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TERMO DE REFERÉNCIA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DAS

ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
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' TERRA DO ARTESANATO '

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto
Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para

elaboração de projetos executivos para atender a demanda de obras e reformas das
escolas da rede pública municipal da cidade de Potim.

2. Justificativa
Tais serviços visam atender a demanda da Secretaria de Educação e Cultura

frente as diversas unidades escolares que compõem a Rede Municipal de Ensino que
necessitam de novas adequações e reformas para melhor segurança e comodidade
dos alunos.

O espaço educativo e/ou escolar é extremamente importante no contexto

educacional, é na escola que o aluno passa grande parte de seu tempo, nela deve

encontrar elementos capazes de  contribuir com o seu desenvolvimento e

aprendizagem. O espaço escolar deve oferecer segurança aos que dela fazem uso,

salas de aulas amplas, espaços de convivência bem organizados, laboratórios

arejados, quadras esportivas que possam oferecer muito mais que educação física

aos alunos, mas a saúde e o desenvolvimento de  habilidades sociais importantes ao

ser humano.

Frente a essas exigências, a contratação de serviços técnicos especializados

em engenharia e/ou arquitetura para a elaboração de projetos, levantamentos e

estudos técnicos tem como objetivo garantir obras mais seguras, ménores prejuízo e

grandes ganhos para o ambiente escolar. '
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3. Escopo de Trabalho
Este termo de referência tem como objetivo definir as diretrizes a serem

seguidas pela empresa que será contratada para a elaboração dos projetos

executivos das seguintes escolas e prédios públicos:

a) EMEF Judith Siqueira Weber

b) EMEF Dr. Geraldo José Rodrigues Alkmin

c) EMEI Prof.ª Sandra Aparecida dos Santos Teberga

d) EMEI Prof.ª Patrícia Conceição Calheiros de Melo
e) Cozinha Piloto
f) Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Laser

Os trabalhos serão entregues em produtos, conforme descritos abaixo.

3.1. Produto | - EMEF Judith Siqueira Weber
O Produto | contempla as seguintes peças técnicas:

3.1.1. Projeto executivo de substituição da cobertura total da unidade escolar,

contemplando o detalhamento da  estrutura nova (em tesouras ou  pontaletadas, em

conformidade com a existente) e do aproveitamento da estrutura existente, dimensões

das peças e espécie de madeiras a serem utilizadas na execução da cobertura.

3.1.2. Projeto executivo de reforma e modernização de instalações elétricas,
incluindo detalhes de quadros de distribuição, circuitos e pontos de utilização.

3.1.3. Projeto executivo de reforma e modernização dos banheiros e

instalações hidrossanitárias da unidade educacional, contemplando detalhes e projeto
isométrico das tubulações de água potável e das águas residuais, bem como

detalhamento dos pontos de utilização.
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3.1.4. Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios e pânico,

contemplando detalhes das rotas e saídas de  emergência, das tubulações e reservas

de emergência, de instalações de equipamentos e motobombas, se necessário,

distribuição dos equipamentos de combate a «incêndio e sinalizações de emergência.

A aceitação do projeto de prevenção e combate a incêndio está condicionada à

emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e sua respectiva aprovação junto
ao órgão.

3.1.5. Projeto executivo de arquitetura de reforma e modernização do refeitório,

incluíndo planta baixa, cortes, detalhes, layouts e elevações, especificação de

esquadrias, vidros, revestimentos, pinturas, acabamentos e mobiliário. Deve-se

contemplar os projetos executivos de fundação, estrutura, cobertura, instalações

elétricas e hidrossanitárias, se assim o for necessário.

3.1.6. Projeto executivo de arquitetura de reforma, modernização e reparos em
todos os ambientes da  unidade escolar, incluindo as salas de  aula, espaços de

vivência dos alunos e funcionários, banheiros, refeitórios, cantinas, pátios, quadras,

espaços de recreação, bibliotecas, áreas extemas, fachadas e calçadas. O projeto
deve contemplar planta baixa, cortes, detalhes, layouts e elevações, especificação de
esquadrias, vidros, revestimentos, pinturas, acabamentos e mobiliário. Deve—se

contemplar os projetos executivos de fundação, estrutura, cobertura, instalações

elétricas e hidrossanitárias, se assim o for necessário.

3.1.7. Estudo de viabilidade para elaboração de projeto executivo de
arquitetura de construção de área de vivência e espaço de leitura na área externa,

espaço cujo qual será voltado para funcionários da Secretaria de Educação. O projeto
deve incluir planta baixa, cortes, detalhes, layouts e elevações, especificação de

esquadrias, vidros, revestimentos, pinturas, acabamentos e mobiliário. Deve-se
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contemplar os projetos executivos“ de fundação, estrutura, cobertura, instalações

elétricas e hidrossanitárias.

