme especificações técnicas  descritas nesta proposta, pela qual declaramos pleno 
conhecimento e total concordância com os termos do Edital respectivo, bem assim com as 
condições estabelecidas para a contratação. 

 
II   Declaramos, sob as penas da lei e do Edital da licitação, que: 
 
a) O prazo de validade desta proposta é de: 60 (sessenta) dias, contados da sessão 

pública; 
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b) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos, 

inclusive relacionados com salários, mão-de-obra, encargos trabalhistas, previdenciários, 
tributários, sociais, fiscais, judiciais, fretes, transportes, garantias, seguros e demais despesas 
decorrentes de exigência legal, bem assim materiais consumíveis aplicados na realização dos 
serviços, depreciação de equipamentos e bens, ou das condições de gestão do contrato, estão 
incluídos no preço global final ofertado neste certame e serão de inteira responsabilidade desta 
proponente;  

 
c) Compreendemos, na íntegra, o Edital supra mencionado e afirmamos que nossa 

proposta é perfeitamente 79xeqüível aos preços finais que ofertarmos nesta licitação, bem assim 
que temos plenas condições de executar o objeto licitado, manifestando total concordância em 
realizá-lo conforme disposto no Edital, respeitando especificações, requisitos, prazos e condições 
do fornecimento, inclusive nas hipóteses do art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/93; 

 
d) Esta empresa proponente cumpre plenamente todos os requisitos para habilitação e 

que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, estando ciente e compromissada na obrigação de declarar ocorrências posteriores; 

 
e) É a única participante desta licitação para o grupo empresarial ou econômico a que 

pertence, não mantendo nenhum vínculo de dependência ou subordinação com quaisquer outras 
empresas licitantes neste certame; 

 
f)  Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,  a proponente não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo a partir dos quatorze anos na condição de aprendiz; 

 
g)  Que responsabiliza-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

reconhecendo como verdadeiras as propostas, ofertas e demais atos praticados no COMPRASNET, 
diretamente e/ou por representante, neste certame; 

 
h)   As obrigações que impliquem custos e formação de preços que não fizemos constar 

desta proposta serão suportadas por nós proponentes; 
 
I) Que declara manter  instalações, aparelhamento técnico e pessoal devidamente 

treinados, adequados e disponíveis para a realização dos serviços objeto desta proposta; 
 
J) Todos os cálculos foram feitos com base nos preços vigentes no mercado, pelo que 

ofertamos os valores supracitados: 
 
K) Que declara para fins de comprovação perante a UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ, que estamos cientes que o objeto do Pregão Eletrônico 126/2013   é Registro de Preços , 
ou seja, o pagamento será efetivado conforme às necessidades dos serviços e que detemos   
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condições operacionais para disponibilizar  todos os serviços, quando solicitados, conforme 
estabelece o edital e seus anexos. 

 
III)  Esta é a proposta que apresentamos à Universidade Federal do Piauí, pelo que 

solicitamos que a tomem como firme e irretratável, na forma do Edital e da legislação aplicável. 
 

Local, data – carimbo/CNPJ 

assinatura do representante da empresa 

O representante deverá assinar em todas as folhas da proposta. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  
PREGÃO ELETRÔNICO N 126/2013  

 
 

Por este instrumento, (..razão social da empresa..), inscrita no CNPJ sob o n. 

............, situada (..endereço..), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do art. 30, III, da Lei n. 

8.666/93, para fins de atendimento à exigência da licitação em epígrafe, que realizou visita 

técnica, nesta data,  à Divisão de Projetos e Obras, localizada no   Campus Ministro Petrônio 

Portela da Universidade Federal do Piauí, telefone (86) 3215-5604/5605, onde serão prestados os 

serviços de Arquitetura e ou Engenharia para a prestação de serviços técnicos de elaboração de 

projetos executivos e outros serviços , para atender demandas dos Campi da Universidade 

Federal do Piauí (Teresina, Picos, Floriano, Bom Jesus e Floriano),  tendo ciência de todas as 

informações e das condições locais para cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado, 

estando inteirados das condições físicas e do grau de complexidade existentes, não cabendo 

posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento ou acréscimo no preço por falta de 

informação. 

