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 Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC - Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar - Centro 

Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre, CEP 90119-900 - RS – Brasil -Fone (51) 3288-1176 

Nº. 043/CELIC/2018 

  

O Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Subsecretaria da Administração Central de Licitações- 

CELIC torna público pelo presente Edital que realizará procedimento licitatório regido pela Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, Lei Federal Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999 e Decreto Estadual 

nº 42.250, de 19 de maio de 2003. 

 

MODALIDADE:   TOMADA DE PREÇOS  

TIPO DE LICITAÇÃO:   TÉCNICA E PREÇO 

FORMA/REGIME:   EXECUÇÃO INDIRETA/EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL  

 

Os documentos bem como o envelope contendo a proposta técnica e as propostas de preços, serão recebidos e 

respectivamente abertos em sessão pública a ser realizada conforme abaixo indicado: 

 

DATA DE ABERTURA: 22/08/2018 

HORÁRIO: 10h 

LOCAL: Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar, nas dependências do Centro Administrativo Fernando 

Ferrari-CAFF, em Porto Alegre/RS. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 Contratação de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de 

Levantamento Cadastral e Diagnóstico do Estado de Conservação dos blocos B, C, D, E e F do Prédio Histórico 

do Hospital Psiquiátrico São Pedro, localizado à Av. Bento Gonçalves, nº 2460, Porto Alegre - RS. 

 

2 - EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA 

2.1. O edital poderá ser solicitado junto à Comissão Permanente de Licitações, na Av. Borges de Medeiros nº 

1501- 2º andar, nas dependências do Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, em Porto Alegre/RS, 

CEP 90119-900, horário comercial, de segunda a sexta-feira em dias úteis ou no site www.celic.rs.gov.br. 

2.2. A documentação técnica poderá ser retirada no site da CELIC: www.celic.rs.gov.br, conforme descrito 

abaixo: 

 Termo de Referência FLS. 649 à 687 

 RRT de Orçamento FLS. 109 e 110 

 Orçamento FL. 102 

 Orçamento em Excel sem valores FL. 187 

 Planilha discriminada de Encargos Sociais FL. 104 

 Planilha discriminada de BDI FL. 105 

 Indicação dos intervalos permissíveis para o Cronograma Físico-Financeiro FL. 185 
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        3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderá participar desta Tomada de Preços, interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas 

as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 

observada a necessária qualificação. 

3.2. Não poderá participar desta licitação, empresa enquadrada em qualquer das seguintes hipóteses: 

a) que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com servidor ou dirigente de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação, considerada participação indireta a existência de qualquer 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista; 

b) que não atenda as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório ou não apresente documentos 

nele exigidos; 

c) cujo ramo de atividade não seja compatível com o objeto desta licitação; 

d) com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial; 

d.1) submisso a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 

e) que se encontre inscrita no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública Estadual – CFIL/RS; 

f) que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, na esfera Federal, 

Estadual ou Municipal. 

g) cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar (cônjuge, companheiro(a) ou 

parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive) de agente 

público, preste serviços ou desenvolva projeto no Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual em 

que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de: contrato de serviço terceirizado; 

contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; ou convênios e os instrumentos equivalentes, 

conforme Decreto estadual 48.705, de 16 de dezembro de 2011. 

h) o autor do projeto, básico ou executivo (termo de referência), pessoa física ou jurídica; 

i) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

 3.3. Cada licitante poderá ter somente um representante legal para intervir, quando necessário, em qualquer 

fase do processo licitatório. Esse representante deverá estar munido de documento de identidade com fé pública 

e de procuração com poderes específicos para esse fim (o instrumento desse mandato, devidamente assinado 

pelo diretor ou responsável legal pela sociedade empresária, com firma reconhecida em cartório), documento 

este que será apresentado fora dos Envelopes nº 01, nº 02 e nº 3 e juntado aos autos do processo. 

3.4. Se o representante for proprietário ou sócio diretor da sociedade empresária, deverá comprovar essa 

qualidade através da apresentação de documento hábil, que lhe será devolvido.   

3.5. É vedada a participação sob forma de consórcio; 

3.6. É vedada a subcontratação;  

3.7. É permitida a participação de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de Autorização para 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, 

quando a atividade  assim o exigir e ,ainda, atenda as exigências de habilitação mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter 

representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente. 
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4 - ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1. Os envelopes contendo a documentação (Envelope nº 01), as proposta técnicas (Envelope nº 02) e as 

propostas de preços (Envelope nº 03), poderão ser entregues no seguinte endereço: Protocolo da Secretaria de 

Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos - SMARH, na Av. Borges de Medeiros nº 1501 - andar 

Térreo, nas dependências do Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, em Porto Alegre/RS, horário 

comercial, de segunda a sexta-feira, “até 24 horas antes da data de abertura”, ou no 2º andar, na sala de 

abertura da CELIC - no dia da abertura da licitação. 

 

5 - PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

5.1. Os licitantes que declararem o enquadramento social que trata este item terão tratamento diferenciado e 

favorecido nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

5.2. O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas ou empresas de pequeno porte, nas 

licitações públicas de que trata a Lei 13.706, de 06 de abril de 2011, não será concedido quando o valor da 

contratação, compreendido no ano-calendário, exceder à receita bruta anual prevista no art.3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006. 

5.3. A ausência dessa declaração significará a desistência da empresa de pequeno porte de utilizar-se das 

prerrogativas a elas concedidas. 

5.4. As microempresas  ou empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos de habilitação, 

mesmo que estes apresentem alguma restrição relativa à regularidade fiscal, sob pena de desclassificação. 

5.5. As microempresas ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restrições quanto à 

regularidade fiscal tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da declaração de vencedor da 

licitação, para apresentar à CELIC as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

5.6. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da 

aplicação da multa de 2% sobre o valor total do contrato. 

5.7. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte 

que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada, desde que esta 

não seja microempresa ou empresa de pequeno porte. 

5.8. Ocorrendo o empate, as microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas poderão apresentar 

proposta de preços inferiores àquela considerada vencedora do certame no prazo de cinco dias úteis, a contar 

da publicação do resultado das propostas, através do seu representante legal, sob pena de preclusão. As novas 

propostas serão apresentadas em envelopes fechados, os quais serão abertos na ordem de classificação das 

propostas iniciais. A proposta que atender às qualificações e requisitos de habilitação excluirá a abertura das 

demais propostas. As propostas serão abertas em sessão pública. 

5.9. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, 

será realizado sorteio.  

5.10. Na hipótese de não adjudicação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

 6 - IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

6.1. A impugnação ao edital deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações na Av. Borges de 

Medeiros nº 1501- 2º andar, nas dependências do Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, em Porto 

Alegre/RS, CEP 90119-900, horário comercial, de segunda a sexta-feira em dias úteis. 

6.2. Qualquer cidadão poderá impugnar o edital de licitação por irregularidade, devendo entregar o pedido à 

Comissão Permanente de Licitações na Av. Borges de Medeiros nº 1501- 2º andar, nas dependências do Centro 
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Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, em Porto Alegre/RS, CEP 90119-900, horário comercial, de segunda 

a sexta-feira, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 

6.3. Decairá do direito de impugnação os termos do Edital, o potencial licitante que não se manifestar até 02 

(dois) dias úteis que anteceder a abertura do envelope nº 01, contendo a habilitação, as falhas ou irregularidades 

que viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

6.4. Para fins de atendimento ao art. 41, § 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93, considera-se potencial interessado 

na licitação aquele que:  

6.4.1. Obtiver o Instrumento Convocatório diretamente da Comissão Permanente de Licitações; 

6.4.2. Estiverem cadastrados no Cadastro de Fornecedores do Estado na família objeto da licitação; 

6.4.3. No seu Estatuto Social tenha como objeto social atividade compatível ao objeto da licitação.  

6.5. O cidadão ou o potencial licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões 

fundamentadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 

6.6. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o potencial licitante de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, nos termos dos § 2º e § 3º, do art. 41 da Lei nº 

8.666/93.  

6.7. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será definida e publicada nova 

data para realização do certame. 

 

7 - INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

7.1. Quaisquer informações complementares e esclarecimentos relativos ao Instrumento Convocatório deverão 

ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data 

fixada para entrega dos Envelopes, devendo ser tais pedidos entregues no endereço e horário 

supramencionados no item 6.1. 

 

8 - ENVELOPES 

8.1. Os envelopes deverão ser entregues separadamente, fechados e indevassáveis, claramente identificados da 

seguinte forma: 

Envelope nº 01, contendo os documentos de Habilitação: 

 Estado do Rio Grande do Sul - Central de Licitações - CELIC 

Tomada de Preços n°             /CELIC/ 

Expediente n°  

Envelope n° 01 - Documentos de Habilitação 

Razão Social e CNPJ da Licitante 

 

Envelope nº 02, contendo os documentos relativos à Proposta Técnica: 

Estado do Rio Grande do Sul - Central de Licitações - CELIC 

Tomada de Preços n°             /CELIC/ 

Expediente n°  

Envelope n° 02 - Proposta Técnica 

Razão Social e CNPJ da Licitante 
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Envelope nº 03, contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 

 Estado do Rio Grande do Sul - Central de Licitações - CELIC 

Tomada de Preços n°            /CELICC/ 

Expediente n°  

Envelope n° 03 - Proposta de Preços 

Razão Social e CNPJ da Licitante 

 

8.1.2. A entrega dos envelopes implica na plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos. 

8.1.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos requeridos 

no presente Edital e seus Anexos. 

8.1.4. Os documentos, quando autenticados por servidor da CELIC, deverão ser entregues e conferidos 

impreterivelmente, até 24 horas antes da abertura do certame. Somente será realizada a autenticação dos 

documentos, mediante a apresentação dos originais. 

8.1.5. A validade de documento extraído via Internet estará condicionada à conferência de seu conteúdo no 

respectivo endereço. 

8.1.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em 

papel termossensível (fax), mesmo que autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou catálogos 

apenas como forma de ilustração da proposta de preços.  

8.1.7. Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele vertidos por tradutor 

juramentado, sendo que a tradução não dispensa a apresentação do documento em língua estrangeira a que se 

refere. 

8.1.8. Na falta de consignação do prazo de validade nos documentos referente à habilitação (Envelope nº 01), 

serão eles havidos por válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão (IN CELIC 

002/2003, art. 9º, §3º). 

 

 HABILITAÇÃO- Envelope nº 01 

 

8.2. O Envelope nº 01 deverá conter obrigatoriamente os seguintes documentos: 

a)  O Certificado de Fornecedor do Estado emitido na família 003 ou família 067 e seu Anexo, com prazo 

de validade vigente, para os vencimentos dos documentos na data designada para a entrega dos envelopes desta 

licitação; 

b) Declaração da licitante de conhecimento e vistoria técnica; portanto, o licitante deverá ter 

conhecimento pleno do local a ser levantado,  conforme Anexo V constante no Edital; 

c) Certidão de registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado de origem, domicílio ou sede da licitante. O 

visto do CREA/RS, para empresas não domiciliadas no Estado, será exigido por ocasião da assinatura do 

contrato; 

d) Declaração da licitante de que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e 

condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços 

objeto desta licitação, dentro do prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro; e indicação do 

Responsável Técnico pela execução do objeto, conforme Decisão Normativa nº 83/2008 do Confea, o 

qual deverá ser o responsável em todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual, conforme 

Anexo VI constante no Edital; 
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e) Prova do responsável técnico do objeto da licitação, conforme Decisão Normativa nº 83/2008 do 

Confea, pertencer ao quadro funcional da empresa, através de contrato social ou estatuto social em vigor, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 

legislação civil comum, podendo este ter sua eficácia condicionada à adjudicação do objeto à licitante; 

f) Comprovante de capacidade profissional do responsável técnico do objeto da licitação, através de 

atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e correspondente Certidão de Acervo 

Técnico – CAT emitidas por CREA e/ou CAU, comprovando que o profissional é detentor de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de complexidade tecnológica e operacional semelhante ou superior 

ao objeto da licitação; sendo, neste caso, a elaboração de Levantamento Métrico Arquitetônico, 

Prospecções Arquitetônicas e Diagnóstico de Estado de Conservação em edificações tombadas como 

patrimônio histórico. 

g) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional 

deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.   

h) Anexo III do Decreto Estadual nº 36.601, de 10 de abril de 1996, respeitando o Art. 9º, inciso II, letras 

B e C da Instrução Normativa CAGE nº 02/96, de 22 de agosto de 1996. O preenchimento equivocado do 

inicio da data-base e do período-base, do Anexo III do Decreto Estadual nº 36.601, de 10 de abril de 1996, 

não implicará na sua inabilitação. Neste caso a Comissão Permanente de Licitação – CPL solicitará a correção 

para fins de aferição da capacidade financeira da empresa; 

 

PROPOSTA TÉCNICA - Envelope nº 02 

 

8.3 O Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos: 

 

Experiência da empresa 

8.3.1  As empresas proponentes deverão apresentar comprovação em elaboração de: 

a) Levantamento Métrico Arquitetônico em edificações tombadas como patrimônio histórico que, em seu 

somatório, atinja no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área de levantamento deste Termo de Referência; 

b) Prospecções Arquitetônicas e Diagnóstico de Estado de Conservação em edificações tombadas como 

patrimônio histórico que, em seu somatório, atinja no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área de 

levantamento do Termo de Referência; 

8.3.1.1 A comprovação se dará através de Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado e correspondente Certidão de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo CREA e/ou CAU, comprovando 

que sua equipe técnica é detentora de responsabilidade técnica por elaboração de serviços compatíveis com o 

objeto licitado. 

 

Equipe técnica disponível 

8.3.2 As empresas proponentes deverão apresentar o quadro de profissionais com atribuições compatíveis 

com o objeto licitado, que farão parte da equipe técnica para execução do serviço. 

8.3.2.1 Deverá ser apresentada uma relação do coordenador e da equipe de trabalho, juntamente com a 

comprovação de experiência na execução de serviços em edificações tombadas como patrimônio histórico. 

8.3.2.3 Deverá ser apresentada declaração por escrito de cada um dos participantes de autorização de inclusão 

e de disponibilidade de seu nome na proposta.  
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8.3.2.4 A equipe de profissionais solicitada não é considerada mínima para a execução dos serviços, porém a 

participação destes na equipe técnica da empresa será alvo de pontuação, de forma a classificar as empresas 

com estrutura mais adequada à execução dos serviços. 

8.3.2.5 Um atestado de um profissional relacionado na Equipe Técnica poderá ser pontuado como 

comprovação de experiência da empresa. 

8.3.2.6 A equipe técnica relacionada deverá estar disponível durante a execução dos serviços e a substituição 

de qualquer membro da equipe técnica indicada na ocasião da proposta deverá ser previamente submetida à 

aprovação da fiscalização.  O novo integrante deverá alcançar pontuação igual ou superior ao apresentado na 

licitação. 

