TERMO
DE
REFERÊNCIA

CONJUNTOS DE
PROJETOS
EXECUTIVOS PARA OS
CENTROS DE
FORMAÇÃO TÉCNICA
DO SENAR

2022

1.

OBJETO

1.1.
Contratação dos serviços de elaboração e entrega, SOB DEMANDA, de 2 (dois)
conjuntos de projetos executivos de arquitetura e engenharia, para a implantação dos centros
de formação técnica do Senar, conforme definições e especificações estabelecidas no presente
documento.

2.

JUSTIFICATIVA

2.1.
A construção e operação desses centros de formação técnica visam ampliar a
capilaridade de atuação do SENAR na área educacional, por meio da oferta de cursos técnicos
de nível médio vocacionados para as principais cadeias produtivas do agronegócio,
implementando uma rede física de ensino nacional, distribuída estrategicamente em diversas
unidades da federação.
2.2.
A contribuição pretendida para o setor agropecuário brasileiro, com a implantação do
empreendimento, é a qualificação profissional de produtores e trabalhadores rurais, a
capacitação de técnicos para atuar na assistência técnica rural, a formação de técnicos de
nível médio e o incentivo à pesquisa, empreendedorismo e inovação.
2.3.
Os projetos para construção dessas estruturas físicas devem contemplar alternativas de
aspectos diferenciais como sustentabilidade, economicidade, adequação aos conceitos de
ecologia e eficiência energética, adequação sócio ambiental, climática e outros, capazes de
resultar numa solução customizada que possa refletir e divulgar a imagem, conceitos e
objetivos da instituição.

3.

DEFINIÇÃO DOS CONJUNTOS DE PROJETOS

3.1.
Os Conjuntos de Projetos Executivos a serem elaborados correspondem aos elecandos
a seguir:
3.1.1. Conjunto A - Centro de Excelência em Cana de açucar
3.1.1.1.
Compreende a elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia,
para edificação com fins educacionais, seguindo as premissas e padrões de projetos
preestabelecidos como padrão, devidamente adaptados às normas técnicas e legislações
regionais, aplicadas ao município de Ribeirão Preto/SP.
Área útil: 2.775,67m2. Área coberta: 4.279,75m2. Área do lote: 22.000,00m²

3.1.2. Conjunto B - Centro de Excelência em Equideocultura
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3.1.2.1.
Compreende a elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia,
para edificação com fins educacionais, seguindo as premissas e padrões de projetos
preestabelecidos como padrão, devidamente adaptados às normas técnicas e legislações
regionais, aplicadas ao município de Feira de Santana/BA.
Área útil: 2.191,93m2. Área coberta: 3.370,93m2. Área do lote: 21.990,00m²

3.2.
Os Conjuntos A e B devem contemplar a elaboração e entrega dos projetos executivos
de arquitetura e engenharia, conforme discriminado na tabela 1.
Tabela 1 – Relação de projetos executivos de arquitetura e engenharia

CONJUNTO “A”
CE Cana de Açucar
Ribeirão Preto / SP

A.1. Arquitetura 2D e 3D
A.2. Fundações e Estruturas de Concreto
A.3. Estrutura Metálica
A.4. Instalações Sanitárias
A.5. Instalações Hidráulicas - Água quente e Água fria
A.6. Instalações Pluviais
A.7. Reuso de águas
A.8. Instalações Elétricas de Baixa Tensão
A.9. Instalações Elétricas – Rede Estabilizada
A.10. Instalações Elétricas – Média tensão e gerador
A.11. Sistema de Energia Fotovoltaica on Grid
A.12. Instalações de Cabeamento Estruturado
A.13. Prevenção e Combate à Incêndio
A.14. Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA
A.15. Climatização, Ventilação e Exaustão
A.16. Instalações Mecânicas – GLP, Oxigênio e Ar Comprimido
A.17. Terraplenagem
A.18. Pavimentação
A.19. Caderno de Encargos e Especificações
A.20. Orçamento Sintético e Analítico
A.21. Cronograma físico e financeiro da obra
B.1. Arquitetura 2D e 3D