 

Teresina, ____ de ____________ de 2013 

 

  Carimbo da empresa 

Assinatura do Vistoriador da Empresa 

 
 
 
 

Representante da Empresa 

     

Declaro que a empresa supra qualificada realizou vistoria nas dependências desta IES em 
Teresina/PI, no dia ____/____/2013. 

 

Assinatura do Servidor da UFPI 
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ANEXO V 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO Nº 126/2013  

 

  Aos  ............... dias do mês de .......... de 2010, na PRÓ-REITORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPÍ, CNPJ nº 06.517.387/0001-34, 
adiante denominado de Órgão Gerenciador, neste ato por seu  representado por seu Pro Reitor 
de Administração, ........................................, RG n.º ...................................., CPF .....................,   ,  
nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/12, 
subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor (L8078 - CDC), e das demais normas legais aplicáveis, em face 
da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº  126/2013, 
conforme Ata de julgamento de Preços, cujo resultado foi publicado no Diário Oficial da União, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pelo(s) Fornecedor(es) Beneficiário(s) classificado(s) no 
certame acima numerado, em 1º lugar,  conforme tabela abaixo abaixo: 
 
  

Descrição Quant. Und Valor Unitário Valor Total 

     

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

XXXXXXXXX para suprir as necessidades do Campus _______________,  de acordo com as 
especificações e quantidades definidas no Termo de Referência do Edital de Pregão nº 119/2013, 
que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços 
apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, por item, conforme consta nos autos 
do processo nº  23111.017804/13-19. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua 
assinatura, durante o qual a UFPI não será obrigado a contratar os serviços referido na Cláusula 
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie 
às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por  órgãos interessados em 
participar, em qualquer tempo, desde que autorizados pela UFPI e em conformidade com o § 3º 
do art. 8º do Decreto nº  7.892/2013. 
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Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 

cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 126/2013, que a precedeu e integra o 
presente instrumento de compromisso. 

 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada no Pregão nº 119/2013, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 
também a integram. 
 
CLÁUSULA QUARTA – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA  

 
  Os serviços deverão ser realizados na sede de cada campus da UFPI, indicada nos 
endereços abaixo.  

A empresa vencedora será acionada pelo requisitante para que, mediante descrição 
detalhada dos serviços a serem prestados, apresente uma estimativa de prazo para a conclusão 
das atividades, bem como aponte os materiais necessários para a execução das mesmas. 

Os serviços deverão ser efetuados dentro do prazo previsto na ordem de serviço e contado 
a partir da solicitação da UFPI mediante a entrega de requisição assinada pelo responsável do 
setor. 

  
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada ou, por meio de ordem bancária para pagamento de Notas Fiscais, uma 
vez satisfeitas as condições estabelecidas, em até 05 dias úteis, contado a partir da data do atesto 
das faturas/notas ficais. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O atesto somente será efetuado pelo órgão após verificação 
da conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no pedido de 
compra. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Os pagamentos mediante emissão de qualquer modalidade 
de ordem bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma 
a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às 
retenções tributárias. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Previamente à contratação e antes de cada pagamento será 
realizada consulta “ON LINE” ao SICAF, visando apurar a regularidade da situação do 
fornecedor, sem a qual referidos atos serão sobrestados até a sua regularização; 
SUBCLÁUSULA QUARTA: Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa da UFPI, os valores 
em atraso serão atualizados até a data do efetivo pagamento, com base na variação “pro 
rata tempore”, utilizando-se o IPCA/IBGE do mês anterior, caso seja positivo do 
Indexador, consoante solicitação do adjudicatário e emissão do documento fiscal 
correspondente; 
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SUBCLÁUSULA QUINTA: A UFPI reterá na fonte, os impostos devidos, conforme 
legislação vigente. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
As contratações constante do presente Registro de Preços ocorrerão de acordo com as 

necessidades e conveniências da UFPI e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, 
mediante a emissão do documento denominado Nota de Empenho. 