 

  PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope nº 03 

 

8.4. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado, com identificação externa, conforme indicação do 

edital. Comporão a proposta, além dos elementos exigíveis nos itens anteriores, os seguintes: 

a) Declaração do prazo da execução dos serviços, não podendo ser superior ao previsto no edital, e o 

prazo de validade da presente proposta, não podendo ser inferior a 90 (noventa) dias; 

b) Declaração do valor global ofertado pela empresa, na forma arábica e por extenso, confirmando ainda 

ser o mesmo suficiente para a remuneração dos serviços propostos, e nele já estarem previstas todas as despesas 

incidentes, nada mais havendo para reivindicar; 

c) Cronograma Físico-Financeiro da execução dos serviços; 

d) Nome, registro no CAU e/ou CREA e assinatura do responsável técnico da proponente, juntamente 

com a do representante legal da mesma, nos subitens a, b, c, d. 

 

8.4.1 Para efetiva contratação, o adjudicatário deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no 

art. 56, § 1º da Lei federal 8.666/93, conforme disposto no Anexo I - Termo de Contrato, Cláusula Décima 

Primeira. 

 

9 - SESSÃO PÚBLICA 

 

9.1. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

a) abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes, e sua apreciação; 

b) devolução dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que 

não tenha havido recurso ou após sua denegação; 

c) abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem 

interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

d) verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e, conforme o caso, com os preços 

correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de 

registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 

desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 

e) julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do Edital; 

f) deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. 

9.2. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissão de Licitação; 
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9.3. É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

 

 10 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

10.1. Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o preço global superior a R$ 

456.572,30 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos) e unitário 

superior ao estabelecido na planilha de orçamento. 

 

11 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

11.1 Será computada, para efeitos de qualificação, a pontuação das Empresas participantes da Licitação, 

conforme indicado abaixo: 

 

a) Experiência da Empresa na elaboração de Levantamento Métrico Arquitetônico, Prospecções 

Arquitetônicas e Diagnóstico de Estado de Conservação em edificações tombadas como patrimônio 

histórico. 

 

Comprovação de ter elaborado no mínimo 01 (um) Levantamento e 1 (uma) Prospecção Arquitetônica e/ou 

Diagnóstico do Estado de Conservação. 

 

 FATOR DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Ter elaborado Levantamento Métrico Arquitetônico                        (1 

ponto por Levantamento) 

15pontos                             (até 

15 Levantamentos) 

Ter elaborado Prospecções Arquitetônicas e/ou Diagnóstico         (1 

ponto por Prospecção e/ou Diagnóstico) 

15 pontos                             (até 

15 Prospecções e/ou 

Diagnósticos) 

 

 A comprovação deste item dar-se-á mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, registrado no CREA ou CAU. 

 

b) Quadro de profissionais, com atribuições compatíveis com o objeto licitado 

FATOR DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

ESPECIALIDADE Graduado ou 

Especialista 

Mestre ou Doutor 

Arquiteto e Urbanista (Coordenador) 5 pontos 10 pontos 

Arquiteto e Urbanista (Participante) 5 pontos 10 pontos 

Profissionais da Engenharia (Participante) 5 pontos 10 pontos 

Topógrafo (Participante) 5 pontos 10 pontos 

Total por Graduação Até 20 pontos Até 40 pontos 

Total Geral Até 40 pontos 

 

A comprovação deste item dar-se-á com a apresentação de Declaração de consentimento, firmada por cada um 

dos profissionais e mediante a apresentação de cópia autenticada do certificado de conclusão do curso na área. 

 

c) Experiência do quadro de profissionais em projeto ou execução de obras de restauro 

 FATOR DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
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Ter elaborado projetos de restauro em edificações consideradas de 

interesse cultural. (1 ponto por projeto, por profissional). 

15pontos  (até 15 projetos) 

Ter participado de obras de restauro em edificações consideradas de 

interesse cultural. (1 ponto por obra executada, por profissional). 

15 pontos (até 15 obras 

executadas) 

  

  A comprovação deste item dar-se-á mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, registrado no CREA ou CAU. 

 

11.2 A pontuação técnica 

 

A Pontuação Técnica será obtida pela fórmula: 

 

 NPT = (A+B+C) 

 

Onde NPT = Nota da Proposta Técnica, sendo a pontuação máxima atingida igual a 100 (cem) pontos e as 

letras A, B e C correspondendo aos totais de pontos de cada tabela. 

 

11.3. Pontuação da proposta de preços 

A pontuação relativa à proposta de preços será obtida pela fórmula: 

 

NPP = (VMP/PCP) X 100 

 

Onde: 

 

NPP = Nota da Proposta de Preço 

VMP = Valor da Menor Proposta (menor dentre todos os preços das licitantes) 

PCP = Preço de Cada Proposta em julgamento (preço da proponente) 

Pontuação Final 

A Pontuação Final será obtida pela fórmula: 

 

 NF = (NPT X 0,60) + (NPP X 0,40) 

 

Ou seja, a Nota Final (NF), que determinará a classificação das propostas, será obtida através da soma da Nota 

da Proposta Técnica (NPT), multiplicada pelo peso 0,60, com a Nota da Proposta de Preços (NPP), 

multiplicada pelo peso 0,40. 

 

 A presente licitação será, para efeito de julgamento, do tipo Técnica e Preço; 

 Assim, adotará a administração licitante o critério para o julgamento do preço e técnica propostos, 

qual seja: a preponderância será sobre a melhor técnica; 

 Em caso de empate, o critério a adotar deverá obrigatoriamente ser o de sorteio; 

 

12 - RECURSOS 

12.1. O recurso deverá ser interposto por escrito e entregue à Comissão Permanente de Licitações na Av. 

Borges de Medeiros nº 1501- 2º andar, nas dependências do Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, 

em Porto Alegre/RS, CEP 90119-900, horário comercial, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

12.2. Caberá recurso das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações, nas hipóteses de 

habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento de propostas, anulação ou revogação da licitação, no prazo 

de (5) cinco dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, na presença dos licitantes. 

 12.3. Quando a interposição do recurso versar sobre o indeferimento do pedido de inscrição em registro 

cadastral, sua alteração ou cancelamento e sobre rescisão do contrato, a que se refere o art. 79, I, da Lei nº 

8.666/93 e sobre a aplicação das penalidades, o prazo é o mesmo supramencionado. 
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12.4. O recurso interposto da decisão de habilitação ou inabilitação ou de julgamento das propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes as razões de interesse público, 

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

12.5. Não serão considerados recursos que versem sobre aditamento ou modificação da proposta, bem como 

aqueles que procurem apresentar informações ou esclarecimentos que deveriam constar obrigatoriamente da 

proposta. 

12.6. Interposto o recurso, as demais licitantes serão comunicadas para, querendo, impugná-lo no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da comunicação. 

12.7. Findo o prazo para impugnação, a Comissão terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para reconsiderar a 

decisão recorrida ou, caso mantenha, encaminhar os autos a autoridade superior para que, em igual prazo, 

decida sobre o recurso.  

12.8. Os autos do procedimento licitatório permanecerão com vista às licitantes interessadas na Sala da 

Comissão Permanente de Licitações, no endereço e horário citado no item 4 deste Edital.   

 

13 - PENALIDADES 

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as seguintes sanções: 

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou 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 alínea anterior. 

13.2. A declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública Estadual será aplicada pelo Sr. 

Secretário de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, nos termos do artigo 10 do Decreto 

Estadual nº. 42.250, de 19 de maio de 2003, considerando as condições estabelecidas no seu art. 8º, § 2º, incisos 

I e II. 

 13.3. As sanções previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, poderão também ser 

aplicadas às empresas ou aos profissionais, que em razão dos contratos regidos por esta Lei tenham: 

a) sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

b) atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

13.4. A multa prevista no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, será aplicada conforme disposto na Cláusula 

Décima Sexta, da Minuta do Contrato, constante no Anexo I deste Edital. 

 

 

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A apresentação dos envelopes por parte da licitante interessada implica a total concordância com as 

condições do Edital de licitação e da minuta do termo de contrato, exceto quanto à(s) cláusula(s) 

tempestivamente impugnada(s) com decisão administrativa ainda não transitada em julgado. 

14.2. As cláusulas da minuta do termo de contrato são parte integrante do Edital de licitação. 
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14.3. Os documentos deverão ser apresentados em originais ou em cópias reprográficas autenticadas, não 

havendo sob hipótese algum desentranhamento de documentos apresentados no decurso do processo 

licitatório. 

14.4. As empresas inabilitadas deverão retirar suas propostas em até 05(cinco) dias úteis após a homologação 

da licitação, caso não o façam, serão incineradas. 

14.4. Fazem parte deste edital: 

Anexo I - Termo do Contrato; 

Anexo II -  Registro Cadastral; 

Anexo III – Declaração de que Não Emprega Menor 

Anexo IV-Termo de Referência; 

14.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, para dirimir questões relativas ao presente Edital, com 

exclusão de qualquer outro. 

 

Local e data 

Autoridade Competente 

20/07/2018 10:45:28 SMARH/EPUBLI/DEADM/349641401 PUBLICAR EDITAL 790

16200001067141



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos 

Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC 

Processo Administrativo n° 16/2000-0106714-1 

  

 

 Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC - Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar - Centro 

Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre, CEP 90119-900 - RS – Brasil -Fone (51) 3288-1176 

ANEXO I 

TERMO DE CONTRATO 

 

Contrato celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio do(a) ... (órgão) ... (ou 

entidade), sito no(a) ... (endereço), representado neste ato pelo ..... (nome do representante), doravante 

denominado CONTRATANTE, e ..... (pessoa jurídica), sito no(a) .... (endereço), inscrito no Ministério 

da Fazenda sob o n° .... (n° do CNPJ), representada neste ato por ..... (representante da contratada), 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° .... (n° do CPF), doravante denominada 

CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto. 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito 

abaixo, regendo-se pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, Lei Federal 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº 11.389, de 

25 de novembro de 1999, Decreto Estadual nº 42.250, de 19 de maio de 2003 e legislação pertinente, assim 

como pelas condições do edital, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

  1.1 Execução de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de 

Levantamento Cadastral e Diagnóstico do Estado de Conservação dos blocos B, C, D, E e F do Prédio Histórico 

do Hospital Psiquiátrico São Pedro, localizado à Av. Bento Gonçalves, nº 2460, Porto Alegre - RS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

  2.1 O objeto deste contrato será executado de acordo com o edital, a proposta vencedora da licitação e as 

cláusulas deste instrumento e com as disposições contidas no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

  3.1 O preço para o presente ajuste é de R$ ........ (em moeda corrente nacional em algarismo e por extenso), 

constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo 

e suficiente para a total execução do presente objeto, conforme cronograma físico-financeiro.   

 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

  4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro: 

Unidade Orçamentária: 20.01 

Atividade/Projeto: 6296 

Elemento: 3390393930 

Recurso: 0006 – Tesouro 

Subprojeto: 0001 

Empenho nº  

Data: 
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CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

5.1 Os preços do presente contrato serão reajustados anualmente pela variação do índice FGV, coluna n.° 39, 

conforme divulgado pela revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, pela seguinte fórmula: 

  R = V . Ii - Io 

        Io 

Onde: 

R: é o valor de reajustamento; 

V: é o valor contratual da parcela serviço a ser reajustado; 

Io: é o índice de preços verificado no mês da proposta que deu origem ao contrato; 

Ii: é o índice de preços verificado no mês da execução da parcela do serviço. 

5.2 A delimitação do prazo para o reajuste anual previsto no caput inicia-se a contar da data de apresentação 

da proposta ou do orçamento a que esta se referir e somente se implementa após transcorrido o prazo de doze 

meses daquela data, não possuindo direito ao reajustamento os contratos cujo período que mediar entre a data 

da apresentação da proposta( ou do orçamento a que esta se referir) e o seu termo final não alcançarem o prazo 

lá estipulado (doze meses). 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1 Os pagamentos serão efetuados por produto, de acordo com o cronograma físico-financeiro acordado com 

a proponente, nos termos do Termo de Referência, no prazo de até 30 (trinta) dias após a protocolização da 

nota fiscal ou nota fiscal-fatura. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta 

vencedora da licitação; 

6.2 A protocolização somente poderá se dar após a relatório de atividades, a empresa contratada  deverá  

apresentar os produtos efetuados no respectivo prazo, conforme definido no Termo de Referência. 

6.3 A liberação das faturas de pagamento por parte do Estado fica condicionada à apresentação, pela 

CONTRATADA, de documentação fiscal correspondente à aquisição de bens e serviços relativos à execução 

do contrato, cujo prazo para dita exibição não deverá exceder a 30 (trinta) dias contado da data de suas 

emissões, conforme o preconizado pelo Decreto no. 36117 de 3 de agosto de 1995. 

6.4  Poderá haver a retenção de todos os tributos e contribuições nos quais o Contratante seja responsável 

tributário. 

6.5 Na fase da liquidação da despesa deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS, para fins de comprovação 

do cumprimento da redação contratual estabelecida nos termos do disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

7.1 Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do efetivo 

pagamento, pro-rata die, pelo Índice Geral de Preços - Mercado/IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 

8.1 As antecipações de pagamento em relação à data de vencimento, respeitada a ordem cronológica para cada 

fonte de recurso, terão um desconto equivalente à de 0,033% por dia de antecipação sobre o valor do 

pagamento.  
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CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS  

9.1 As obras e/ou serviços terão início no prazo de até 05 dias, a contar do recebimento da autorização de 

serviço. 

9.2  A autorização de serviço somente poderá ser emitida após a publicação da súmula do contrato no Diário 

Oficial do Estado. 

9.3 O prazo para a conclusão do objeto do contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar do 

recebimento da autorização de serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

10.1 A fiscalização da obra, objeto deste contrato, ficará a cargo da Secretaria de Obras, Saneamento e 

Habitação, conforme disposto no art.67, da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei 

federal n° 8.666/93, correspondente a 5% do valor contratual atualizado. 

11.2 Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional quando devolvida deverá sofrer atualização 

monetária, pro-rata die, pelo IGP-M, a contar da data do depósito até a da devolução. A garantia somente será 

liberada após o recebimento definitivo do objeto.  No caso de saldo de multas ou descumprimento das 

condições contratuais, a garantia pode reverter em favor do Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1 O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações do Edital, da proposta e deste 

instrumento, será recebido: 

12.1.1 provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em 15 dias; e 

12.1.2 definitivamente, pela comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais. 