3.1.8. Projeto executivo de paisagismo, visando aproveitamento das áreas

verdes disponíveis na unidade educacional. O projeto deve incluir detalhes e

distribuição da vegetação, bem como denominação e detalhes das espécies a serem

plantadas.

3.1.9. Elaboração de planilhas orçamentárias, memoriais descritivos,

memoriais d e  cálculo, e cronograma físico—financeiro, contemplando todos os

serviços, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras dos projetos

supracitados.

3.1 .10. Documento de responsabilidade técnica de profissional habilitado

responsável pela elaboração dos projetos executivos e orçamentos.

3.2. Produto Il - EMEF Dr. José Geraldo Rodrigues Alkmin
3.2.1. Projeto executivo de reforma e modernização de instalações elétricas,

incluindo detalhes de quadros de distribuição, circuitos e pontos de utilização.

3.2.2. Projeto executivo de arquitetura de reforma, modernização e reparos em

todos os ambientes da  unidade escolar, incluindo as salas d e  aula, espaços de

vivência dos alunos e funcionários, banheiros, refeitórios, cantinas, pátios, quadras,

espaços de recreação, bibliotecas, áreas externas, fachadas e calçadas. O projeto
deve contemplar planta baixa, cortes, detalhes, layouts e elevações, especificação de

esquadrias, vidros, revestimentos, pinturas, acabamentos e mobiliário. Deve-se

contemplar os projetos executivos de fundação, estrutura, cobertura, instalações

elétricas e hidrossanitárias, se assim o for necessário

3.2.3. Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios e pânico,

contemplando detalhes das rotas e saídas de emergência, das tubulações e reservas
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de emergência, de instalações de equipamentos e motobombas, se necessário,

distribuição dos equipamentos de combate a incêndio e sinalizações de emergência.

A aceitação do projeto de prevenção e combate a incêndio está condicionada à

emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e sua respectiva aprovação junto
ao órgão.

3.2.4. Projeto executivo de paisagismo, visando aproveitamento das áreas

verdes disponíveis na unidade educacional. O projeto deve incluir detalhes e

distribuição da vegetação, bem como denominação e detalhes das espécies a serem

plantadas.

3.2.5. Estudo de viabilidade para elaboração de projeto executivo de

arquitetura de construção de área de convivência para os alunos da unidade

educacional (pátio), visando interação durante intervalos e momentos

interdisciplinares. O projeto deve incluir planta baixa, cortes, detalhes, layouts e

elevações, especificação de esquadrias, vidros, revestimentos, pinturas,

acabamentos e mobiliário. Deve-se contemplar os projetos executivos de fundação,

estrutura, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias.

3.2.6. Elaboração de planilhas orçamentárias, memoriais descritivos,

memoriais de  cálculo, e cronograma físico-financeiro, contemplando todos os

serviços, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras dos projetos

supracitados.

3.2.7. Documento de responsabilidade técnica de profissional habilitadº
responsável pela elaboração dos projetos executivos e orçamentos.

3.3. Produto ||| - EMEI Prof.ª Sandra Aparecida dos Santos Teberga

3.3.1. Projeto executivo de demolição total da edificação existente,

contemplando a descrição dos métodos de  execução da  demolição e as respectivas
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especificações dos serviços e cálculos pertinente, as normas técnicas correlatas a
execução dos serviços de demolição, dos resíduos provenientes da demolição,

volumes demolidos, métodos de separação, segregação e a destinação Final dos

resíduos, com a respectiva descrição do bota-fora e/ou determinação de usinas de

beneficiamento de RCC para qual estes possam ser encaminhados.

3.3.2. Elaboração de estudo geotécnico do terreno a ser edificado, através de

sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test), com a execução de, no mínimo, 4

furos, conforme a NBR 6484/2001, contemplando, também, as peças gráficas e

relatórios pertinentes a sondagem para a boa execução do projeto executivo de
fundações.

3.3.3. Projeto executivo de fundações a fim de sustentar a nova edificação as

ser construída para a unidade escolar. Deve contemplar os detalhamentos de

elementos estruturais e suas respectivas armaduras, seções transversais,

especificações e traços de concretos utilizados, bem como tabela de aços a ser

utilizados durante a execução da infraestrutura.
3.3.4. Projeto executivo de  superestrutura, afim de  sustentar a nova edificação

as ser construída para a unidade escolar, tendo este que seguir rigorosamente o

projeto arquitetônico já desenvolvido pela Contratante. Deve contemplar os

detalhamentos de elementos estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas, dentre outros)

e suas respectivas armaduras, seções transversais, especificações e traços de

concretos utilizados, bem como tabela de aços a ser utilizados durante a execução da
infraestrutura.