Quando o pedido de compra for emitido por órgão que não tenha participado do certame 
licitatório, será da inteira responsabilidade e iniciativa desse todos os atos de administração junto 
aos fornecedores.  

Considerando que cada Nota de Empenho terá entrega imediata, será dispensada a 
celebração instrumento específico de contrato, na forma do disposto no § 4º do artigo 62 da Lei 
nº 8.666/93. 

O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da nota de 
empenho, pelo fornecedor. 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu 
vencimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 

As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados 
à detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança 
judicialmente.As sanções serão aplicadas sem prejuízo das demais cabíveis, sejam estas 
administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e 28 do Decreto nº 5.450/2005 “quem, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será 
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo  das multas e sanções previstas na SUBCLÁUSULA SEGUNDA e das demais 
cominações legais”. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Além do previsto na Subcláusula Primeira, pelo 
descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços 
e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI e XVIII da 
Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades: 

a - advertência, por escrito, inclusive registrada no cadastro específico (SICAF);     
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b – multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não 
cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 

c - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
a União, pelo prazo de até 5 anos; 

d - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior (“c”); 

e -  cancelamento do respectivo registro na Ata.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
 Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II, da presente Ata, e, em 
atendimento ao §1º, art. 28, da Lei nº 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado 
qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de 
ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de 
redução dos preços praticados no mercado.  

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 
outro procedimento licitatório.  

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão 
convocados pela UFPI para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 
CLÁUSULA NONA – DA REVISÃO E  DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 
1)           Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou 
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto 
aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II 
do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, (art. 17 do Decreto nº 7.892/2013). 

2)            Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, (art. 18 
do Decreto nº 7.892/2013). 

3)            Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade, (§ 1º, art. 18 do Decreto nº 7.892/2013). 

4)            A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
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aos valores de mercado observará a classificação original, (§ 2º, art. 18 do 
Decreto nº 7.892/2013). 

5)           Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá, (art. 
19 do Decreto nº 7.892/2013): 

a)            liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e (inciso I, art. 19 do 
Decreto nº 7.892/2013); 

b)            convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação, (inciso II, art. 19 do Decreto nº 7.892/2013). 

c)           Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa, (parágrafo único do art. 19 do Decreto 
nº 7.892/2013). 

d)           O registro do fornecedor será cancelado quando, (art. 20 do Decreto nº 
7.892/2013): 

e)           descumprir as condições da ata de registro de preços, (inciso I, art. 20 do 
Decreto nº 7.892/2013); 

f)           não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, (inciso II, art. 20 do 
Decreto nº 7.892/2013); 

g)           não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado, (inciso III, art. 20 do Decreto nº 7.892/2013); ou 

h)            sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, (inciso IV, art. 20 do Decreto nº 
7.892/2013). 

i)  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do 
caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, (parágrafo único do art. 20 do Decreto nº 
7.892/2013). 

j)  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 
ata, devidamente comprovados e justificados, (art. 21 do Decreto nº 
7.892/2013): 

k)           por razão de interesse público ou, (inciso I, art. 21 do Decreto nº 7.892/2013); 
l)           a pedido do fornecedor, (inciso II, art. 21 do Decreto nº 7.892/2013). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTAS DE 
EMPENHO 
 

As contratações serão autorizadas, caso a caso, pelo ordenador de despesas da UFPI. 
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A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial será 
igualmente autorizado pelo órgão requisitante, quando da solicitação do material. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS INTEGRANTES 

 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão nº 126/2013, e a proposta da empresa classificada 

em 1º lugar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 
O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será 

o da Justiça Federal de Teresina/PI. 
 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas 

aplicáveis. 
 