12.1.2 exceções aos subitens 12.1.1 e 12.1.2, serão permitidas mediante justificativa assinada pela comissão 

de acompanhamento.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

     13.1. Dos Direitos: 

13.1.1. da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e 

13.1.2. da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados;  

 

13.2. Das Obrigações: 

13.2.1. da CONTRATANTE: 

13.2.1.1 efetuar o pagamento ajustado; e 

13.2.1.2 dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 
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13.2.1.3 fiscalizar a execução deste contrato conforme disposto no art.67, da Lei Federal 8.666/93; e 

13.2.2. da CONTRATADA: 

13.2.2.1 prestar os serviços na forma ajustada; 

13.2.2.2 atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 

presente contrato; 

13.2.2.2.1 A inadimplência do contrato com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto do contrato ou 

restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis:    

13.2.2.3 manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.2.2.4 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

13.2.2.5 Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

13.2.2.6 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 

obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados; 

13.2.2.7 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do contrato; 

13.2.2.8 Responsabilizar-se pela participação efetiva do(s) profissional(ais) indicado(s) na proposta técnica, 

durante toda a execução das obras e/ou serviços do objeto deste contrato; e 

13.2.2.9 Submeter à apreciação da contratante a substituição do(s) profissional(ais) indicado(s), referido na 

proposta técnica; 

13.2.2.10 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não 

transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;  

13.2.2.11 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluído ou reduzido essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

13.2.2.12 Atender integralmente o Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

   14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

15.1 Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 79, Lei federal n° 8.666/93. 

15.2 A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE 

na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

16.1- A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 

16.1.1 Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 
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16.1.2 Multas sobre o valor total atualizado do contrato: 

 16.1.2.1- de 10 % pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

16.1.2.2- de 10 % nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as 

especificações e negligência na execução do objeto contratado; e 

16.1.2.3- de 0,5%  por dia de atraso sobre a parcela entregue fora do prazo, até o limite de 20(vinte) dias, após 

o qual  poderá haver rescisão contratual; 

 16.1.2.4- As multas deverão ser recolhidas, por guia de arrecadação, código ..........., conforme disposto no 

Decreto nº 46.566/2009, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação do CONTRATADO, podendo a 

CONTRATANTE descontá-la na sua totalidade, da fatura ou do saldo remanescente relativo à avença; 

16.1.3- No caso de infringência aos regramentos deste contrato, uma vez não sendo considerada satisfatória a 

justificativa apresentada pela contratada, ser-lhes-á aplicada a suspensão temporária em relação à sua 

participação em licitação, bem como o impedimento de contratar com a Administração Publica Estadual, tudo 

em consonância com as situações e os prazos abaixo indicados, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas 

no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:  

16.1.3.1- dois anos, para as situações dos incisos II e III do artigo 1º do Decreto Estadual nº. 42.250, de 19 de 

maio de 2003; 

16.1.3.2. seis meses, para situações dos incisos II, III e IV do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42.250, de 19 

de maio de 2003; 

16.1.3.3. quatro meses, para situações dos incisos I do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42,250, de 19 de maio 

de 2003; 

16.1.3.4. três meses, para as situações dos incisos V e VI do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42.250, de 19 de 

maio de 2003. 

16.2. A suspensão temporária ensejará a rescisão imediata do contrato pelo Ordenador de Despesa. 

16.3 - A declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual  será aplicada pelo 

Secretário de Estado ao qual a Entidade estiver vinculada, nos termos do artigo 10 do Decreto Estadual nº. 

42.250, de 19 de maio de 2003, considerando as condições estabelecidas no § 2º, incisos I e II do seu artigo 

8º. 

 16.3.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será de 10(dez) 

dias a contar da abertura de vista; 

 16.4 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato; 

16.5 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não terá caráter 

compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos; 

16.6 – Das penalidades de que trata esta cláusula cabe recurso ou pedido de representação no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, bem como pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis , conforme o caso.  

16.7- A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 

contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da 

possibilidade da rescisão contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EFICÁCIA 

17.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 Fica eleito o Foro de Porto Alegre para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. 

18.2 E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em duas vias, de igual teor, na 

presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

 

Local e data 

 

 

CONTRATANTE                          CONTRATADA 

 

 

Testemunhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - REGISTRO CADASTRAL 
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Para o cadastramento e obtenção do Certificado de Fornecedor do Estado, a empresa interessada deverá 

apresentar junto à Divisão de Cadastro, da Central de Licitações – CELIC / RS, os seguintes documentos: 

 

1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cédula de identidade; 

b) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Estatuto Social em vigor devidamente registrado, ata da Assembléia Geral Extraordinária referente ao atual 

Capital Social, registrado e atualizado em Assembléia Geral Ordinária referente à atual administração, 

devidamente publicados, para sociedades por ações; 

d) Contrato Social ou Consolidação do Contrato Social em vigor e posteriores alterações contratuais, 

devidamente registrados na Junta Comercial, para a sociedade por cotas de responsabilidade limitada; 

e) Prova de inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

f) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim 

exigir; 

g) Cópia do enquadramento como microempresas ou empresa de pequeno porte – EPP autenticada pela Junta 

Comercial ou Cartório de Registros Especiais, antes da data de apresentação. 

 

2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

b) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de 

Débito relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitidas pela Secretaria da Receita Federal 

e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, bem como com a Secretaria da Fazenda 

do Estado do Rio Grande do Sul, independente da localização da sede ou filial do licitante;  

 e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede do licitante; 

f) Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS-, mediante apresentação do 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal, emitido na jurisdição 

fiscal da sede do requerente; 

g) Regularidade perante Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, mediante apresentação na Certidão 

de Débito relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil; 

h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

3. Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 
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a) certidão de registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do Estado de origem, domicílio ou sede do licitante. O visto do 

CREA/RS, para empresas não domiciliadas no Estado, será exigido por ocasião da assinatura do contrato; 

b) declaração da licitante de que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições 

adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta 

licitação, dentro do prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro; e indicação do Responsável Técnico pela 

execução da obra, o qual deverá ser o responsável em todas as fases do procedimento licitatório e da execução 

contratual, conforme Anexo VI constante;  

c) Relação de profissionais de nível superior, acompanhada de currículo (assinado) e acervo técnico 

profissional, dos responsáveis técnicos, na sua especialidade, conforme o caso. 

d) prova do responsável técnico do objeto da licitação pertencer ao quadro funcional da licitante, na data 

prevista para a entrega da proposta; no caso de sócio ou diretor da empresa, através de contrato social ou 

estatuto social em vigor, acompanhado de prova da diretoria em exercício; no caso de empregado, mediante 

cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de contrato de prestação de serviços, celebrado 

de acordo com a legislação civil comum, podendo este ter sua eficácia condicionada à adjudicação do objeto 

à licitante; Com relação ao profissional da alínea "d" deverá ser este o responsável técnico em todas as fases 

do procedimento licitatório e da execução contratual. 

e) comprovante  de capacidade profissional do responsável técnico do objeto da licitação, através de atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e correspondente Certidão de Acervo Técnico – 

CAT emitidas por CREA e/ou CAU, comprovando que o profissional é detentor de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de complexidade tecnológica e operacional semelhante ou superior ao objeto 

da licitação, limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

g) Não terão validade atestados fornecidos por empresas filiais de mesma matriz e/ou empresas de um mesmo 

grupo. 

4. Documentos Relativos à Qualificação Econômica – Financeira: 

a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, apresentação de plano especial 

(microempresas ou empresas de pequeno porte), insolvência e concordatas deferidas antes da vigência da Lei 

federal nº 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não 

superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento da documentação da 

habilitação e da proposta; 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, do último exercício social,  já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, acompanhado do Anexo II do Decreto nº 36.601/1996 

(Analise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante), os quais podem ser substituídos pelo Certificado 

de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – 

CAGE, disponível no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br; 

c) Para contratação de obras e serviços de engenharia deverá também ser apresentado o Anexo III do Decreto 

nº 36.601/1996 – Relação de Contratos a Executar pelo Licitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

20/07/2018 10:45:28 SMARH/EPUBLI/DEADM/349641401 PUBLICAR EDITAL 798

16200001067141



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos 

Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC 

Processo Administrativo n° 16/2000-0106714-1 

  

 

 Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC - Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar - Centro 

Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre, CEP 90119-900 - RS – Brasil -Fone (51) 3288-1176 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

....................................., inscrito no CNPJ nº ..................................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a) .............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....................e do CPF nº 

............................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

........................................... 

 

(data) 
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ANEXO IV 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Contratação de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de 

Levantamento Cadastral e Diagnóstico do Estado de Conservação dos blocos B, C, D, E e F do Prédio Histórico 

do Hospital Psiquiátrico São Pedro, localizado à Av. Bento Gonçalves, nº2460, Porto Alegre-RS. 

Os serviços deverão obrigatoriamente ser executados de acordo com este Termo de Referência e seus 

anexos. 

1.1. Identificação dos Espaços  

 

 

Figura 1 – Localização 

Os espaços alvo de Levantamento Cadastral constituem-se nos Blocos B, C, D, E e F do denominado 

“Prédio Histórico” do complexo de edificações que compõem o Hospital Psiquiátrico São Pedro, as áreas 
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adjacentes não cobertas situadas ao norte do  Prédio Histórico e entre os Blocos elencados (pátios), bem como 

o passeio contíguo à face sul da edificação até seu meio-fio. 

Ressalta-se que o Bloco A não foi incluído no objeto desta contratação visto já possuir Levantamento 

Cadastral e Projeto de Restauro já confeccionados, encontrando-se atualmente em fase de execução. 

O prédio é tombado como Patrimônio Cultural do Estado do Rio Grande do Sul pela portaria 13/90de 

21/08/90 com a denominação “Edificações Centenárias do Hospital Psiquiátrico São Pedro” e pela Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre sob o nº47 do Livro Tombo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Identificação dos Blocos 
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Figura 3 – Identificação Áreas a Serem Levantadas – Por Pavimento 
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Figura 4 – Identificação das Áreas a Serem Levantadas – Por Pavimento 

20/07/2018 10:45:28 SMARH/EPUBLI/DEADM/349641401 PUBLICAR EDITAL 803

16200001067141



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos 

Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC 

Processo Administrativo n° 16/2000-0106714-1 

  

 

 Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC - Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar - Centro 

Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre, CEP 90119-900 - RS – Brasil -Fone (51) 3288-1176 

 Áreas Cobertas Áreas Descobertas 

(pátios) 

Subsolo 1.734,78m² 131,61 m² 

1º Pavimento 3.915,77m² 5.661,35 m² 

2º Pavimento 3.835,54 m²  

Total 9.486,09 m² 5.792,96 m² 

Tabela 1 - Quantitativo das Áreas de Levantamento 

Atualmente, o edifício encontra-se em situação parcial de abandono, com apenas 11% de área ocupada por 

atividades do HPSP, incluindo-se aí o setor de Memória Cultural do HPSP, Oficina de Criatividade e Serviço 

Social e Arquivos. O Bloco A encontra-se em obras. O estado de conservação da maioria dos espaços encontra-

se em situação muito ruim sendo que algumas secções podem ser classificadas como ruínas. 

 

 

 

Figura 5 – Fachada Sul do Prédio Histórico 
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2. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Justificativa 

O Hospital Psiquiátrico São Pedro, um conjunto de edificações centenárias, constitui-se na maior área 

edificada de interesse social que o século XIX legou à Província. Sua construção foi consequência da 

preocupação com a inexistência de um tratamento especializado para os doentes mentais no Rio Grande do 

Sul,  que eram encaminhados ao Hospício Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, ou “depositados” na cadeia civil, 

conforme alertava, em relatório ao presidente da Província, o provedor da Santa Casa de Misericórdia.  Em 

1879, a Província adquiriu a chácara de Dona Maria Clara Rabello, situada na Estrada de Mato Grosso, antigo 

Caminho de Viamão. Os recursos para a construção eram oriundos de doações filantrópicas e loterias. 

A obra foi inaugurada em 1884, mas a construção deu-se em etapas sucessivas. De 1889 a 1903 

construíram-se mais dois pavilhões e em 1927 realizaram-se “obras de modernização”. 

O Hospício São Pedro foi o primeiro hospital psiquiátrico de Porto Alegre e da Província de São 

Pedro. Dentro do complexo do Hospital Psiquiátrico São Pedro, cuja área de 13,9 hectares inclui 43.710 m2 de 

área edificada, o prédio histórico do São Pedro, de expressão imperial, está tombado pelos poderes públicos, 

estadual e municipal..1 

O Conjunto Histórico do HPSP, com gleba original de 33,00 hectares, situado na antiga Estrada do 

Matogrosso, constitui-se hoje numa área de 13,90 hectares, com frente para a Av. Bento Gonçalves, no bairro 

Partenon, centro geográfico da cidade de Porto Alegre. Os 19,10 hectares subtraídos ao longo de 122 anos de 

história, e que representam 48% de sua área total, dão lugar hoje a instituições públicas e privadas. 

O magnífico conjunto compreende cerca de 40 edificações perfazendo um total aproximado de 44.000,00 

m² de área construída e tem como bem de maior relevância o “Prédio Centenário”. Esta edificação, construída 

entre 1884 e 1903, é composta por seis corpos de dois pavimentos e porão, interligados transversalmente por 

um extenso eixo de circulação, gerando cinco pátios internos, numa estrutura tipo “pente”, decorrente da 

adoção do ‘panóptico’, modelo utilizado no século XIX, para patrulhamento de grandes contingentes humanos 

como prisões e internatos. O prédio recebeu desde 1927 várias obras de remodelação e reformas sem critérios 

de intervenção, que não chegaram a descaracterizar o todo, constituindo-se até hoje no maior legado 

Arquitetônico do final do século XlX de nosso Estado. 

A partir dos anos 50, tem-se a gradativa desocupação do Prédio Centenário para fins de moradia de 

pacientes, até chegarmos à situação atual em que boa parte de sua área permanece desocupada ou com 

utilização informal. Atualmente, encontra-se em avançado estado de deterioração, apresentando infiltrações 

em vários pontos da cobertura, alvenarias com desabamentos, ataque generalizado de cupins, presença de 

fungos, descolamento de pintura e reboco, entre outras várias patologias comuns a Prédios Históricos em 

estado de abandono. O Prédio Centenário foi tombado, juntamente com seu entorno, em nível estadual em 

1990, em nível municipal em 1993, e obteve suas áreas frontal e lateral sudeste gravadas como praça pelo 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental em 2002.2 

 

Pode-se inferir, portanto, o alto valor das construções centenárias do HPSP como Patrimônio Cultural 

Edificado e seu papel como repositório da memória não só das práticas construtivas do final do séc. XIX e 

início do séc. XX, como também do tratamento das doenças mentais até os tempos atuais. Essa importância 

do denominado “Prédio Histórico” ou “Prédio Centenário” do HPSP como Patrimônio Edificado encontra-se 

hoje ameaçada devido seu avançado estado de degradação física. O precário estado de conservação da 

edificação decorre de diversas causas, mas tem como principal fator o abandono do prédio devido à 

inadequação de sua concepção original às novas demandas exigidas pela evolução do tratamento das doenças 

mentais. A falta de uso e a decorrente ausência de manutenção periódica somaram-se à degradação natural 

                                                           
1 Fonte:  Livro Tombo e Arquivo IPHAE. 
2Fonte: ANÁLISE DO CONJUNTO HISTÓRICO DO HPSP, Arq. Renata Galbinski Horowitz. 
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causada pela passagem do tempo para levar o “Prédio Histórico” do HPSP a uma situação que, em algumas 

seções, pode ser classificada como análoga a de ruína. 