CONJUNTO “B”
CE Equideocultura

B.2. Fundações e Estruturas de Concreto
B.3. Estrutura Metálica
B.4. Instalações Sanitárias
B.5. Instalações Hidráulicas - Água quente e Água fria
B.6. Instalações Pluviais
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B.7. Reuso de águas
B.8. Instalações Elétricas de Baixa Tensão
B.9. Instalações Elétricas – Rede Estabilizada
B.10. Instalações Elétricas – Média tensão e gerador
B.11. Sistema de Energia Fotovoltaica on Grid
B.12. Instalações de Cabeamento Estruturado
B.13. Prevenção e Combate à Incêndio
B.14. Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA
B.15. Climatização, Ventilação e Exaustão
B.16. Instalações Mecânicas – GLP, Oxigênio e Ar Comprimido
B.17. Terraplenagem
B.18. Pavimentação
B.19. Levantamento Topográfico Planialtimétrico Georeferenciado
B.20. Estudos e Laudos de Sondagem
B.21. Caderno de Encargos e Especificações
B.22. Orçamento Sintético e Analítico
B.23. Cronograma físico e financeiro da obra

4.

ESCOPO DOS SERVIÇOS

4.1.

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

4.1.1. O projeto executivo de arquitetura corresponde à concepção e representação de todos
os elementos das edificações e seu entorno, constituindo a configuração final da solução
arquitetônica proposta para as edificações/obras, envolvendo o seu dimensionamento
representado pelas plantas baixas, plantas de locação e urbanização, planta de cobertura,
cortes, fachadas gerais, fachadas dos blocos, imagens em 3D, detalhes construtivos e
especificações de acabamentos.
4.1.2. Deverá ser elaborado considerando o partido arquitetônico adotado adotado pelo Senar
e implementando as modificações de layout, pé direito, elementos de instalações, ambientes
técnicos, especificações de materiais e etc, conforme as necessidades e demandas regionais.
4.1.3. Os ambientes com concentração maior de usuários, tais como salas de aula, auditórios,
salas de conferências e etc, deverão ser avaliados do ponto de vista de isolamento acústico,
analisando as superfícies reflexivas e absorventes, especificando materiais que favoreçam o
melhor comportamento possível das ondas sonoras dentro do ambiente.
4.1.4. As pranchas do anteprojeto arquitetônico, bem como seus respectivos documentos
técnicos existentes serão disponibilizados à contratada para nortearem a elaboração dos
projetos executivos e documentos correlatos.
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4.1.5. As necessidades básicas para utilização dos ambientes da edificação e definição das
adequações e melhorias a serem empregadas nos projetos deverão ser discutidos e validados
com o representante do SENAR, a ser designado como gestor do contrato.
4.1.6. Os aspectos relacionados aos processos construtivos dos componentes da edificação,
bem como dos materiais e instalações, também devem ser determinados e representados para
o efeito de orientação, coordenação e conformidade de todas as demais atividades técnicas do
projeto.
4.1.7. Os projetos executivos devem contemplar a elaboração e entrega dos produtos,
conforme discriminado na tabela 2.

Tabela 2 – Caracterização dos produtos do projeto de arquitetura

PLANTAS BAIXAS

CORTES

VISTAS

DETALHES

3D

4.2.

Plantas baixas dos pavimentos
Plantas de paginação de piso
Plantas de paginação de forro
Plantas de layout dos blocos com disposição de móveis e
equipamentos
Planta de layout geral
Cortes longitudinais dos blocos
Cortes transversais dos blocos
Cortes transversais da circulação central
Cortes longitudinais da circulação central
Planta de cobertura
Fachadas dos blocos
Fachadas gerais do conjunto arquitetônico
Áreas molhadas e laboratórios
Detalhes de elementos da edificação e de seus componentes
construtivos
Plantas 3D da implantação
Plantas 3D das fachadas gerais
Plantas 3D da circulação central
Plantas 3D do Bloco D – Área de Vivência
Maquete eletrônica

PROJETO ESTRUTURAL
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4.2.1. O Projeto Estrutural deverá ser desenvolvido e elaborado de acordo com as prescrições
do conjunto de normas técnicas vigentes na ABNT, contemplando o dimensionamento
completo de todas as estruturas que deverão suportar o conjunto das edificações, no âmbito
das fundações, estruturas de concreto e estruturas metálicas.
4.2.2. O projeto de fundações deverá ser elaborado com base nos parâmetros e resultados
obtidos nos Estudos de Sondagem Geomecânica dos Terrenos, bem como deverão estar
devidamente compatibilizados com os projetos de estruturas.
Tabela 3 – Caracterização dos produtos do projeto estrutural