 
 
 

                                       Teresina/PI,       de                    de 2013 
.                                                
 

 
 

____________________________________  
                 UFPI 
 
 

___________________________________  
           EMPRESA 
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ANEXO  VI 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E 
BAIXA TENSÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ, E A EMPRESA 
__________________, NA FORMA ABAIXO: 

 
 

 
A UNIÃO, por intermédio da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ,  inscrita no CNPJ nº 

06.517.387/0001-34, representada pelo  Pró-Reitor de Administração Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e 

consoante delegação de competência conferida pelo Ato  nº xxxx, dexxx de xxx de xxxxx, 

publicada no Diário Oficial da União de 00/00/00,  doravante denominada CONTRATANTE, e a 

empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ nº (Nº CNPJ), com Sede no(a) (endereço 

completo), doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor(a) (NOME 

DO REPRESENTANTE), portador(a) da Carteira de Identidade n° (nº RG), expedida pela (nome 

órgão expedidor) e inscrito(a) no CPF nº (nº CPF), tendo em vista o que consta no processo nº 

23111.000965/12-94 e em observância ao disposto nos termos atualizados da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, dos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, nº 4.485, de 25 de novembro 

de 02, n° 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 07 de julho de 1997, nº 6.204, de 05 de 

setembro de 2007, da Instrução Normativa/SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008, da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Instrução Normativa/MARE nº 05, de 21 

de julho de 1995, do Decreto nº 92.100 de 10 dezembro de 1985 e Portaria nº 2.296 de 23 Júlio 

de 1997, da Presidência da República e da legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente a 

Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, atualizada, resolvem celebrar o presente Contrato, sob a forma 

de execução indireta, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Arquitetura e ou 
Engenharia para a prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos executivos e outros 
serviços , para atender demandas dos Campi da Universidade Federal do Piauí , para atender 
demandas dos Campi da  Universidade Federal do Piauí,  conforme especificações detalhadas  
contidas no edital,  Termo de Referência e na proposta comercial da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

Este Instrumento de Contrato e seu Anexo guardam inteira conformidade com os termos do 

Pregão nº, 126/2013, Processo nº 23111.   dos quais são partes integrantes, como se aqui 

estivessem integralmente transcritos, vinculando-se, ainda, à proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Exercer a fiscalização do serviço por meio de servidores especialmente designados para 

esse fim, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto da respectiva fatura, com 

as ressalvas que se fizerem necessárias, e a emissão do Termo de Recebimento Provisório e, 

posteriormente, o definitivo, em conformidade com o art. 73 da Lei n° 8.666/1993; 

a) Indicar as áreas a que o serviço se refere; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que a proponente adjudicatária possa cumprir suas 

obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

c) Efetuar o pagamento no prazo e as condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

d) Solicitar à proponente adjudicatária todas as providências necessárias ao bom andamento 

do serviço; 

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os trabalhos executados em desacordo com as respectivas 

especificações; 

f) Solicitar à proponente adjudicatária o refazimento no todo ou em parte, dos trabalhos 

executados em desacordo com as respectivas especificações; 

g) Efetuar os reparos e substituições necessárias,  seja por meios próprios ou de terceiros, 

transformando os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida 

líquida e certa da proponente adjudicatária, se esta recusar, demorar, negligenciar ou 

deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas pela proponente 

adjudicatária. 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1.  Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços, tais como: 

a) salários; 

               b) seguros de acidente; 

               c) taxas, impostos e contribuições; 

               d) indenizações; 

               e) vales-transporte; 

                f) vales-refeições; 
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                g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo. 