Considerando que principal fator para a conservação de um edifício é sua utilização contínua e adequada 

faz-se, portanto, necessária à adaptação de suas estruturas físicas às demandas modernas e, sendo ele portador 

de valor cultural reconhecido em diversas instâncias, deverão essas adaptações obedecer aos princípios que 

regem uma intervenção de restauro. É consenso em todas as correntes de pensamento e metodologias de 

intervenção voltadas à recuperação e conservação do Patrimônio Cultural que o primeiro passo para um correto 

Projeto de Restauro constitui-se na tomada de informações que permitam uma suficiente identificação e 

conhecimento do bem cultural alvo de futura intervenção. 

Justifica-se, portanto, a contratação de Levantamento Cadastral, composto de Levantamento Físico e 

Diagnóstico do Estado de Conservação, do Prédio Histórico do Hospital Psiquiátrico São Pedro como atividade 

fundamental à confecção de um adequado Projeto de Adaptação, Conservação e Restauro e sua posterior 

execução a fim de preservar este Patrimônio Cultural de tão grande significância para as gerações futuras. 

Cabe ressaltar que o Bloco A do Prédio Histórico não se encontra contido no objeto desta contratação haja 

vista já possuir Levantamento Cadastral válido, Projeto de Restauro confeccionado e encontrar-se atualmente 

em fase de obras. 

 

Figura 6 – Fachada Norte do Prédio Histórico 

2.2. Objetivo Geral 

Este Termo de Referência tem como objetivo geral regrar a contratação e prestação de serviços de 

arquitetura e engenharia para o Levantamento Cadastral dos Blocos B, C, D, E e F do Prédio Histórico do 

Hospital Psiquiátrico São Pedro visando possibilitar a futura confecção de Projeto de Adaptação, Conservação 
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e Restauro em consonância com os preceitos internacionais e boas práticas para intervenções em  bens 

considerados Patrimônio Cultural Edificado. 

 

2.3. Objetivos Específicos 

Regrar a forma de contratação, a qualificação técnica, experiência e capacidade profissional mínima 

necessária para a execução dos serviços, assim como definir a forma de apresentação e julgamento das 

propostas apresentadas; 

Definir os serviços técnicos que serão contratados e a forma de apresentação dos mesmos; 

Estabelecer a metodologia de planejamento para execução dos serviços contratados; 

Estabelecer os parâmetros mínimos de qualidade e pontualidade para a aceitação do recebimento dos 

produtos contratados; 

Estabelecer as formas de análise e recebimento dos produtos; 

Definir cronograma físico-financeiro com definição das etapas de execução e plano de desembolso; 

3. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 

SES- Secretaria Estadual da Saúde 

SOP - Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação; 

 Departamentos e Setores internos da SOP:  

 DOP - Departamento de Obras Públicas; 

 DPA - Divisão de Projetos de Arquitetura; 

 DPE - Divisão de Projetos de Engenharia; 

OIS - Ordem de Início de Serviços; 

SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras; 

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA RS/BR 

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica - CAU RS/BR; 

IPHAE - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado; 

EPHAC – Equipe de Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Porto Alegre; 

HPSP - Hospital Psiquiátrico São Pedro; 

TR - Termo de Referência; 

FID - Ficha de Identificação de Danos; 

CONTRATANTE - Secretaria Estadual da Saúde.  
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CONTRATADA - Empresa contratada para elaboração dos serviços de que trata este Termo de 

Referência; 

INTERVENIENTE - Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação.   

4. ENCARGOS E RESPONSABILIDADES 

4.1. Da Contratada 

Durante a prestação dos serviços técnicos a Contratada deverá:  

- Executar os serviços contratados de acordo com as leis e exigências das autoridades federais, 

estaduais e municipais cabíveis, arcando com as despesas dos serviços contratados; 

- Apresentar, declaração de comprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 

na presente licitação; 

- Prover-se de todos os equipamentos, ferramentas, permissões e informações necessárias à boa e 

completa execução dos serviços, bem como garantir acesso, eficiente e seguro a todos os espaços 

e elementos alvo de levantamento e investigação; 

- Responsabilizar-se pela boa e completa execução dos serviços, cumprindo todas as exigências da 

SOP, especialmente aquelas relativas a prazo de execução, especificações e prioridades, 

mantendo-a informada, no prazo máximo de 02 dias após a consulta, de todos os detalhes dos 

serviços, de acordo com as conveniências desta; 

- Apresentar declaração de atendimento às normas e legislações vigentes e pertinentes aos serviços, 

assumindo inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do contrato; 

- Apresentar declaração de cedência dos direitos patrimoniais e autorais dos produtos resultantes 

desta contratação; 

- Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela SOP, por meio de seu representante 

legal devidamente identificado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis, para esclarecimentos de 

quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados; 

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 

social e trabalhista em vigor, no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato 

e efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 

vierem a incidir sobre o objeto do contrato e respectivas aprovações nos órgãos competentes, até 

o recebimento definitivo dos serviços; 

- Apresentar obrigatoriamente as respectivas ARTs e/ou RRTs dos laudos e levantamentos, emitidas 

por profissionais aptos ; 

- Manter, durante a execução dos serviços, escritório da empresa em porto Alegre com corpo técnico 

para gestão dos serviços constantes neste TR, com poder decisório sobre o objeto contratado; 

- Comunicar a SOP, caso ocorra, a alteração de endereço, telefone e endereço eletrônico da 

contratada para contato; 

- Afastar, a qualquer momento e a pedido da Contratante ou da Interveniente, qualquer membro da 

equipe da Contratada que embarace e/ou prejudique o bom andamento dos trabalhos. 

 A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese:  

- Divulgar nem fornecer a terceiros dados e informações referentes aos serviços realizados, a menos 

que expressamente autorizados pela SOP; 

- Manter em seu poder documentos da SOP por prazo superior aos estipulados para execução e 
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devolução dos serviços, ressalvado motivo de absoluta força maior, a critério justo e comprovado 

pela SOP. 

4.2. Da Contratante 

Antes e durante a execução e prestação dos serviços técnicos, a Contratante deverá: 

 

- Providenciar, em tempo hábil, todas as assinaturas de documentação necessárias  como 

"proprietário"; 

- Facilitar o acesso franco da Contratada ao local de execução do serviço e atestar o comparecimento 

da Contratada ao local; 

- Disponibilizar todos os subsídios e documentações necessárias para a  elaboração do objeto e 

atender às solicitações da SOP, no decorrer do processo; 

A Contratante poderá solicitar a substituição, a qualquer momento, de qualquer membro da equipe da 

Contratada que embarace e/ou prejudique o bom andamento dos trabalhos. 

4.3. Da Interveniente 

É competência do Interveniente: 

- Convocar a Contratada para assinatura da OIS; 

- Autorizar o início das etapas de projeto; 

- Analisar e fiscalizar a execução dos serviços e atestar a conclusão das etapas; 

- Autorizar a liberação dos pagamentos devidos após a conclusão das etapas de trabalho, de acordo 

com o estabelecido neste Termo de Referência. 

 

Os serviços serão avaliados e terão suas etapas liberadas por técnicos da Seção de Projetos de Prédios do 

Patrimônio Histórico da DPA - Divisão de Projetos de Arquitetura com a assistência técnica da DPE - 

Divisão de Projetos de Engenharia e DOC – Divisão de Orçamentos e Custos, todos pertencentes ao 

Departamento de Obras Públicas. 

O acompanhamento do cronograma de elaboração do projeto, os protocolos de recebimento dos projetos 

e de entrega dos pareceres da SOP e a liberação dos pagamentos devidos após a conclusão das etapas de 

trabalho serão gerenciados pela SGP - Seção de Gerenciamento e Implantação de Projetos da SOP. 

A Interveniente poderá solicitar a substituição, a qualquer momento, de qualquer membro da equipe da 

Contratada que embarace e/ou prejudique o bom andamento dos trabalhos. 

 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A apresentação de proposta implica na aceitação imediata, pela contratada, do inteiro teor das presentes 

especificações técnicas e de serviços, bem como de todas as disposições legais que se aplicam ao objeto. 

A Contratada poderá solicitar a realização de reunião preliminar visando esclarecimentos a respeito dos 

serviços descritos neste TR, demais reuniões serão agendadas a tempo, quando necessário. 

De forma geral, os Levantamentos Cadastrais e Diagnósticos são compostos de representação gráfica, 

iconográfica e descritiva impressa, bem como apresentação em mídia digital. 

Considerando-se que os serviços técnicos descritos nesse TR objetivam a descrição mais acurada possível 

da realidade do objeto de estudo, visando a posterior confecção de Projetos de Arquitetura e Engenharia que 
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possibilitem sua adequada ocupação respeitando seu Valor Cultural, todo material produzido por esta 

contratação deve ser acessível a todos os agentes envolvidos. Para isso, este material deverá conter informações 

claras, precisas, de fácil compreensão e legíveis.  

A veracidade e exatidão das informações contidas nos produtos a serem apresentados pela contratada são 

fatores de absoluta importância para a definição futura de ações corretas, eficientes, eficazes e em consonância 

com os preceitos que regem as intervenções em bens imóveis considerados como Patrimônio Cultural. Para 

tanto, todas as informações apresentadas, bem como as conclusões advindas destas informações, deverão estar 

devidamente baseadas em observações diretas, fontes seguras e confirmadas ou argumentação sólida. 

Hipóteses não deverão ser utilizadas como dados concretos. No caso de se apresentarem hipóteses que não 

possam ser confirmadas no escopo desta contratação essa situação deverá ser evidenciada e investigações 

posteriores deverão ser sugeridas. Informações irrelevantes ou duvidosas deverão ser descartadas. 

À Contratada será imputada responsabilidade quanto a quaisquer deficiências e erros de projeto, ou 

execução de intervenções, cuja concepção foi baseada em informações inexatas ou inverídicas fornecidas no 

Levantamento Cadastral e Diagnóstico, salvo por ocorrências posteriores à vigência do contrato. 

6. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, normas federais, 

estaduais, municipais e normas técnicas direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

Além das diretrizes anexas a este Termo de Referência, os projetos deverão atender, especialmente: 

Normas Técnicas da ABNT (NBR's); 

Plano Diretor e Código de Obras do Município; 

Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e 

demais normativas referentes à segurança no trabalho. 

Todas as legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigente, incluindo-se as de caráter ambiental 

e de preservação e proteção cultural; 

Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010; 

Demais legislações que sejam pertinentes e vigentes. 

 Obs.: Esta é uma relação orientativa. O responsável pela elaboração dos      levantamentos e diagnósticos 

é responsável pelo cumprimento de todas as leis e Normas Técnicas pertinentes às atividades técnicas 

contratadas, em sua versão mais atualizada, mesmo que não mencionadas nesta relação. 

7. CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

7.1. Proposta técnica 

7.1.1. Equipe técnica disponível 

As empresas proponentes deverão apresentar o quadro de profissionais com atribuições compatíveis com 

o objeto licitado, que farão parte da equipe técnica para do serviço. 

 Deverá ser apresentada uma relação do coordenador e da equipe de trabalho, juntamente com a 

comprovação de experiência na execução de serviços em edificações tombadas como patrimônio histórico. 

Deverá ser apresentada declaração por escrito de cada um dos participantes de autorização de inclusão e 

de disponibilidade de seu nome na proposta.  

A equipe de profissionais solicitada não é considerada mínima para a execução dos serviços, porém a 

participação destes na equipe técnica da empresa será alvo de pontuação, de forma a classificar as empresas 

com estrutura mais adequada à execução dos serviços. 

Um atestado de um profissional relacionado na Equipe Técnica poderá ser pontuado como comprovação 

de experiência da empresa, desde que esse profissional pertença ao quadro funcional da empresa, seja 
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empregado, possua contrato de prestação de serviços ou apresente declaração por escrito vinculando sua 

participação à adjudicação do objeto à licitante.. 

 A equipe técnica relacionada deverá estar disponível durante a execução dos serviços e a substituição 

de qualquer membro da equipe técnica indicada na ocasião da proposta deverá ser previamente submetida à 

20/07/2018 10:45:28 SMARH/EPUBLI/DEADM/349641401 PUBLICAR EDITAL 811

16200001067141



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos 

Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC 

Processo Administrativo n° 16/2000-0106714-1 

  

 

 Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC - Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar - Centro 

Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre, CEP 90119-900 - RS – Brasil -Fone (51) 3288-1176 

aprovação da fiscalização.  O novo integrante deverá alcançar pontuação igual ou superior ao apresentado na 

licitação. 

 

7.2. Julgamento da proposta técnica 

 

Será computada, para efeitos de qualificação, a pontuação das Empresas participantes da Licitação, 

conforme indicado abaixo: 

 

a) Experiência da Empresa na elaboração de Levantamento Métrico Arquitetônico, 

Prospecções Arquitetônicas e Diagnóstico de Estado de Conservação em edificações 

tombadas como patrimônio histórico. 

 

 

Comprovação de ter elaborado no mínimo 01 (um) Levantamento e 1 (uma) Prospecção Arquitetônica 

e/ou Diagnóstico do Estado de Conservação. 

 FATOR DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Ter elaborado Levantamento Métrico Arquitetônico                        

(1 ponto por Levantamento) 

15pontos                             

(até 15 Levantamentos) 

Ter elaborado Prospecções Arquitetônicas e/ou Diagnóstico         

(1 ponto por Prospecção e/ou Diagnóstico) 

15 pontos                             

(até 15 Prospecções e/ou 

Diagnósticos) 

 

 A comprovação deste item dar-se-á mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, reconhecido no CREA ou CAU. 

 

b) Quadro de profissionais, com atribuições compatíveis com o objeto licitado 

FATOR DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

ESPECIALIDADE Graduado ou 

Especialista 

Mestre ou Doutor 

Arquiteto e Urbanista (Coordenador) 5 pontos 10 pontos 

Arquiteto e Urbanista (Participante) 5 pontos 10 pontos 

Profissionais da Engenharia (Participante) 5 pontos 10 pontos 

Topógrafo (Participante) 5 pontos 10 pontos 

Total por Graduação Até 20 pontos Até 40 pontos 

Total Geral Até 40 pontos 

A comprovação deste item dar-se-á com a apresentação de Declaração de consentimento, firmada por cada 

um dos profissionais e mediante a apresentação de cópia autenticada do certificado de conclusão do curso na 

área. 

c) Experiência do quadro de profissionais em projeto ou execução de obras de restauro 
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 FATOR DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

Ter elaborado projetos de restauro em edificações consideradas 

de interesse cultural. (1 ponto por projeto, por profissional). 

15pontos                             (até 

15 projetos) 

Ter participado de obras de restauro em edificações consideradas 

de interesse cultural. (1 ponto por obra executada, por profissional). 

15pontos                             (até 

15 obra executa) 

   A comprovação deste item dar-se-á mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, reconhecido no CREA ou CAU. 