FUNDAÇÕES

ESTRUTURAS

Plantas de locação das fundações e pilares, com indicação do tipo,
dimensões, quantidade, capacidade de carga nominal, tipo de
escavação e diâmetro (no caso de tubulões) e taxa de trabalho do
solo (conforme indicação da sondagem geomecânica)
Plantas de formas das fundações, com indicação do “fck” do
concreto, da cota de assentamento das sapatas e, no caso de
fundações profundas, da cota de arrasamento das estacas e da cota
superior dos blocos
Plantas de armação das fundações e indicação do aço a ser
utilizado
Quadro de ferragem, armaduras, perfis metálicos
Plantas de locação e dimensionamento de pilares e vigas
Plantas da estrutura da cobertura
Plantas com formas e armaduras de lajes, escadas, caixas d’água e
outros elementos que contemplem a necessidade de cálculo
estrutural
Desenhos de forma a armaduras de vigas
Quadros de aço
Detalhes construtivos

4.3.

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.3.1. O Projeto de Instalações Elétricas deverá ser desenvolvido e elaborado de acordo com
as prescrições do conjunto de normas técnicas vigentes na ABNT, buscando a interação com
as demais disciplinas, em especial com a arquitetura, ação essa que irá direcionar grande parte
das premissas de projeto.
4.3.2. Este projeto deverá contemplar as especificações técnicas de todos os componentes do
sistema, bem como seu dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado dos pontos de
utilização de energia e dispositivos de controle e proteção.
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4.3.3. Deverá comtemplar o dimensionamento e detalhamento da subestação de energia,
grupo motor gerador e rede de entrada de energia, conforme normas e diretrizes da
concessionária local.
4.3.4. Deverá ser especificada e dimensionada uma rede estabilizada de energia para
atendimento às cargas eletrônicas sensíveis. O Nobreak para a referida rede deverá ser
especificado e locado na sala técnica, juntamente com os quadros elétricos gerais.
4.3.5. O projeto de abastecimento de energia deverá comtemplar um sistema de energia
fotovoltaica, conectada à rede da concessionária.
Tabela 4 – Caracterização dos produtos do projeto de instalações elétricas

PLANTAS BAIXAS

Plantas de iluminação dos blocos, contemplando a locação,
especificação e dimensionamento de todos os componentes do
sistema
Plantas de tomadas dos blocos, contemplando a locação,
especificação e dimensionamento de todos os componentes do
sistema
Plantas de iluminação de todos os anexos/abrigos técnicos e
guarita, contemplando a locação, especificação e dimensionamento
de todos os componentes do sistema
Plantas de tomadas de todos os anexos/abrigos técnicos e guarita,
contemplando a locação, especificação e dimensionamento de todos
os componentes do sistema
Planta de iluminação das circulações central e perimetrais,
contemplando a locação, especificação e dimensionamento de todos
os componentes do sistema
Planta de tomadas das circulações central e perimetrais,
contemplando a locação, especificação e dimensionamento de todos
os componentes do sistema
Planta de iluminação externa, contemplando a locação,
especificação e dimensionamento de todos os componentes do
sistema
Quadros de cargas parciais dos blocos, circulações e anexos
técnicos

ESQUEMÁTICOS E
QUADROS

Quadros de cargas gerais da subestação
Diagramas unifilares parciais dos blocos, circulações e anexos
técnicos
Diagramas unifilares dos quadros gerais
Diagrama unifilar da entrada de energia, subestação e nobreak
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Detalhamentos dos componentes de entrada de energia, instalações
e sistemas construtivos.

4.4.

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.4.1. O projeto de instalações hidráulicas deverá conter o dimensionamento, distribuição, e
desenho detalhado dos pontos de utilização de água fria e quente e dos dispositivos de
captação solar, aquecimento, controle e proteção, representados pelas plantas baixas e
legendas.
4.4.2. Deverá ser composto por redes de água quente e fria conforme indicação do Senar.
4.4.3. A água a ser utilizada para limpeza de pisos e irrigação deverá ser oriunda de um
sistema de reuso.
4.4.4. Deverá representar o fluxograma do conjunto e o dimensionamento e desenho
detalhado dos reservatórios, tais como: cisternas, caixas d’água e boilers.
4.4.5. As estações de bombeamento devem ser dimensionadas e representadas, visando
obter o armazenamento e bombeios adequados do volume de água, velocidades, vazões e
pressões necessárias ao desenvolvimento normal das atividades nas edificações.
Tabela 5 – Caracterização dos produtos do projeto de instalações hidráulicas