4.2     Manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem 
qualquer vínculo empregatício com a Universidade Federal do Piauí; 

4.3      Caberá ainda à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 
insertas no Edital, neste Contrato  e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste 
Edital) e na proposta comercial: 

a)          Fornecer e manter, durante o período de vigência da contratação, atualizado 
todos os seus dados, inclusive endereço, telefone, fax, e-mail, e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

b)        Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE de forma clara, 
concisa e lógica, cujas reclamações  obriga-se  prontamente a atender; 

c)            Reunir-se semanalmente com o fiscal do contrato para apresentar o andamento 
dos projetos e discutir possíveis alterações; 

d)        Comparecer em no máximo 24 (vinte e quatro) horas sempre que solicitado pelo 
fiscal do contrato, ao local onde serão futuramente executadas as obras, para discussões 
sobre os projetos; 

e)        Possuir em seu quadro Engenheiro Civil ou Arquiteto com registro atualizado no 
CREA, e responsabilizar- se por qualquer outro profissional que venha a contratar; Os 
profissionais que venham a ser sub-contratados pela CONTRATADA devem possuir 
registros atualizados em seus respectivos conselhos; 

f)        A  CONTRATADA deverá ser registrada no CREA e ser detentora de Certidão de 
Acervo Técnico (CAT) que comprove a realização de serviços de mesma natureza e 
relevância; 

g)         A  CONTRATADA devera ter um responsável técnico com registro no CREA e ser 
detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) que comprove a realização de serviços de 
mesma natureza e relevância; 

h)        A CONTRATADA deverá entregar todos os projetos conforme prazos definidos no 
Termo de Referencia; 

I)             A CONTRATADA deverá realizar, se necessário, pelo menos 01 (uma) visita 
técnica no decorrer da execução das obras, onde esta será agenda pela contratante com 
antecedência mínima de 08 (oito) dias; 

j)            A CONTRATADA deverá entregar os projetos – 03 (três) cópias impressas, de 
cada planta, assinadas pelo engenheiro responsável e cópia gravada em CD- com todas 
as ART’s (Anotações de Responsabilidade Técnica) devidamente assinadas junto ao CREA, 
órgão responsável; 

k)        Apresentar anteprojeto a Comissão de Fiscalização; 

l)          Somente elaborar os projetos apos aprovação da Comissão de Fiscalização; 
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m)     Todos os projetos devem ter aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, Prefeitura 
Municipal e outros que autorizem a realização dos empreendimentos; 

n)       Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como 
quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto da contratação, 
nada mais sendo licito pleitear a esse titulo; 

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência 12(doze) meses, contada a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da Administração, 
conforme facultado pelo art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, limitada sua duração a 60 (sessenta) 
meses. 

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Pelos serviços executados, a CONTRATANTE pagará o valor anual estimado de 

R$.................... (.......................................................................), estando nele incluídas todas as 

despesas necessárias à sua perfeita execução. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta contratação estão previstas no Orçamento da União  à conta 

de dotação orçamentária para atender despesas da mesma natureza na classificação abaixo: 

PROGRAMA DE TRABALHO:  

NATUREZA DE DESPESA: 

NOTA DE EMPENHO:   EMISSÃO:   

VALOR:  

CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇÕES, PRAZO E PAGAMENTO 

a)  O pagamento será realizado em moeda nacional, por meio de ordem bancária, depositado 
em conta corrente na agência bancária informada pela CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da apresentação e atesto da fatura pela Fiscalização da Universidade Federal do Piauí, 
quando verificará o regular cumprimento das obrigações pela contratada. 

b) No ato do pagamento será realizada consulta ao SICAF (“via online”), e caso o resultado 
seja desfavorável, será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis pra regularização. 

c) Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, o 
valor devido pela CONTRATADA será atualizado financeiramente, obedecendo à legislação 
vigente, aplicando a devida correção conforme art.36, § 4º da IN /SLTI-MP nº 2, de 30/04/08. 

d) O pagamento será suspenso se, no ato do recebimento provisório, o serviço estiver em 
desacordo com o estabelecido neste instrumento, caso em que o prazo especificado na alínea “b” 
desta cláusula será contado a partir da efetiva correção. 
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i. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas 
Fiscais/Faturas, serão os mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções 
necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos 
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

ii.  

e) O pagamento deverá ser efetivado após medição dos serviços efetivamente executados, 
observados as seguintes condições: 

 Metro linear de perfuração para Sondagem Técnica 
 Metro quadrado de área construída para Projetos ,levantamentos e orçamento 

de referência, conforme descrito abaixo: 

 No caso de repetições com plantas-tipo, o preço será calculado pela 
soma das áreas não repetidas, mais a área a ser reproduzida, mais 75 % 
da soma das áreas repetidas. 