7.2.1. A pontuação técnica 

A Pontuação Técnica será obtida pela fórmula: 

 

 NPT = (A+B+C) 

 

Onde NPT = Nota da Proposta Técnica, sendo a pontuação máxima atingida igual a 100 (cem) pontos e 

as letras A, B e C correspondendo aos totais de pontos de cada tabela. 

7.2.2. Pontuação da proposta de preços 

A pontuação relativa à proposta de preços será obtida pela fórmula: 

 

NPP = (VMP/PCP) X 100 

 

Onde: 

 

NPP = Nota da Proposta de Preço 

VMP = Valor da Menor Proposta (menor dentre todos os preços das licitantes) 

PCP = Preço de Cada Proposta em julgamento (preço da proponente) 

7.2.3. Pontuação Final 

A Pontuação Final será obtida pela fórmula: 

 

 NF = (NPT X 0,60) + (NPP X 0,40) 

Ou seja, a Nota Final (NF), que determinará a classificação das propostas, será obtida através da soma da 

Nota da Proposta Técnica (NPT), multiplicada pelo peso 0,60, com a Nota da Proposta de Preços (NPP), 

multiplicada pelo peso 0,40. 

7.3. Proposta 

A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado, com identificação externa, conforme indicação do 

edital. Comporão a proposta, além dos elementos exigíveis nos itens anteriores, os seguintes: 

 

e) Declaração de plena aceitação do presente Edital e seus anexos, assim como aos indicativos e 

determinações técnicas neles constantes; 
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f) Declaração do prazo da execução dos serviços, não podendo ser superior ao previsto no edital, e 

o prazo de validade da presente proposta, não podendo ser inferior a 90 (noventa) dias; 

g) Declaração de submissão à análise da equipe técnica da Divisão de Projetos Arquitetônicos do 

Departamento de Obras da SOP, e de conhecimento pleno do local a ser levantado; 

h) Declaração do valor global ofertado pela empresa, na forma arábica e por extenso, confirmando 

ainda ser o mesmo suficiente para a remuneração dos serviços propostos, e nele já estarem 

previstas todas as despesas incidentes, nada mais havendo para reivindicar; 

i) Cronograma Físico-Financeiro da execução dos serviços; 

j) Nome, registro no CAU/CREA e assinatura do responsável técnico da proponente, juntamente 

com a do representante legal da mesma, nos subitens a, b,c, d, e. 

7.4. Julgamento 

a) A presente licitação será, para efeito de julgamento, do tipo Técnica e Preço; 

b) Assim, adotará a administração licitante o critério para o julgamento do preço e técnica 

propostos, qual seja: a preponderância será sobre a melhor técnica; 

c) Em caso de empate, o critério a adotar deverá obrigatoriamente ser o de sorteio; 

8. SERVIÇOS PREPARATÓRIOS 

8.1. Reconhecimento Preliminar 

Após emissão da Ordem de Inicio de Serviços a Contratada deverá realizar vistoria e reconhecimento 

preliminar com objetivo de colher as informações necessárias a um eficaz planejamento do cronograma de 

atividades e execução dos serviços.  

Todos os ambientes, espaços e elementos a ser levantados deverão ser inspecionados e fotografados com 

o objetivo de avaliar as condições de acessibilidade e segurança para realização das atividades técnicas 

contratadas. Deverá ser dada especial atenção às porções da edificação que apresentem difícil acesso, 

iluminação insuficiente, acúmulo de materiais e sujidades, condições insalubres e riscos de quedas ou 

desmoronamentos, tais como: cobertura, desvãos dos telhados, porões e locais da edificação que apresentem 

avançado estado de degradação. 

Também deverão ser observados no Reconhecimento Preliminar os pontos mais propícios à realização das 

prospecções necessárias à identificação de materiais e componentes da edificação. 

A contratada deverá apresentar relatório sucinto, contendo imagens dos ambientes vistoriados e descrição 

sumaria do estado de conservação de cada bloco, com foco nos locais em que forem encontradas maiores 

dificuldades na obtenção de dados necessários à plena realização dos serviços contratados.  

O Reconhecimento Preliminar dos espaços alvo de levantamento é etapa essencial à realização das 

investigações posteriores. A não apresentação de relatório descrevendo as situações observadas nessa etapa no 

prazo estipulado neste TR será considerada atraso na prestação dos serviços, resultando em notificação por 

parte da Fiscalização e impedindo o recebimento das demais etapas do processo. 

8.2. Identificação dos Pontos de Prospecção 

A fim de auxiliar no planejamento das atividades, e garantir que as intervenções necessárias à identificação 

de materiais e componentes causem o menor dano possível à substância do bem, deverá ser entregue à 

Fiscalização relatório contendo plantas esquemáticas indicando os locais identificados no Reconhecimento 

Preliminar para a realização das prospecções, onde também deverá constar tipo de intervenção necessária à 

20/07/2018 10:45:28 SMARH/EPUBLI/DEADM/349641401 PUBLICAR EDITAL 814

16200001067141



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos 

Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC 

Processo Administrativo n° 16/2000-0106714-1 

  

 

 Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC - Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar - Centro 

Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre, CEP 90119-900 - RS – Brasil -Fone (51) 3288-1176 

prospecção e a justificativa para o local escolhido. Deverão ser apresentadas imagens dos pontos escolhidos 

para intervenção. 

O relatório entregue à Fiscalização será apresentado aos órgãos de preservação competentes que avaliarão 

a pertinência das prospecções propostas, assim como definirão os limites de intrusão toleráveis e indicarão 

outros pontos de intervenção se necessário. 

A aprovação dos pontos de prospecção nessa etapa do processo não exime a contratada da realização de 

novas prospecções conforme o desenvolvimento das atividades de investigação demandar, devendo ser 

igualmente submetido à avaliação da Fiscalização. 

A identificação dos pontos de prospecção é etapa essencial à realização das investigações posteriores. A 

não apresentação de relatório descrito acima no prazo estipulado neste TR será considerada atraso na prestação 

dos serviços, resultando em notificação por parte da Fiscalização e impedindo o recebimento das demais etapas 

do processo. 

8.3. Planejamento das Atividades 

A Contratada deverá desenvolver e apresentar, em forma de relatório à Fiscalização, o planejamento das 

atividades necessárias à execução dos serviços técnicos contratados. O planejamento deverá estar em 

consonância com o cronograma apresentado no processo licitatório, as peculiaridades observadas no 

reconhecimento preliminar, a localização dos pontos de prospecção, a necessidade de limpeza e desobstrução 

de espaços, necessidade de transporte e armazenamento de entulhos, a instalação e desmonte de equipamentos 

para acesso aos componentes da edificação, equipamentos de segurança e a disponibilidade de acesso aos 

espaços em utilização, entre outros fatores.  

O relatório entregue Fiscalização deverá se utilizar de informação escrita, tabelas, desenhos esquemáticos 

e fotografias para indicar a distribuição das atividades no tempo e espaço, considerando que nem todas as 

atividades necessitam contato direto com o objeto de levantamento. 

 Deverá ser observada no planejamento das atividades a relação de precedência de confecção entre os 

subprodutos do Produto 01 - Levantamento Métrico Arquitetônico e Produto 02 - Diagnóstico do Estado de 

Conservação, referente aos diferentes blocos e pátios em que o Prédio Histórico do HPSP é setorizado para 

esta contratação. 

O planejamento das atividades é etapa essencial ao bom desenvolvimento dos serviços técnicos 

contratados, ao comprimento dos prazos determinados em contrato, à redução do desperdício de recursos, à 

segurança dos trabalhadores, à qualidade das informações contidas nos produtos fornecidos e ao eficiente 

acompanhamento da execução dos serviços pela Fiscalização. A não apresentação de relatório do planejamento 

das atividades no prazo estipulado neste TR será considerada atraso na prestação dos serviços, resultando em 

notificação por parte da Fiscalização e impedindo o recebimento das demais etapas do processo. 

8.4. Limpeza e Preparo do Local, Remoção de Entulhos e Liberação de Acessos 

A partir das informações recolhidas durante o reconhecimento preliminar e seguindo a sequência dos 

trabalhos indicada deverá ser realizada a adequação dos ambientes e elementos a serem mesurados e 

inspecionados.  

Em todos os ambientes deverá ser provida condição de salubridade e segurança suficientes ao 

desenvolvimento das atividades pelos trabalhadores, através de ações de limpeza, desinfestação, 

descontaminação, remoção de entulhos, remoção de vegetação, realocação de mobiliário, destravamento de 

aberturas, retirada de elementos passiveis de desabamento ou qualquer outra ação que garanta o correto 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Todo o material considerado como entulho e que necessitar remoção de sua localização original a fim de 

permitir os trabalhos de investigação deverá ser depositado em caçambas apropriadas para posterior descarte 

apropriado. O Responsável Técnico pelos serviços contratados deverá avaliar a natureza dos materiais a 

descartar, evitando assim a perda de elementos que possuam valor cultural passível de recuperação tais como 

azulejos, ladrilhos, aberturas e seus componentes, luminárias ou qualquer outro bem integrado. Dúvidas quanto 

aos materiais a descartar deverão ser levadas à avaliação da Fiscalização. O posicionamento das caçambas 
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dependerá dos locais onde estarão sendo desenvolvidas as atividades, conforme o planejamento das atividades. 

Toda movimentação de entulhos dentro do prédio quanto para sua destinação final deverá acontecer sem que 

sejam causados danos à edificação, mesmo que para tanto seja necessário a instalação de equipamentos de 

transporte vertical e proteção. 

Considerando-se os serviços e cuidados elencados acima, as condições de acessibilidade, salubridade ou 

periculosidade não serão aceitas pela Fiscalização como justificativa para atrasos na execução dos serviços ou 

entrega dos produtos contratados, assim como para a falta de registro de qualquer situação relevante. 

8.5. Instalação de Andaimes, Escoramentos e Equipamentos de Proteção 

A Contratada deverá utilizar-se de andaimes móveis, desmontáveis, como forma de possibilitar o 

levantamento e mensuração de espaços de difícil acesso tais como coberturas, desvãos dos telhados, empenas 

ou qualquer elemento que não possa ser diretamente atingido de forma confortável e segura. Os locais e 

sequência de instalação dos andaimes deverão ser definidos durante a etapa de planejamento das atividades. A 

instalação e utilização dos andaimes estarão sobre responsabilidade técnica da Contratada e deverão obedecer 

todas as normas de segurança cabíveis, devendo ser apresentada à Fiscalização ART/RRT correspondente. 

Durante a instalação e utilização dos andaimes deverão ser evitados ao máximo possível danos à substância 

do edifício, seja em seu transporte, deslocamento ou em sua ancoragem.  

À Contratada é facultada a utilização de outros equipamentos para acesso e inspeção da edificação além 

dos descritos neste TR, desde que sem ônus adicionais à Contratante, sob responsabilidade da Contratada e 

com anuência da Fiscalização. 

Conforme as observações feitas no levantamento preliminar, deverão ser realizados escoramentos, reforços 

e sinalização em todos os locais que apresentarem, conforme critério da Contratada, possibilidade de 

desabamento, desprendimento de materiais ou risco de quedas durante a realização dos serviços.  

Todas as atividades contratadas desenvolvidas nas dependências do Prédio Histórico do HPSP deverão ser 

realizadas obedecendo todas as normas referentes à segurança do trabalho, em especial à NR18 do Ministério 

do Trabalho. É responsabilidade da contratada, as suas expensas, instalar quaisquer equipamentos exigidos 

pelas normas para execução as atividades específicas contratadas, bem como fornecer e fiscalizar a utilização 

dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, inclusive para visitantes e fiscalização quando 

estes não os possuírem no momento de adentrar a edificação. Não será permitida a entrada de pessoas na 

edificação, durante a execução dos serviços, sem estar portando todos os EPI exigidos, sendo responsabilidade 

da Contratada garantir as condições de segurança e salubridade necessárias. 

As ações necessárias à acessibilidade, segurança e salubridade nos locais à levantar poderão ser realizadas 

em etapas conforme o andamento dos serviços, obedecendo o cronograma definido na etapa de planejamento 

das atividades. 

Considerando-se os serviços e cuidados elencados acima, as condições de acessibilidade, salubridade ou 

periculosidade não serão aceitas pela Fiscalização como justificativa para atrasos na execução dos serviços ou 

entrega dos produtos contratados, assim como para a falta de registro de qualquer situação relevante. 

9. PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA 

9.1. Produto 01 - Levantamento Métrico Arquitetônico 

9.1.1. Prospecções 

Prospecções configuram-se como intervenções de natureza mais intrusiva em um levantamento cadastral, 

visando à investigação e registro de elementos construtivos e do estado de conservação da substância do bem. 

São indicadas quando se torna necessário a obtenção de informações não acessíveis por simples observação 

ou mensuração direta, constituindo-se de escavações, demolições parciais, remoção de revestimentos, 

sondagens, retirada de amostras, desmonte de elementos e outras intervenções que auxiliem na análise e na 

dedução de hipóteses. As prospecções deverão ter foco na identificação de materiais, do sistema construtivo, 
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estado de conservação e alterações do partido arquitetônico. Deverão ser considerados para a realização da 

prospecção arquitetônica, os seguintes aspectos: 

- vãos que tenham sido fechados; 

- vedações suprimidas; 

- estrutura da cobertura; 

- alteração dimensional dos vãos; 

- vedações suprimidas;  

- alteração dimensional de elementos construtivos; 

- materiais de construção utilizados; 

- estado de conservação; 

- cor e pintura original das paredes, portas, janelas e elementos decorativos; 

- pintura decorativa dos forros, paredes e outros. 

A escolha dos pontos iniciais de prospecção serão embasadas no conhecimento da edificação obtido nas 

pesquisas realizadas, no reconhecimento preliminar e em hipóteses levantadas, devendo ser realizadas nos 

locais com indicação de vestígios e sinais, acompanhadas por profissional engenheiro ou arquiteto, como são 

os casos de áreas ou elementos lesionados, dos quais constituem exemplos as vistorias e verificação do estado 

de conservação de pés-de-esteio e outras peças de madeira, embutidas ou encobertas; fundações, paredes e 

elementos estruturais com recalques, deformações, deslocamentos, rotações, fissuras, manchas de umidade, 

eflorescências, etc. Os pontos de prospecção escolhidos deverão ser apresentados à Fiscalização para 

aprovação conforme item 8.2 – Identificação dos Pontos de Prospecção deste TR e terão sua execução 

realizada conforme item 8.3 – Planejamento das Atividades. Conforme necessário, novos pontos de 

prospecção poderão ser sugeridos pela Contratada ou pela Fiscalização, devido a situações surgidas no decorrer 

dos trabalhos, sendo sempre necessária aprovação prévia pela Fiscalização e pelos órgãos competentes. 