3.3.5. Projeto executivo de cobertura total da unidade escolar, contemplando o

detalhamento da estrutura (em tesouras ou pontaletadas), dimensões das peças e
espécie de madeiras a serem utilizadas na execução da cobertura.
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3.3.6. Projeto executivo de instalações elétricas, incluindo detalhes de padrão
de entrada, de quadro geral e quadros de distribuição, circuitos e pontos de utilização,
devendo este seguir rigorosamente as normas técnicas correlatas e especificações

da concessionária local (EDP Bandeirantes).

3.3.7. Projeto executivo de instalações da nova edificação, contemplando

descrição dos métodos de abastecimento e reserva de água, barriletes e tubos de

distribuição, identificação e detalhamento do cavalete de  abastecimento, detalhes e

projeto isométrico das tubulações de água potável, das águas residuais e águas

pluviais, bem como detalhamento dos pontos de utilização.

3.3.8. Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios e pânico,
contemplando detalhes das rotas e saídas de emergência, das tubulações e reservas

de emergência, de instalações de equipamentos e motobombas, se necessário,

distribuição dos equipamentos d e  combate a incêndio e sinalizações d e  emergência.

A aceitação do projeto de prevenção e combate a incêndio está condicionada à

emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e sua respectiva aprovação junto
ao órgão.

3.3.9.

3.4. Produto IV - EMEI Prof.ª Patrícia Conceição Calheiros de Melo

3.4.1. Projeto executivo de  instalações elétricas, incluindo detalhes de  padrão

de entrada, de quadro geral e quadros de distribuição, circuitos e pontos de utilização,

devendo este seguir rigorosamente as normas técnicas correlatas e especificações

da concessionária local (EDP Bandeirantes).

3.4.2. Projeto executivo de arquitetura de reforma, modernização e reparos em

todos os ambientes da unidade escolar, incluindo as salas de  aula, espaços de

vivência dos alunos e funcionários, banheiros, refeitórios, cantinas, pátios, quadras,
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espaços de recreação, bibliotecas, áreas externas, fachadas e calçadas. O projeto
deve contemplar planta baixa, cortes, detalhes, layouts e elevações, especificação de

esquadrias, vidros, revestimentos, pinturas, acabamentos e mobiliário. Deve-se

contemplar os projetos executivos de fundação, estrutura, cobertura, instalações
elétricas e hidrossanitárias, se assim o for necessário

3.4.3. Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios e pânico,
contemplando detalhes das rotas e saídas de emergência, das tubulações e reservas
de emergência, de instalações de equipamentos e motobombas, se necessário,

distribuição dos equipamentos de combate a incêndio e sinalizações de emergência.

A aceitação do projeto de prevenção e combate a incêndio está condicionada à

emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e sua respectiva aprovação junto

ao órgão.

3.4.4. Projeto executivo de paisagismo, visando aproveitamento das áreas
verdes disponíveis na unidade educacional. O projeto deve incluir detalhes e
distribuição da vegetação, bem como denominação e detalhes das espécies a serem

plantadas.

3.4.5. Estudo de viabilidade para elaboração de projeto executivo de
arquitetura de construção de área de convivência para realização de práticas
esportivas e atividades interdisciplinares, bem como de espaço reservado para
depósito de materiais diversos almoxarifado. O projeto deve ser elaborado de maneira
conjunta dos os de reforma e modenização.

3.4.6. Elaboração de  planilhas orçamentárias, memoriais descritivos,

memoriais de cálculo, e cronograma físico-financeiro, contemplando todos os
serviços, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras dos projetos

supracitados.
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3.4.7. Documento de responsabilidade técnica de profissional habilitado
responsável pela elaboração dos projetos executivos e orçamentos.

3.5. Produto V - Cozinha Piloto
3.5.1. Projeto executivo de reforma e modernização de instalações elétricas,

incluindo detalhes de quadros de distribuição, circuitos e pontos de utilização.

3.5.2. Projeto executivo de substituição da cobertura total da edificação,
contemplando instalação de exaustores, detalhamento da estrutura nova (em tesouras

ou pontaletadas, em conformidade com a existente) e do aproveitamento da estrutura

existente, dimensões das peças e espécie 'de madeiras a serem utilizadas na

execução da cobertura.