 

i. Após o recebimento definitivo dos serviços, mediante termo circunstanciado 
assinado pela Fiscalização e a contratada. 

CLÁUSULA NONA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

I) Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

 

     

     
     

     
Observações: 
* As diretrizes para referencia de preços dos projetos encontran-se 
disponíveis no site www.iopes.es.gov.br; www.seinfra.ce.gov.br  e 
Composições anexa. 
*No valor final desta planilha já esta incluido todo o elenco de taxas e 
BDI.   

 
             1-  Quando a edificação tiver sistema construtivo integral em concreto armado 

esta será paga como Projeto Estrutural com Fundações em Edificações. 

No caso de estruturas mistas de concreto armado com cobertura em estrutura   
metálica esta será paga como Projeto Estrutural com Fundações em Edificações   

2-  Quando tratar-se  de edificação com pilares e cobertura em estrutura 
metálica esta será paga como Projeto de Estrutura Metálica com Fundações 
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SUBCLÁSULA PRIMEIRA - Por se tratar de mera estimativa de gastos, os valores acima não se 
constituirão,  em hipótese alguma, em obrigação da UFPI utilizá-lo integralmente, razão pela qual 
não poderá ser exigido nem considerado como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer 
alterações de acordo com as necessidades da UFPI, sem que isso justifique qualquer indenização 
ao CONTRATADO. 

SUBCLÁSULA SEGUNDA - Será também obrigação da licitante adjudicatária reparar ou substituir, 
peças e acessórios de responsabilidade da CONTRATANTE sempre que necessário,  sem qualquer  
custo adicional. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CATEGORIAS DOS PROJETOS  E SERVIÇOS 
1.      Os serviços deverão ser prestados em todas as dependências dos Campi da UFPI 

que se constituirão na Elaboração de Projetos  e Serviços ,  conforme abaixo: 

             a) Projeto Topográfico Planialtimétrico 

              b) Sondagem Geotécnica e Teste de Absorção de Solo 

              c) Projeto Estrutural ,inclusive Fundações em Edificações (estrutura em 
concreto armado com  cobertura em madeira ou aço)¹; 

              d) Projeto de Estrutura Metálica ,inclusive Fundações ( cobertura em aço com  
pilares em concreto ou aço)² 

              e) Projeto de Redes Eletrica  ; 

               f) Levantamento de Cargas e Redes Elétrica 

              g) Projeto Telefônico; 

              h) Projeto de Instalações Hidrossanitárias em Edificações; 

             h)   Levantamento de Rede Hidrosanitária 

              i) Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; 

              j)Projeto de Gases ; 

              l) Projeto de Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA). 

              m) Projeto de Rede lógica 

              n) Projeto Arquitetônico 

              o) Levantamento arquitetônico                     

              n)  Elaboração de Orçamento de Referencia de obras e serviços de engenharia 

              o)  Projeto de Climatização e Exaustão 

              p)  Projeto de drenagem 

              q)   Projeto de terraplenagem e pavimentação 

               r)   Projeto de sistema de Cabeamento Estruturado ( voz, dados e sonorização) 

               s)   Projeto de alarme e CFTV                      
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           1-  Quando a edificação tiver sistema construtivo integral em concreto armado esta 
será paga como Projeto Estrutural com Fundações em Edificações. 

      No caso de estruturas mistas de concreto armado com cobertura em 
estrutura   metálica esta será paga como Projeto Estrutural com Fundações em 
Edificações   

2-  Quando tratar-se  de edificação com pilares e cobertura em estrutura 
metálica esta será paga como Projeto de Estrutura Metálica com Fundações                 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.  Os Projetos e serviços a serem executados,  deverão ser entregues nas condições 
estabelecidas no Anexo II do Termo de Referência, parte integrante desta contrato, 
independentemente de  transcrição. 