As prospecções tanto arquitetônicas como estruturais devem ser apresentadas: 

 Em desenho: Na forma de detalhes, vistas e seções. Deverão ser reunidas as informações 

coletadas, expostas por meio de legenda gráfica ou em cores, e os pontos prospectados 

devidamente indicados nas plantas e elevações; 

 Em documentação fotográfica: Apresentar conjunto de fotografias, referenciando-as ao 

mapeamento dos pontos prospectados; 

 Em relatório: Deve conter as principais conclusões dos trabalhos, indicando as descobertas 

significativas, comprovação ou eliminação de hipóteses, relacionando aos demais elementos e 

indícios visuais e cadastrais. 

As informações acima elencadas poderão ser apresentadas tanto em volume específico referente às 

prospecções quanto nas pranchas e relatórios dos subprodutos do Produto 01.  

9.1.2. Levantamento Físico  

O Levantamento Físico deverá apresentar rigorosamente as características físicas do imóvel e edificação, 

constituindo-se da representação gráfica detalhada de todos os seus elementos. A importância desta etapa 

evidencia-se em virtude de seu significado como um conjunto básico de informações que permite a análise da 
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sua constituição, processos construtivos, partido de composição e proporções volumétricas. Além disso, é 

responsável pela qualidade das etapas subsequentes e indispensável às análises posteriores da edificação. 

Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:  

 Planta de Situação: Planta esquemática da situação da edificação e seu terreno em relação à 

cidade (vias de acesso, orientação, etc.) e em relação à quadra, com identificação dos demais 

edifícios de interesse histórico ou artístico da área. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 

1:500 ou 1:1000. 

 Planta de Locação: Representa a implantação da edificação no terreno e vizinhança. Deverá ser 

apresentada na escala gráfica de 1:200 e conter: 

- endereço da edificação, largura, denominação de ruas, etc; 

- área do terreno, área construída e projeção da edificação; 

- “grade” de ruas; 

- locação da edificação em relação ao terreno; 

- perímetro do terreno e da edificação; 

- orientação magnética do imóvel; 

- indicação do sistema de drenagem de águas pluviais, urbana e do edifício; 

- locação de arrimos, muros, cercas, grades e portões existentes, com dimensionamento e 

especificações; 

- cotas de nível nos diversos pisos e passeios em relação a um RN (referência de nível) 

determinado por um elemento fixo (ponto destacado de meio fio, passeio, etc.); 

- locação da entrada padrão de energia elétrica, água, telefone e outras e caixas de saída de 

esgoto e de águas pluviais; 

- perfis do terreno; 

- representação de passarelas, pátios, passeios de proteção, escadas externas, com indicação 

da declividade, dimensionamento, amarrações e especificação de materiais; 

- representação de jardins, gramados e arborização, com locação, raio de copa e 

identificação de todas as espécies de grande e médio porte; 

- indicação dos pontos de referência das fotografias. 

 

 Plantas de Cobertura: Deverão ser apresentadas nas escalas de 1:50 na representação individual 

dos blocos e 1:100 na representação  do prédio como um todo, compreendendo: 

- Diagrama: descrição da cobertura, relacionando-a com o perímetro da edificação, 
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contendo: 

o limite do prédio em tracejado; 

o limite da cobertura em linha cheia; 

o dimensões dos beirais; 

o sentido das declividades; 

o ângulos de inclinação das diversas águas;  

o representação de calhas, tubos de queda, gárgulas, condutores, rufos, rincões, etc.; 

o sentido de caimento das calhas; 

o indicação dos tipos de telhas; 

o indicação de SPDA existente 

 

- Engradamento: representação de todo o sistema estrutural da cobertura com identificação 

de tesouras, terças, caibros, ripas, forros, beirais, contendo: 

o dimensionamento e indicação dos materiais das peças; 

o detalhes da amarração das tesouras com representação de ferragens e 

sambladuras,  

o detalhes de elementos isolados, beirais, ornatos, etc.; 

 

Obs. : Os detalhes deverão ser apresentados nas escalas de 1:20, 1:10, 1:5 e 1:2, de acordo com a 

necessidade de especificação dos componentes. 

 Plantas Baixas: Serão apresentadas plantas dos diversos níveis nas escalas de 1:50 na 

representação individual dos blocos e 1:100 na representação  do prédio como um todo, e deverão 

conter: 

- numeração e denominação dos cômodos e pátios; 

- cotas de nível nos diversos cômodos relacionadas ao RN; 

- dimensões externas: medidas em série e totais; 

- dimensões internas: medidas de lado e diagonais dos cômodos, espessura das paredes e 

amarrações dos vãos; 

- identificação dos materiais e sistemas construtivos, adotando-se convenções para as 

alvenarias (tijolos, pedras, adobe, etc.) e demais elementos; 

- locação e dimensão dos elementos estruturais em desenho e/ou projeção (esteios, 

baldrames, madres, pilares, arcos, vigas, frechais, tesouras, tirantes, etc.); 

- codificação e especificação de todos os detalhes construtivos, tais como: portas, janelas, 

seteiras, gradis etc. com legenda ou sob a forma de quadro, na própria prancha; 

- representação de escadas internas e externas, com numeração dos degraus e 

dimensionamento; 

- representação de soleiras, passeios de proteção, etc., devidamente cotados e especificados; 

- área de cada cômodo, pátios e do pavimento;  

- identificação de materiais construtivos, adotando-se convenções para as alvenarias (pau-
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a-pique, adobe, taipa, etc.) e demais elementos; 

- indicação em convenção dos tipos de piso e forro dos cômodos (em caso de complexidade 

destes elementos, representar em plantas específicas); 

- projeção de elementos vazados, caixa d’água, beirais, coberturas translúcidas e outros 

elementos situados acima da seção convencional das plantas; 

- indicação de pontos de luz e força, tomadas e interruptores, fiação ou tubulação aparente 

e outros; 

- indicação de pontos de água e esgoto, registros, tubulação aparente, tubos de queda ralos, 

aparelhos sanitários e outros; 

- quadro de esquadrias, contendo: 

o codificação (de acordo com a planta); 

o dimensões; 

o quantidade; 

o tipo de enquadramento (pedra, madeira, massa, etc); 

o vedação (vidro, madeira, ferro, etc.); 

o pintura (tipo e cor) dos enquadramentos; 

o ferragens (por código); 

o localização (por código do ambiente) 

- quadro de ferragens, contendo: 

o código do conjunto; 

o especificação da peça (dobradiça, fechadura, pivô, etc...); 

o quantidade por esquadria; 

 

- quadro de especificações de acabamentos, contendo: 

 

o número do cômodo, 

o denominação; 

o local, bloco ou nível; 

o tipo de piso e área; 

o tipo de rodapé e comprimento; 

o tipo de acabamento das paredes e área; 

o tipo de forro ou revestimento do teto e área. 

 

 Fachadas: ser apresentadas todas as fachadas da edificação, nas escalas de 1:50 na representação 

individual dos blocos e 1:100 na representação  do prédio como um todo, compreendendo: 

 

- indicação e representação de todos os elementos: acessos, estrutura, alvenarias, 

revestimentos, esquadrias e, conforme o caso, muros, grades, telhados, modenaturas e 

outros componentes arquitetônicos; 

- caimento de ruas, passeios e/ou terreno; 

- especificação do tipo de pintura e cor da alvenaria e esquadrias, bem como dos demais 

materiais de acabamento; 

- cotas verticais. 

Obs. As fachadas dos pátios internos deverão ser representadas nos cortes em que aparecem em vista, 

mesmo que para isso seja necessária a confecção de cortes com vistas para sentidos opostos. 

 Cortes: Serão em número necessário para um perfeito entendimento da edificação, englobando 
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cortes longitudinais e transversais e seções, nas escalas de 1:50 na representação individual dos 

blocos e 1:100 na representação  do prédio como um todo, e deverão conter: 

- indicação e representação da estrutura, alvenarias, forros, pisos, revestimentos, 

esquadrias, telhados, cúpulas, coberturas translúcidas, calhas, equipamentos fixos e 

outros; 

- identificação de elementos ornamentais integrados; 

- caimento de ruas, passeios e/ou terreno; 

- cotas de pés direitos; 

- cotas de piso a piso, espelhos e rebaixos; 

- cotas de nível de pisos, escadas e patamares; 

- altura de vergas, vãos e peitoris; 

- dimensões dos beirais e demais elementos em balanço; 

- altura de cimalhas, rodapés, frisos e outros elementos; 

- identificação e dimensionamento de elementos estruturais; 

- identificação dos materiais e sistemas construtivos, adotando-se convenções para as 

alvenarias (tijolos, pedras, adobe, etc.), lajes e demais elementos; 

- dimensões de peças do telhado, altura de pontaletes, apoios e representação exata da 

armação da estrutura e demais peças;  

- indicação de todos os elementos da instalação elétrica, cotados em relação ao piso; 

- indicação dos elementos da instalação hidráulica, cotados em relação ao piso; 

- indicação do tipo e cor da pintura e do acabamento das alvenarias, esquadrias, etc; 

- indicação e identificação coerente das linha de corte através de miniaturas esquemáticas 

das plantas baixas nas pranchas dos cortes; 

- representação dos objetos em vista, principalmente elementos de fachada somente visíveis 

nos cortes. 

 Detalhes: Serão apresentados na escala gráfica de 1:20,1:10, 1:5 e 1:2, adotando-se a mesma 

codificação usada nos demais elementos gráficos, incluindo: 

- elevações, cortes e dimensões das esquadrias e representação sumária das ferragens 

devidamente especificadas; 

- cortes de pele retratando os perfis das fachadas mais representativas, detalhes com 

detalhes das fundações, dos perfis das modenaturas, sistema de platibanda-algeroz-calha, 

engastamento de lajes e pisos e outros elementos relevantes; 

- todos os tipos de vãos (inclusive gateiras e etc.); 

- para melhor identificação das esquadrias pede-se que sejam codificadas por modelo (ex: 
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JA1, JA2, PA1, PA2, etc.). 

- detalhamento dos vínculos e apoios das peças estruturais; 

- forros com detalhes especiais, etc.; 

- paginação de pisos que apresentem valor para preservação;  

- perfis do entablamento e modenatura, tais como molduras, cimalhas, beirais, sobrevergas, 

etc.; 

- gradis, sineiras, escadas, armários, etc.; 

- escadas, inclusive as de marinheiro; 

- outros detalhes especiais. 

Obs: Os detalhes deverão conter especificações de material e pintura (tipo e cor). 

9.1.3. Identificação e Descrição de Materiais, Sistemas e Tipologias Construtivas  

Trata-se de relatório conclusivo, baseado no resultado das prospecções e do levantamento em situ, 

descrevendo as características físicas do edifício, tipologia arquitetônica e sistemas construtivos assim como 

os materiais empregados. 

 O relatório deverá seguir uma sequência lógica indo do geral para o específico, descrevendo a finalidade 

do levantamento contratado e apresentando o objeto de levantamento com uma descrição sucinta de seu 

histórico, sua relação com o entorno, características arquitetônicas (princípios estéticos, partido de 

composição, proporções volumétricas, etc.) e agenciamento interno. 

Deverão ser descritos todos os sistemas construtivos (fundação, estrutura, cobertura etc..), os materiais que 

os compõem cada sistema (alvenaria de tijolos, vedação com estuque, forro em madeira, etc.), o aspecto destes 

materiais (cor, textura) e os espaços onde os sistemas e materiais foram utilizados, se mais de uma tipologia 

foi utilizada. 

Cada elemento, sistema ou material descrito deverá ser ilustrado através de fotografias em quantidade 

suficiente para o reconhecimento de seu aspecto típico e possíveis variações. Quando necessário identificar a 

localização de algum elemento deverá ser esta deverá ser indicada ilustração esquemática do bloco e pavimento 

onde se encontra. 

Deverão ser identificados e descritos os sistemas hidráulicos adotados: fornecimento, entrada da rede 

pública, reservatórios, rede coletora pública, fossa séptica e sumidouro ou outro sistema. 

Elementos construtivos não devidamente identificados, mesmo depois de exauridas todas as possibilidades 

de investigação pertinentes ao contrato, deverão ser relacionados e hipóteses deverão ser indicadas para futuras 

averiguações. Não poderão, entretanto, ser descritos ou representados sugerindo características não 

suficientemente comprovadas. 

 

 

 

 

9.2. Produto 02 - Diagnóstico do Estado de Conservação 

9.2.1. Mapa de Danos 

Trata-se da representação gráfica, a partir do material produzido no Levantamento Métrico-Arquitetônico, 

de todas as patologias encontradas na edificação e visa estabelecer um quadro de situação do estado de 
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conservação dos elementos construtivos e estruturais condicionadores das opções de intervenção, tendo em 

vista a sua correção, reparação e consolidação, com o objetivo final de preservação e salvaguarda do bem.  

Deverão ser considerados danos todos os tipos de lesões e perdas materiais ou estruturais que 

comprometam o desempenho da edificação ou ameacem sua integridade ou conservação futura, tais como: 

fissuras, degradações por umidade e ataque de xilófagos, abatimentos, deformações, destacamento de 

argamassas, corrosão, entre outros. 

Elementos espúrios agregados à edificação deverão ser identificados nas pranchas, assim como porções 

suprimidas ou acrescidas ao longo do tempo. 

Todos os danos existentes e identificados deverão estar representados em forma de desenho, linhas, 

símbolos ou hachuras, devidamente reunidos em um quadro de legenda e agrupados, conforme a natureza de 

seus sintomas, em danos originados de fenômenos físicos, químicos, biológicos ou antrópicos. Cada patologia 

representada deverá ser relacionada à tipologia de dano correspondente a uma Ficha de Identificação de Danos 

(FID) através de numeração e codificação apropriada. 

Deverá ser utilizada legenda gráfica seguindo os padrões usuais para levantamentos cadastrais em bens do 

patrimônio construído, que deverá ser aprovada pela Fiscalização, observando, no mínimo, as seguintes 

patologias: 

 Ações da água: 

- Umidade ascendente, pelo piso, pelo baldrame e paredes; 

- Umidade descendente, pela cobertura, pelo piso e paredes; 

- Umidade por condensação; 

- Infiltrações; 

- Manchas de umidade; 

- Acúmulo de água (empoçamento). 

 Lesões e deformações: 

- Craquelamento; 

- Fissuras; 

- Escamação; 

- Trincas/ Rachaduras; 

- Lesões em profundidade; 

- Recalques em geral: fundações, pavimentos, alvenarias, etc. 

 Degradação dos Materiais: 

- Argamassas e rebocos deteriorados, faltantes, soltos do substrato e/ou com 

descontinuidade por falta de fragmentos; 

- Alvenarias deterioradas, faltantes, descontínuos por falta de fragmentos; 

- Pinturas com empolamento, bolhas, escamações, manchas de umidade, sobreposição de 

pintura em revestimentos especiais, etc.; 

- Madeiras apodrecidas, lesionadas por impacto ou desgaste pelo uso, com umidade e/ou 

com presença de insetos Xilófagos; 

- Pisos deteriorados, recobertos, faltantes, soltos, descontínuos por falta de fragmentos ou 
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por substituição parcial de peças; 

- Forros deteriorados, faltantes, soltos, apodrecidos; 

- Elementos metálicos com oxidação, ferrugem, escamação, com trechos faltantes ou 

deformados, etc. 