3.5.3. Projeto executivo de arquitetura de reforma, modernização e reparos em
todos os ambientes da cozinha piloto, tais como cozinha, salas de refrigeração,
padaria, depósito de  alimentos, escritório, refeitórios, vestiários e sanitários, áreas de

serviço, depósitos de gás, áreas externas, fachadas, calçadas e via de acesso. O
projeto deve contemplar planta baixa, cortes e elevações, detalhes, layouts de
equipamentos e mobiliários, especificação de esquadrias, vidros, revestimentos,

pinturas e acabamento. Deve-se contemplar os projetos executivos de fundação,
estrutura, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, se assim o for necessário

3.5.4. Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios e pânico,

contemplando detalhes das rotas e saídas de emergência, das tubulações e reservas

de emergência, de instalações de equipamentos e motobombas, se necessário,

distribuição dos equipamentos de combate a incêndio e sinalizações de emergência.
A aceitação do projeto de prevenção e combate a incêndio está condicionada à
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emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e sua respectiva aprovação junto
ao órgão.

3.5.5. Elaboração de planilhas orçamentárias, memoriais descritivos,

memoriais de  cálculo, e cronograma físico-financeiro, contemplando todos os

serviços, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras dos projetos

supracitados.

3.5.6. Documento de responsabilidade técnica de profissional habilitado

responsável pela elaboração dos projetos executivos e orçamentos.

3.6. Produto VI - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

3.6.1. Projeto executivo de arquitetura de reforma e ampliação do prédio da

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 0 projeto deve contemplar reforma
do pavimento térreo, visando a criação de espaço para funcionamento de uma
Biblioteca, espaço de leitura amplo com ventilação e iluminação adequadas; no

primeiro pavimento, deve-se executar salas para a instalação da equipe gestoea

pedagógica e administrativa da Secretaria de Educação, bem como um pequeno
auditório para reuniões com público reduzido. No segundo pavimento deverá ser

executado auditório com capacidade para eventos de maior público. O projeto deve
incluir planta baixa, cortes, detalhes, layouts e elevações, especificação de
esquadrias, vidros, revestimentos, pinturas, acabamentos e mobiliário. Deve-se
contemplar os projetos executivos de fundação, estrutura, cobertura, instalações

elétricas e hídrossanitárias.

3.6.2. Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios e pânico,
contemplando detalhes das rotas e saídas de emergência, das tubulações e reservas
de emergência, de instalações de equipamentos e motobombas, se necessário,
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distribuição dos equipamentos de combate a incêndio e sinalizações de emergência.

A aceitação do projeto de prevenção e combate a incêndio está condicionada à

emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e sua respectiva aprovação junto
ao órgão.

3.6.3. Projeto executivo de paisagismo, visando aproveitamento das áreas

verdes disponíveis na unidade educacional. O projeto deve incluir detalhes e

distribuição da vegetação, bem como denominação e detalhes das espécies a serem

plantadas.

3.6.4. Elaboração de planilhas orçamentárias, memoriais descritivos,

memoriais de  cálculo, e cronograma físico-financeiro, contemplando todos os

serviços, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras dos projetos
supracitados.

3.6.5. Documento de responsabilidade técnica de profissional habilitado
responsável pela elaboração dos projetos executivos e orçamentos.

4. Descrição dos Serviços

A contratada deverá elaborar os projetos executivos descritos em cada produto,
contendo todas as informações, especificações e detalhamento para a execução

completa das obras discrimidadas nos projetos e de  acordo com as normas técnicas

e legislações correlatas e o padrão da Contratante. Os projetos executivos deverão

ser constituídos por peças gráficas no formato A1 ou A0, especificações técnicas,

memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes,

planilhas orçamentárias de custo de execução e cronograma físico-financeiro,

apresentados conforme relação abaixo
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Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software desenho
e modelagem digital, e apresentados da seguinte forma:

a) Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e

liberação pela Contratante, para a execução do projeto executivo;

b) A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e,
deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia

do arquivo eletrônico com extensão dwg e a respectiva versão com

extensão pIt, e uma cópia do arquivo eletrônico em extensão pdf, assinado

eletronicamente, em C D  ou  pendrive.

Os relatórios, .as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de

quantidades, as memórias de  cálculo pertinentes, os orçamentos e cronogramas

físico-financeiro deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares de edição de

textos e planilhas e apresentados da seguinte forma:
a) Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

b) Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, bem como em extensão pdf

assinados eletronicamente, em C D  ou  pendrive.

5 .  Disposições Finais
Os detalhes, particularidades e especificações elaborados pela Contratada,

serão apresentados à Contratante, com a devida antecedência, e examinados e

revisados cuidadosamente, para que não acarretem no  atraso dos serviços;

principalmente em caso de necessidade de modificações, substituições ou

complementações.
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Deverá ser elaborado orçamento para todos os serviços de elaboração de

projeto supracitados, sendo estes apresentados a esta Secretaria para análise e

compatibilização com preços de mercado.

Potim, 21 de maio de 2021.
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