  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os serviços deverão ser realizados nas dependências  dos Campi da 

Universidade Federal do Piauí; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  DA REPACTUAÇÃO 

 1. O objeto do Pregão Eletrônico 126/2013, está sendo contratado pelo preço ofertado na 
proposta da licitante vencedora, que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses a 
partir da data da assinatura desse instrumento de contrato. 

2.   Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação 
do serviço contratado, tais como tributos, transporte, alimentação. 

3. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o 
interregno mínimo de um ano. 

4. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e 
formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação, 
conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 

4.1. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a 
vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato. 

5. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 
CONTRATADA. 

7. O preço ajustado também poderá sofrer correção quando comprovada a ocorrência de 
quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
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 A Universidade Federal do Piauí deverá designar formalmente o servidor  Responsável 

Técnico que deverá  responder pelas atribuições inerentes ao  “Fiscal (is) do Contrato” (Titular e 

Substituto), no exercício da Atividade 12 e 13 estabelecida pela Resolução CONFEA nº 218, de 29 

de junho de 1.973, em conformidade com o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, e IN SLTI MP nº 

02/2008. A este (s) caberá a responsabilidade por acompanhar a execução dos Serviços e 

autorizar o pagamento, em conformidade com o prazo previsto neste contrato e emitir o Termo 

de Recebimento Provisório de conclusão dos serviços; 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Eventuais dúvidas durante o período de execução dos serviços deverão 

ser encaminhadas formalmente à Universidade Federal do Piauí. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a)        Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aquele que, 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será 

descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e das demais cominações legais. 

a.1)     Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no 

art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as 

seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 

I) advertência; 

II) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco 

por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia de 

inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso no 

fornecimento/instalação caracterizando inexecução parcial; 

III) multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

contratado, no caso de inexecução total do contrato. 

b) As sanções previstas nas alíneas “a” e “i” poderão ser aplicadas concomitantemente com as das 

alíneas “ii” e “iii”, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir de sua ciência. 

c) As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF. 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  

                                                                  Comissão Permanente de Licitação                                                          96 

UFPI – PRAD / Diretoria Administrativa - Comissão Permanente de Licitação - Campus Univ. Min. Petrônio Portela Ininga 
cpl@ufpi.edu.br – www.ufpi.br - CNPJ: 06.517.387/0001-34 – Fone: (86) 3215-5924 / Fone/faz: (86) 3237-1773 – 64049-550 – 

Teresina-PI 

 

 

96 
Fl. nº _________________  

Proc. nº 23111.019548/13-02 

Rubrica _______________ 

Pregão Eletrônico SRP nº. 126/2013 

d) Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório 

e a ampla defesa 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus 

empregados ou prepostos, em razão de omissão dolosa ou culposa, venham a causar aos bens da 

CONTRATANTE em decorrência da prestação dos serviços, incluindo-se, também, os danos materiais 

ou pessoais a terceiros, a que título for. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A CONTRATANTE estipulará prazo à CONTRATADA para reparação de danos 

porventura causados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ÔNUS E ENCARGOS 

 Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, que se destinem à 

realização dos serviços, a locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, 

contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão dos 

serviços, ficarão totalmente a cargo da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade com os 

Artigos 77 e 78, incisos I a XVIII, 79, sujeitando-se às consequências previstas nos artigos 80 e 87, da 

Lei n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATANTE poderá acrescentar  ou suprimir até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, mantidas as mesmas condições estipuladas, sem que caiba à 

CONTRATADA qualquer recusa ou reclamação na forma do § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - É facultada a supressão além do limite acima estabelecido, mediante acordo 

entre as partes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICAÇÃO 
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Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por 

extrato, no Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da 

Justiça Federal, Seção Judiciária do Piauí. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de 

igual teor e forma, para um só efeito.                                                                      

Teresina /PI,       de                         de 2013 

 

                                  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI   EMPRESA (..................) 
                                  CONTRATANTE          CONTRATADA 
 