- Biodeterioração: 

- Presença de fungo, líquens, musgo, limo, vegetação invasora, insetos xilófagos, sais 

cristalizados, etc. 

 Alterações: 

- Elemento ou trecho de elemento acrescido; 

- Elemento ou trecho de elemento faltante; 

- Substituição de materiais ou peças: esquadrias, guarda-corpos, forros, vidros, ferragens, 

etc.; 

- Descontinuidade de textura, cor e/ou revestimento; 

- Lesões passantes; 

- Lesões em profundidade; 

- Pichações; 

- Elemento de revestimento não original (azulejos, pisos, telhas, forros); 

- Elementos de revestimento original especial recoberto por pintura posterior. 

 Instalações aparentes ou semi-aparentes: 

- Redes hidrossanitárias; 

- Redes Elétricas; 

- Demais redes: telefônica, lógica, alarme, etc.; 

- Equipamento de ar condicionado. 

Caso sejam identificados danos em locais não representados no Levantamento Físico deverão ser 

confeccionados novos elementos (elevações e seções) a fim de representar as patologias encontradas. 

 

9.2.2. Quadro de Danos 

O quadro de danos configura-se como o conjunto das FIDs (Ficha de Identificação de Danos) e tem como 

principal objetivo tipificar os danos relacionando os sintomas, os agentes e as causas, devidamente registrados 

e identificados com o seu mapeamento nos elementos gráficos e fotografias correspondentes. 

As Fichas de Identificação de Danos deverão ser apresentadas em forma de formulário e deverão descrever 

de forma sintética cada tipologia de dano encontrada na edificação. As FIDs deverão conter registros e 

anotações gráficas e fotográficas sobre os danos nos elementos construtivos do bem. Deverão possuir, no 

mínimo, os seguintes campos: identificação do componente ou elemento construtivo, código de identificação, 

numeração, classificação, data da vistoria, localização das manifestações mais significativas, profissional 

responsável pela coleta de informações, denominação ou caracterização do dano, manifestação ou sintoma, 
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causa, natureza, origem, agentes, ilustrações (fotos e desenhos) e um campo para outras observações que se 

fizerem necessárias.3 

9.2.3. Relatório de Análise do Estado de Conservação 

 

Trata-se do elemento descritivo do diagnostico do estado de conservação, apresentando o resultado da 

análise das informações obtidas nas etapas anteriores em forma de texto devidamente acompanhado de 

fotografias, imagens, croquis ou plantas esquemáticas que auxiliem na compreensão das informações. 

O relatório deverá ser conduzido de forma a apresentar suas conclusões por elemento construtivo 

(fundações, estrutura, vedações, sistema de cobertura, etc.), inicialmente de forma geral para posteriormente, 

dentro do mesmo elemento, apresentar as considerações específicas por local ou espaço (bloco, pavimento, 

ambiente, etc.). 

Deverão ser identificados e relatados os agentes físico-mecânicos que afetam as estruturas; os agentes 

físicos, químicos e biológicos que afetam os materiais; os agentes antrópicos de decorrem da ação humana de 

imperícia, negligência ou vandalismo e que afetam os materiais e as estruturas; e os agentes inerentes à 

construção que decorrem de erros de concepção ou execução em alguma fase da construção e que afetam 

materiais e estruturas. 

O relatório deverá levar em consideração não apenas a integridade e desempenho dos materiais, mas 

também o estado de conservação da significância cultural destes elementos. Para isso deverão ser identificados 

elementos espúrios que tenham sido agregados à edificação e que diminuam o valor cultural do bem ou que 

impeçam a sua fruição, como também porções da edificação ou ambientes que tenham sido acrescidos ou 

suprimidos. 

Para avaliação dos danos estruturais deverão ser analisados os esforços e cargas atuantes bem como o 

comportamento estrutural da edificação nos seus diversos componentes: fundação, pilares, vigas, paredes, 

sistema de contraventamento, vínculos, sistema de cobertura e outros, identificando os problemas de 

estabilidade e suas causas.  

Para os danos decorrentes de instalações hidrossanitárias deverão ser verificadas e relatadas umidades 

em paredes e pisos, descolamentos de pintura e de revestimentos cerâmicos, trincas e mau cheiro. Localizar a 

entrada de água e reservatórios. Deverão ser testados o funcionamento de torneiras, registros e válvulas e 

identificar possíveis entupimentos e/ou vazamentos de água. Quanto aos esgotamentos sanitários, localizar 

caixas de gordura, de sabão e de passagem e inspecionar as condições de funcionamento. Verificar e identificar 

a situação do sistema de drenagem pluvial e relatar a situação de captação de águas dos telhados se há 

recolhimento por meio de calhas e a forma de esgotamento a partir de caixas de passagem (filtragem) e 

dispersão final. Identificar e registrar se há umidade ascendente na base de paredes, internas e externas.  

As instalações elétricas e telefônicas devem ser investigadas a partir dos quadros de entrada verificando 

internamente os quadros de distribuição, testar disjuntores e registrar as condições de funcionamento. Observar 

indícios de deterioração das tubulações por meio de trincas nas paredes decorrentes de umidade e por 

verificação dos pontos finais de utilização – tomadas, interruptores e bocais de lâmpadas. Proceder de igual 

                                                           
3 Tinoco, Jorge E. L. “Mapa de Danos – Recomendações Básicas”, Texto para Discussão V.43, 2009. 
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forma para as instalações não indicadas acima, como sistemas de proteção contra incêndio, descargas 

atmosféricas, monta-cargas, elevadores e ar condicionado, etc. 

 

 

Deverão ser observados no relatório, obrigatoriamente, no mínimo os seguintes pontos: 

- Autenticidade da edificação e de seus elementos: análise comparativa das edificações 

congêneres e das características tipológicas correspondentes. 

- Avaliação do grau de integração ou interferência: em relação ao conjunto original, dos 

elementos que foram alterados, suprimidos ou daqueles que foram introduzidos. 

- Avaliação do estado de conservação dos materiais: Deverão ser feitas considerações quanto às 

patologias dos materiais da edificação, localizando-as nas alvenarias, revestimentos, pisos, forros, 

coberturas, esquadrias e ferragens, pinturas e outros detalhes. 

- Identificação dos agentes degradadores: Deverão ser identificados todos os agentes de 

degradação, quais sejam: agentes externos – fenômenos físicos, químicos, biológicos e humanos;  

agentes inerentes à edificação – decorrentes do projeto e da sua execução; e os decorrentes do uso 

e da manutenção. 

- Avaliação do estado de conservação do sistema estrutural: deverá ser verificado o 

comportamento estrutural da edificação, nos seus diversos componentes: fundação, pilares, vigas, 

paredes, sistemas de contraventamento, vínculos, sistema de cobertura e outros. 

- Caracterização dos danos de fundação e danos estruturais: Deverão ser verificados os danos 

de fundação e estruturais, observando-se os esforços e cargas a que são submetidos, identificando 

os problemas de estabilidade e suas causas determinantes. 

- Necessidade de intervenção: deverá ser indicada a necessidade ou não de intervenções nos 

elementos analisados a fim de garantir sua funcionalidade, integridade e valor cultural, assim como 

deverá ser avaliado se a necessidade das intervenções configura-se como emergencial (imediatas), 

urgente (em pequeno espaço de tempo) ou deverão ser executadas em conjunto com o restante da 

obra de restauro. 

 

10. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

O Levantamento Cadastral e Diagnóstico deverão ser elaborados e apresentados com a utilização da 

melhor técnica e precisão necessárias para a compreensão clara e total de todas as informações.  

Os produtos deverão ser apresentados, basicamente quatro formas, a saber: 

- Textos, na forma de relatórios, memoriais, especificações e outros; 

- Documentação fotográfica e iconográfica; 

- Peças gráficas. 

- Mídia digital física 

A Contratada poderá, a critério da Fiscalização, fornecer material exclusivamente para análise de conteúdo 

em formatos e quantidades diferentes daqueles exigidos nos itens abaixo descritos, sendo que as etapas de 

execução dos serviços só serão dadas como concluídas e os produtos ou subprodutos formalmente recebidos e 

aprovados após a entrega do material correspondente nas quantidades e formatos neste TR. 

Deverá ser entregue conjuntos e volumes separados para cada subproduto indicado no item 12 – Etapas de 

Execução (ex. Produto 1.1, Produto 1.2 e Produto 2.1), assim como os produtos finais, que se constituem no 
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conjunto das informações anteriormente apresentadas, deverão ser entregues como volumes e conjuntos únicos 

(Produto 01 – Levantamento Cadastral e Produto 02 – Diagnóstico). 

 

 

10.1. Textos 

 

Deverão ser apresentados em 3 (três) vias, papel sulfite 90gr no formato A4 (210 x 297mm), encadernados, 

com folha de rosto contendo: 

 

- Identificação do objeto do contrato; 

- Identificação do produto e subproduto (ex. Produto 2, Subproduto 2.3 – Diagnóstico do 

Estado de Conservação – Bloco D e Pátio D, Relatório de Análise do Estado de 

Conservação); 

- Local e endereço da intervenção; 

- Nome do autor / equipe do levantamento; 

- Assinatura dos autores; 

- Data da elaboração do projeto 

 

Todos os textos deverão seguir às normas da ABNT, assim como serem redigidos em linguagem uniforme, 

utilizando-se das denominações e termos usuais ao trato do Patrimônio Cultural Construído e obedecendo em 

sua redação a Norma Culta da Língua Portuguesa. Padrões de cabeçalho e rodapés serão fornecidos pela 

Fiscalização em momento oportuno. 

Todas as informações disponibilizadas que não forem de autoria exclusiva dos autores deverá estar 

devidamente identificada e referenciada. Os elementos textuais deverão apresentar sumário devidamente 

itemizado no início de cada volume e lista das referências bibliográficas utilizadas ao final de cada volume.  

10.2. Documentação fotográfica e iconográfica 

Todo processo de Levantamento Cadastral e Diagnóstico deverá ser exaustivamente registrado e ilustrado. 

Para tanto no corpo de todas as peças que compõem os produtos a serem entregues (plantas, fichas e desenhos) 
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deverão ser incluídas reproduções de fotografias, imagens e desenhos em quantidade suficiente para a perfeita 

compreensão da informação disponibilizada. 

Deverá ser apresentada planta esquemática com a identificação de cada fotografia apresentada indicando 

seu ponto de tomada e ângulo da foto. 

Todas as imagens apresentadas deverão ter indicado em legenda, quando cabível: 

- Número ou código da foto, correspondente ao apresentado em planta esquemática; 

- Data, nome e local da foto; 

- Autoria das imagens e citação de fontes em caso de reprodução. 

 

10.3. Peças gráficas 

As pranchas deverão ser apresentadas impressas em três (3) vias, em papel sulfite 90gr, com margens, 

selos e dobradura conforme padrão da ABNT, preferencialmente nos seguintes formatos: 

A4 = 210 x 297mm 

A3 = 297 x 420mm 

A2 = 420 x 594mm 

A1 = 594 x 841mm 

A0 = 841 x 1189mm 

Todas as pranchas deverão se apresentar devidamente dobradas, numeradas, diagramadas e 

proporcionadas. As áreas excedentes nas pranchas deverão ser preenchidas com imagens e informações 

relevantes. 

Modelo de selo padrão, assim como as informações que deverão estar contidas nele, será fornecido pela 

Fiscalização em momento oportuno. 

 

10.4. Mídias digitais 

Todo conteúdo entregue em formato físico deverá ser acompanhado de cópia digital em mídia de leitura 

ótica (CD ou DVD), em número correspondente às versões físicas, nos formatos editáveis .DOC ou .XLS 

versão compatível com Microsoft Office 2010 (para os textos, fichas e tabelas) e .DWG versão compatível 

com AutoCad 2010 (para desenhos), assim como no formato não editável .PDF. Todos os discos deverão estar 
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devidamente identificados e rotulados, sendo apresentados em embalagens ou envelopes adequados para esse 

fim e também  devidamente identificados. 

Todas as pranchas de desenho deverão estar devidamente diagramadas nas abas de layout nos arquivos de 

desenho .DWG que deverão ser acompanhados de seu respectivo arquivo de espessura de penas no formato 

.CTB versão compatível com AutoCad 2010. 

A metodologia de denominação dos arquivos digitais será informada à Contratada pela Fiscalização em 

tempo hábil.  

 

11. AUTORIA DOS SERVIÇOS E RESPONSABILIDADES  

 

A contratada deverá designar um (1) Arquiteto Coordenador4 que deverá ser obrigatoriamente o mesmo 

profissional indicado como tal durante o processo licitatório ou outro profissional com currículo equivalente 

ou superior, a critério da Fiscalização.  

Deverá ser emitida RRT inicial de coordenação de todos os serviços a serem executados e todas as atividades 

realizadas por outros profissionais deverão ter suas ART’s ou RRT’s vinculadas a essa. O Arquiteto 

Coordenador deverá assinar todos os elementos técnicos entregues pela contratada, assim como ser o 

responsável pela comunicação entre a Contratada e a Fiscalização em questões técnicas relativas à execução 

dos serviços. 

 O Levantamento Cadastral, assim como o Diagnóstico, visa uma descrição mais precisa o possível de 

uma porção da realidade em um determinado período de tempo e tem como objetivo proporcionar informações 

sobre um bem cultural acuradas o suficiente para que as propostas futuras de restauro, adaptação e conservação 

sejam as mais adequadas, econômicas e proporcionais ao estado de conservação e valor cultural do bem. Faz-

se, portanto, necessário que os procedimentos de mensuração, investigação e análise sejam os mais completos 

e abrangentes possíveis, a fim de evitar futuros equívocos de concepção projetuais ou em quantitativos de 

serviços.  

 A contratada, conjuntamente com seus responsáveis técnicos, será responsabilizada por quaisquer erros 

ou incompatibilidades em projetos ou execução de intervenções futuras decorrentes da falta de precisão ou da 

inconsistência das informações apresentadas nos produtos fornecidos e que não tenham surgido em época 

posterior à execução dos serviços ou à vigência do contrato. Caso sejam encontradas, no decorrer das 

atividades, situações de identificação e análise que não possam ser elucidadas no escopo desta contratação tais 

                                                           
4 Conforme Decisão Normativa do CONFEA nº83/2008 e Resolução nº51/2013 do CAU. 
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situações deverão ser devidamente evidenciadas pela Contratada e hipóteses visando sua investigação deverão 

ser sugeridas, mas nunca admitidas como verdades concretas. 