PLANTAS BAIXAS

CORTES

ESQUEMÁTICOS

Plantas dos pontos de utilização de água fria dos blocos,
contemplando a locação, especificação e dimensionamento de todos
os componentes do sistema
Plantas dos pontos de utilização de água quente dos blocos D, E e
G, contemplando a locação, especificação e dimensionamento de
todos os componentes do sistema
Plantas dos pontos de água fria de todos os anexos/abrigos técnicos
e
guarita,
contemplando
a
locação,
especificação
e
dimensionamento de todos os componentes do sistema
Planta dos pontos de água fria das circulações central e áreas
externas,
contemplando
a
locação,
especificação
e
dimensionamento de todos os componentes do sistema
Plantas de cortes e elevações de ambientes especiais e
representativos no sistema hidráulico, como banheiros, cozinhas,
lavatórios, oficinas e laboratórios
Desenhos detalhados com os esquemas verticais do sistema
hidráulico
Desenhos detalhados dos reservatórios e estações de
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bombeamento com seus respectivos dimensionamentos
Desenhos isométricos das tubulações e demais elementos e
assessórios do sistema hidráulico

4.5.

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

4.5.1. O projeto de instalações sanitárias corresponde a concepção, dimensionamento e
detalhamento dos componentes do sistema de esgotamento sanitário, visando à sua correta
execução, com base nas normas da ABNT e nos princípios de higiene e racionalidade técnica
e econômica.
4.5.2. Este projeto deve contemplar também as soluções de coleta, tratamento e destinação
de efluentes líquidos (águas contaminadas e águas servidas) gerados nas diversas áreas
operacionais do centro e que por legislação e adoção de boas práticas necessitem manejos
especiais.
Tabela 6 – Caracterização dos produtos do projeto de instalações sanitárias

PLANTAS BAIXAS

CORTES

ESQUEMÁTICOS

Plantas dos pontos de coleta de todos os blocos, com os pontos de
coleta de águas servidas, contemplando a locação, especificação e
dimensionamento de todos os componentes do sistema
Plantas dos pontos de coleta de todos os anexos/abrigos técnicos e
guarita, contemplando a locação, especificação e dimensionamento
de todos os componentes do sistema
Representação de todas as tubulações de esgoto e ventilação,
caixas de passagem e de inspeção
Planta dos pontos de coleta das circulações central e áreas
externas,
contemplando
a
locação,
especificação
e
dimensionamento de todos os componentes do sistema
Plantas de cortes e elevações de ambientes especiais e
representativos no sistema sanitário, como banheiros, cozinhas,
lavatórios, oficinas e laboratórios
Desenhos detalhados com os esquemas verticais do sistema
sanitário
Desenhos detalhados do destino final dos efluentes (estação de
tratamento, fossas, sumidouros, caixas coletoras, valas de
infiltração, sistemas de interligação com rede pública de coleta, etc)
com seus respectivos dimensionamentos
Desenhos isométricos das tubulações e demais elementos e

Página 8 de 24

assessórios do sistema sanitario
Fluxograma do conjunto das instalações sanitárias

4.6.

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.6.1. O projeto de instalações de águas pluviais deverá contemplar aspectos que agreguem
diferenciais elementos de sustentabilidade e economicidade à edificação.
4.6.2. Deve-se procurar soluções econômicas e ambientalmente viáveis de reaproveitamento /
reuso de águas pluviais, e de outras fontes alternativas para usos diversos e possíveis no
âmbito do conjunto edificado.
4.6.3. Deverá contemplar também todas as definições dos elementos e sistemas do conjunto
de drenagem de águas pluviais do terreno, incluindo as calhas, sarjetas, tubulações, caixas e
demais componentes
Tabela 7 – Caracterização dos produtos do projeto de instalações de águas pluviais

PLANTAS BAIXAS

Plantas dos pontos de captação de águas pluviais dos blocos,
contemplando a locação, especificação e dimensionamento de todos
os componentes do sistema
Plantas dos pontos de captação de águas pluviais de todos os
anexos/abrigos técnicos e guarita, contemplando a locação,
especificação e dimensionamento de todos os componentes do
sistema
Representação das tubulações, calhas, caixas de passagem e
demais componentes do sistema de coleta de águas pluviais
Plantas de telhados e coberturas com a indicação de elementos de
coleta de águas pluvias

DETALHAMENTO

4.7.