 

12. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

12.1. Divisão dos Subprodutos 

Para fins de planejamento, execução, recebimento, análise e utilização posterior, os produtos a serem 

entregues serão divididos em Subprodutos e Produto Final, correspondendo aos espaços (blocos ou pátios) a 

que se referem, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Divisão dos Subprodutos 

Cada Subproduto deverá atender todos os requisitos do item 9 – Produtos a serem Fornecidos pela 

Contratada – a que se referem, configurando cada subproduto recebido como uma unidade completa e 

suficiente de informações de cada seção da edificação, permitindo assim a utilização posterior do 

Levantamento Cadastral e Diagnóstico de cada bloco de forma independente. Os limites de cada bloco e pátio 

conforme informado no item 1.1 – Identificação dos Espaços – poderão ser modificados pela Contratada no 

decorrer da execução dos serviços, se as análises do agenciamento interno e evolução histórica do edifício 

assim indicarem.  

Dado que as áreas a serem levantadas e diagnosticadas nos subprodutos são menores se comparadas com 

todo edifício, seus elementos gráficos deverão ser apresentados com uma escala de redução menor (1/50) que 

a que deverá ser utilizada para a apresentação do produto final. 

O Produto Final deverá reunir em um único volume todos os levantamentos e diagnósticos dos subprodutos 

anteriores, acrescido do levantamento cadastral do Pátio Principal, podendo seus elementos gráficos ser 

apresentados em uma escala de redução maior (1/100). 

 

 

12.2. Precedência de Execução dos Produtos 

 

A execução dos produtos deverá seguir a sequência preconizada neste TR, ou seja, na ordem: Serviços 

Preparatórios, Levantamento Métrico Arquitetônico e Diagnóstico do Estado de Conservação; porém 

vinculada à seção da edificação a que se refere. Assim, a execução de um subproduto (ex. Subproduto 2.1) 

somente poderá ser iniciada após a etapa anterior correspondente a aquela seção da edificação (ex. Subproduto 

1.1) tiver seu conteúdo aprovado pela Fiscalização. Da mesma forma a não execução de um subproduto 

qualquer (ex. Subproduto 1.5) de uma seção da edificação não é impeditivo para a execução de um subproduto 
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de outra seção (ex Subproduto 2.3). Apenas o produto final necessita que todos os subprodutos anteriores 

estejam devidamente aprovados para que possa ter sua execução liberada.  

12.3. Etapas de Execução 

Os serviços a serem executados deverão obedecer ao cronograma abaixo: 

 

 Tabela 3 – Etapas de Execução 

Após o recebimento da OIS a Contratada terá até cinco (5) dias para dar início aos trabalhos, quando os 

prazos para as entregas começarão a ser contados. 

Descrição das etapas: 

Etapa 01 - Serviços Preparatórios: Deverão ser executadas as atividades descritas no item 

8. Deverá ser observada a relação de precedência na execução dos subitens 8.1- Reconhecimento 

Preliminar, 8.2 - Identificação dos Pontos de Prospecção e 8.3 - Planejamento das Atividades. Os 

procedimentos descritos nos subitens 8.4 - Limpeza e Preparo do Local, Remoção de Entulhos e 

Liberação de Acessos e 8.5 - Instalação de Andaimes, Escoramentos e Equipamentos de Proteção não 

Etapa 1 2 4 5 7 8

Prazo 15 30 15 30 15 15

Prazo Acumulado aos 15 dias aos 45 dias aos 90 dias aos 120 dias aos 165 dias aos 180 dias

Subprodutos Produto 1.1 Produto 1.3 Produto 2.1 Produto 2.3

Parcela 8% 8% 8% 8%

Subprodutos Produto 1.2 Produto 1.4 Produto 2.2 Produto 2.4

Parcela 8% 8% 8% 8%

Subprodutos Produto 1.5 Produto 2.5

Parcela 8% 8% 20%

Subtotal Etapa 16% 24% 16% 24% 20%

Total 100%
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necessitam ter sua execução integral nesta etapa, podendo ser executados na medida em que os serviços 

forem avançando. 

Etapa 02 – Produtos 1.1 e 1.2: Execução do Levantamento Métrico Arquitetônico dos Blocos 

B e C, Pátios B e C conforme Subitem 9.1. 

Etapa 03 – Produtos 1.3, 1.4 e 1.5: Execução do Levantamento Métrico Arquitetônico dos 

Blocos D, E e F e Pátios D e E conforme Subitem 9.1. Concomitantemente será realizada a análise dos 

produtos 1.1 e 1.2 pela Fiscalização. 

Etapa 04 – Análise dos Produtos 1.3, 1.4 e 1.5 pela SOP: Conforme descrito no item 13 - 

ANÁLISE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.  

Etapa 05 – Produtos 2.1 e 2.2: Execução do Diagnóstico do Estado de conservação dos 

Blocos B e C e dos Pátios B e C, conforme Subitem 9.2. 

Etapa 06 – Produtos 2.3, 2.4 e 2.5: Execução do Diagnóstico do estado de conservação dos 

Blocos D, E e F e dos Pátios D e E, conforme Subitem 9.2. Concomitantemente será realizada a análise 

dos produtos 2.1 e 2.2 pela Fiscalização 

Etapa 07 - Análise dos Produtos 2.3, 2.4 e 2.5 pela SOP: Conforme descrito no item 13 - 

ANÁLISE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 

Etapa 08 – Produto Final: Consolidação do Levantamento Cadastral e Diagnóstico de todos 

os blocos mais o levantamento do Pátio Principal.  

13. ANÁLISE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

Todos os produtos serão recebidos e analisados por técnicos da Seção de Projetos de Prédios do 

Patrimônio Histórico da DPA da SOP, com auxilio dos demais setores da SOP, IPHAE e EPHAC, no que 

couber. 

Apenas serão recebidos para análise os subprodutos ou produto final completos, compreendendo todos os 

elementos cabíveis conforme Item 9. Todos os produtos, quando de sua entrega, deverão acompanhar lista de 

elementos entregues que será conferida e atestada pela fiscalização. As datas estabelecidas em cronograma, 

após a OIS, deverão ser rigorosamente observadas, podendo à Contratada incorrer as penalidades previstas em 

contrato. 

A fiscalização analisará os produtos entregues e emitirá parecer informando o atendimento ou não 

atendimento do conteúdo apresentado em relação às diretrizes preconizadas neste TR e às boas práticas na 

execução dos serviços. A Fiscalização emitirá, junto ao parecer de análise, lista com os elementos em 

desacordo com este TR e que deverão ser esclarecidos, revisados ou corrigidos. A lista de correções descreverá 

cada discordância de forma genérica, cabendo à contratada a interpretação das modificações necessárias. A 

especificação e detalhamento dos itens indicados na lista de correções se dará a critério da Fiscalização. A 

Contratada poderá solicitar reunião, que será agendada coforme a disponibilidade da Fiscalização, a fim de 

dirimir dúvidas e esclarecer pontos de discordância em relação à execução dos serviços.  

A análise, pela Fiscalização, dos produtos entregues se dará nos períodos de execução entre etapas e nos 

períodos reservados para tal no cronograma conforme o item 12. - ETAPAS DE EXECUÇÃO. Os períodos de 

análise, pela Fiscalização, da primeira entrega de cada produto que excederem os prazos estipulados poderão 

ser acrescidos ao final do contrato, através de aditivo. Os períodos de atendimento de correções pela Contratada 

e análise dessas correções pela Fiscalização não poderá ser considerado como justificativa para acréscimo de 

tempo ao final do contrato. Cabe à Contratada incluir em seu planejamento para execução dos serviços o tempo 

necessário ao atendimento das correções demandadas. 

Será analisado, inicialmente, o conteúdo dos produtos entregues. Para tanto, a Contratada poderá entregar, 

nas datas previstas, material para análise em número e formato diferente daquele exigido por este TR, desde 

que previamente acordado e com a anuência da Fiscalização. Se aprovado, será emitido parecer favorável à 

aceitação do conteúdo e dado prazo de 7 (sete) dias para apresentação dos produtos nas quantidades e formatos 

conforme item 10 deste TR. A aprovação do conteúdo de um determinado subproduto confere permissão para 
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o início da confecção do subproduto seguinte, para um mesmo bloco. Apenas após a entrega do material final 

de todos os subprodutos previstos para uma etapa será atestado o cumprimento da etapa correspondente.  

Caso não seja um produto aprovado após sua 3º (terceira) análise a Fiscalização reserva-se o direito de 

sugerir à Contratante a recisão do contrato. 

A aprovação dos produtos pela Fiscalização não enseja a responsabilidade solidária desta sobre a 

veracidade, autenticidade e correção das informações e conclusões apresentadas pela contratada, nem sobre os 

erros de projeto ou de execução provenientes de falhas na acurácia do Levantamento Cadastral. A 

responsabilidade sobre a qualidade das informações apresentadas e sobre as consequências advindas destas 

informações serão de inteira responsabilidade da Contratada e de seus responsáveis técnicos.                      

 

14. PLANO DE DESEMBOLSO 

 

Tabela 4 – Plano de Desembolso 

 1º Parcela: Aos 60 dias. Após análise e aprovação, pela fiscalização, do conteúdo dos Subprodutos 

1.1 e 1.2; e entrega do material correspondente conforme item 13.  

 2º Parcela: Aos 90 dias. Após análise e aprovação, pela fiscalização, do conteúdo dos Subprodutos 

1.2, 1.4 e 1.5; e entrega do material correspondente conforme item 13.  

 3º Parcela: Aos 135 dias. Após análise e aprovação, pela fiscalização, do conteúdo dos Subprodutos 

2.1 e 2.2; e; e entrega do material correspondente conforme item 13.  

 4º Parcela: Aos 165 dias. Após análise e aprovação, pela fiscalização, do conteúdo dos Subprodutos 

2.3, 2.4 e 2.5; e entrega do material correspondente conforme item 13.  

 5º Parcela: Aos 180 dias. Após análise e aprovação, pela fiscalização, do conteúdo do Levantamento 

Cadastral e Diagnóstico do Pátio Principal e entrega dos Produtos Finais 01 e 02 conforme item 13. 

 

15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A Conservação do Patrimônio Histórico Edificado. Relatório 175/90 NCCt – Núcleo de Comportamento 
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Publicação Nº 1. Recife. Departamento de Arquitetura e Urbanismo-SEPLAN/IPHAN/UFPE. 1977. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações Hidráulicas. Rio de Janeiro. Editora Guanabara. 1982. 

Manual de Apresentação de Projetos de Preservação – DEPROT/IPHAN. Coordenação: Maria Cristina B. 

Figueiredo e Antônio José Aguilera Montalvo. 

Manual de Arqueologia Histórica em Projetos de Restauração. Programa Monumenta – MinC/BID/UNESCO, 

IPHAN-Grupo Tarefa, DEPROT, 6ª SR. Coordenação e Texto: Rosana Najjar, Arqueóloga e Maria Cristina 

Coelho Duarte, Arquiteta. Rio de Janeiro. 2002. 

Manual de Orientação de Projetos. Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Empresa Municipal de Informática e 

Planejamento – IPLAN Rio. Diretoria de Projeto-DPR.1997. 

Manual para Desenvolvimento de Projetos de Restauro. IEPHA-MG - Superintendência de Conservação e 

Restauração – Setor de Projetos. Belo Horizonte, 1980. 

Práticas SEDAP – Estágio de Projeto, estabelecidas pelo Decreto Nº 92.100 de 10 de dezembro de 1985, (DOU 

de 13/12/85). Nova edição de Novembro de 1988. 

Roteiro e Orientações para Elaboração de Projetos – Obras de Preservação de Edificações do Patrimônio 

Cultural – DEPROT/IPHAN. Dezembro/1998 (Revisão). Sem referência aos autores. 

SPITTA, Alberto F. Instalações Elétricas. Redaccion Günter G. Seip. Madrid-12. España. Siemens, Editorial 

Dossat, S.A.1975. 

VASCONCELOS, Silvio de. Arquitetura no Brasil: Sistemas Construtivos. Série Patrimônio Cultural. 

Publicação Nº 2. 5ª ed. revista. Revisão e notas Suzy P. de Melo. Belo Horizonte. SEPLAN-

PR/IPHAN/UFMG/FUNDEP.1979. 

X CECRE – Curso de Especialização em Conservação e Restauro de Monumentos e Conjuntos Históricos. Notas 

de Aulas das disciplinas Patologia das Construções e Atelier de Projeto II. Sílvia Puccioni. Salvador, 

1998. 

LEGISLAÇÃO: 

- Decreto-Lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 

- Lei Nº 3.924 de 26 de julho de 1961. Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

- Lei Nº 10.048 de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

- Portaria IPHAN  nº420/10, de 22 de dezembro de 2010; 

- Resolução RDC nº 50, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e demais resoluções no 

que for aplicável ao caso; 

- Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo dos respectivos municípios; 

- Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010 
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- Portaria Nº 07, de 01 de dezembro de 1988. Regulamenta Lei Nº 3.924/61. 

- Portaria Nº 10, de 10 de setembro de 1986. Determina os procedimentos a serem observados nos processos de 

aprovação de projetos relativos a bens tombados pela SPHAN. 

- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

- Todas as legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigente, incluindo-se as de caráter ambiental 

e de preservação e proteção cultural; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TÉCNICA 

 

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizarão as obras e/ou serviços, 

responsabilizando-me pela execução dos mesmos e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com 

os projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, catálogo de componentes e planilha orçamentária. 

Declaro, também, a concordância com os quantitativos, preços unitários e global apresentados, bem como 

demais elementos técnicos fornecidos pela Central de Licitações – CELIC  e, aceito, como sendo válida a 

Arq.  Fernando Buzati Fert 

ID: 38605230-1 CAU/RS: 41027-6 

Divisão de Projetos de Arquitetura 
Seção de Projetos de Prédios do Patrimônio Histórico 
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situação em que se encontra o local para a realização do objeto desta licitação e pelo cumprimento integral e 

pontual das obrigações assumidas. 

 

OBRA:.............................................. 

MUNICIPIO DE .............................. 

Nome da Empresa:  

Processo nº 

Edital nº 

Município de ....................................../RS..... de ................. de 20xx. 

 

 

 

__________________________   _____________________________ 

Representante da Empresa    Responsável Técnico da Empresa  

(Assinatura do representante)                CREA N.º ou CAU Nº 

                                 (Nome, assinatura) 

 

     

 

 

OBSERVAÇÃO:   Não poderá haver modificações no texto acima, que será motivo para desclassificação na 

licitação. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e 

condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços 

objeto desta licitação, dentro do prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro; e informo que o Responsável 

Técnico para a execução da obra em todas as fases do procedimento licitatório e execução contratual é o 

profissional abaixo assinado. 

 

 

Obra: 

Município de:  

Nome da Empresa:  

Processo nº 

Edital nº 

Município de ....................................../RS..... de ................. de 20xx. 

 

 

__________________________  ____________________________ 

Representante da Empresa    Responsável Técnico da Empresa  

(Assinatura do representante)   CREA N.º ou CAU Nº  

                                 (Nome, assinatura) 

 

 

20/07/2018 10:45:28 SMARH/EPUBLI/DEADM/349641401 PUBLICAR EDITAL 837

16200001067141