Desenhos detalhados do destino final dos efluentes (estação de
tratamento, fossas, sumidouros, caixas coletoras, valas de
infiltração, sistemas de interligação com rede pública de coleta, etc)

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

4.7.1. O Projeto de instalações de cabeamento estruturado deverá ser projetada de modo a
prover uma infraestrutura de telefonia e tráfego de dados aos usuários da edificação.
4.7.2. O projeto deverá prever também a utilização do sistema para serviços de imagens,
sonorização, sistemas de segurança, controle de acesso e outros.
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Tabela 8 – Caracterização dos produtos do projeto de cabeamento estruturado

PLANTAS BAIXAS

ESQUEMÁTICOS
DETALHAMENTO

4.8.

Plantas dos pontos de cabeamento estruturado dos blocos,
contemplando a locação, especificação e dimensionamento de todos
os componentes do sistema
Plantas dos pontos de cabeamento estruturado de todos os
anexos/abrigos técnicos e guarita, contemplando a locação,
especificação e dimensionamento de todos os componentes do
sistema
Representação das tubulações, calhas, caixas de passagem e
demais componentes do sistema de coleta de águas pluviais
Esquematicos e diagramas de interligação entre os racks e demais
componentes da sala de equipamentos
Desenhos detalhados de instalações e equipamementos

PROJETO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO

4.8.1. O projeto de prevenção e combate a incêndio deve conter o dimensionamento e
distribuição dos componentes do sistema de prevenção e combate a incêndio, indicando,
especificando e locando todos os seus dispositivos, tais como válvulas, hidrantes, extintores,
alarmes, placas, marcações, iluminação de emergência, etc.
Tabela 9 – Caracterização dos produtos do projeto de sistema de prevenção e combate à incêndio

PLANTAS BAIXAS

CORTES
ESQUEMÁTICOS
DETALHAMENTO

Desenhos com a locação, dimensionamento e especificações dos
dispositivos de proteção contra incêndio, como válvulas, hidrantes,
extintores, alarmes, sensores, iluminação de emergência,
representados pelas plantas baixas e legendas
Plantas dos pontos de cabeamento estruturado de todos os
anexos/abrigos técnicos e guarita, contemplando a locação,
especificação e dimensionamento de todos os componentes do
sistema
Representação das tubulações, calhas, caixas de passagem e
demais componentes do sistema de coleta de águas pluviais
Cortes transversais das instalações
Cortes longitudinais das instalações
Fluxograma do conjunto das instalações do sistema de combate ao
incêndio
Desenhos em escala ampliada de detalhes de encaixe, fixação e
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pré-fabricação de componentes dos sistemas

4.9.

PROJETO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO

4.9.1. O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) constitui no
dimensionamento, especificação e desenho em escala ampliada de detalhes de encaixe,
fixação e pré-fabricação de componentes de proteção contra descargas atmosféricas,
representados pelas plantas gerais e setoriais, elevações, detalhes construtivos, memória de
cálculo e outros anexos técnicos.
Tabela 10 – Caracterização dos produtos do projeto de SPDA

PLANTAS BAIXAS

CORTES
ESQUEMÁTICOS
DETALHAMENTO

Plantas baixas dos blocos com a locação, dimensionamento e
especificações dos dispositivos de proteção contra descargas
atmosféricas
Plantas baixas dos todos os anexos/abrigos técnicos e guarita,
contemplando a locação, dimensionamento e especificações dos
dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas
Representação das tubulações, calhas, caixas de passagem e
demais componentes do sistema de coleta de águas pluviais
Cortes transversais das instalações
Cortes longitudinais das instalações
Fluxograma do conjunto das instalações do sistema de combate ao
incêndio
Desenhos em escala ampliada de detalhes de encaixe, fixação e
pré-fabricação de componentes dos sistemas

4.10. PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
4.10.1. O projeto de instalações de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica deverão
contemplar todos os processos de tratamento do ar interior em espaços fechados. Esse
tratamento consiste em regular a qualidade do ar interior, no que diz respeito às suas condições
de temperatura, umidade, limpeza e movimento.
4.10.2. Para tal, um sistema de condicionamento de ar deverá incluir as funções de arrefecimento,
umidificação, renovação, filtragem e ventilação do ar. A função de desumidificação está
normalmente associada à de arrefecimento.

Página 11 de 24

4.10.3. Alguns sistemas especiais podem incluir outras funções como a de pressurização do ar no
interior de determinado espaço, quando e se necessário.
Tabela 11 – Caracterização dos produtos do projeto de climatização

PLANTAS BAIXAS

CORTES
DETALHAMENTO

Plantas baixas dos blocos e guarita com a locação,
dimensionamento e especificações dos sistemas de ar
condicionado, ventilação e exaustão mecânica
Representação das tubulações, calhas, caixas de passagem e
demais componentes do sistema de ar condicionado, ventilação e
exaustão mecânica
Cortes transversais das instalações, quando necessário
Cortes longitudinais das instalações, quando necessário
Desenhos em escala ampliada de detalhes de encaixe, fixação e
pré-fabricação de componentes dos sistemas

4.11. PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS
4.11.1. O projeto de instalações mecânicas corresponde ao dimensionamento e especificações
dos sistemas de Instalações de gases, mais precisamente GLP, Oxigênio e Ar Comprimido.
Tabela 12 – Caracterização dos produtos do projeto de instalações mecânicas

PLANTAS BAIXAS

CORTES
ETALHAMENTO

Plantas baixas dos blocos com a definição e da distribuição das
redes de GLP, Oxigênio e Ar Comprimido
Locação dos pontos de utilização, medições, encaminhamento da
tubulação de cobre, ramais, sub-ramais, acessórios e outros
Dimensionamentos e especificações de materiais e componentes de
todo o sistema
Cortes transversais das instalações, quando necessário
Cortes longitudinais das instalações, quando necessário
Desenhos de detalhes de montagem, encaixes e instalação de
equipamentos e componentes do projeto

4.12. PROJETO DE TERRAPLENAGEM
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4.12.1. Este projeto deverá contemplar e fornecer informações técnicas das áreas nas quais
serão implantados os conjuntos edificados demonstrando os limites dos terrenos e
identificando as dimensões reais.
4.12.2. Deve ainda indicar a proposta da terraplenagem necessária contendo dimensões
planimétricas e níveis de platôs, taludes, rampas (inclusive cotas de níveis inicial e final).
4.12.3. O projeto deverá ser acompanhado por um quadro-resumo, que conterá informações
sobre as áreas do terreno: total, encontrada, de preservação, útil (conforme escritura e de
levantamentos topográficos) e de terraplenagem.
4.12.4. O serviço de terraplenagem tem como objetivo a conformação do relevo terrestre para
implantação de obras. Além dessas informações, o projeto deverá indicar graficamente e com
cálculos volumétricos (m³), planilhas de todo o movimento (cortes, empréstimos e bota-foras)
de terra necessária à implantação dos conjuntos edificados de acordo com a proposta
arquitetônica de locação dos centros.

4.13. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
4.13.1. Este projeto deverá contemplar todas as definições dos elementos do sistema viário,
incluindo as vias internas e estacionamentos da edificação, destinados à circulação de
veículos e pedestres.
4.13.2. Para a elaboração desses projetos deverão ser observadas as seguintes condições
gerais:
4.13.2.1.
Obter as plantas dos projetos de arquitetura e terraplenagem, com as indicações
precisas da locação das edificações, das cotas de soleiras, portas e demais elementos que
sejam necessários para perfeita compatibilização dos projetos de drenagem e do sistema
viário.
4.13.2.2.
Obter as informações necessárias sobre os terrenos, bem como o levantamento
topográfico da área.
4.13.2.3.
Conhecer os tipos de veículos que circularão na área, bem como o volume
esperado do tráfego e quantidade de veículos a estacionar e as características e volume de
circulações de pessoas ou usuários.
4.13.2.4.
Verificar as normas e exigências locais quanto ao traçado da via de acesso.
4.13.2.5.
Elaborar o projeto de sistema viário em concordância com os projetos de
terraplenagem, pavimentação, comunicação visual, águas pluviais e drenagem e demais redes
de infraestrutura, de maneira a harmonizá-los entre si.
4.13.2.6.
Estabelecer os greides das vias, a partir dos cortes transversais e cotas de piso
acabado das edificações, posição e cota de acessos de veículos nas edificações, tubulações,
redes de serviço, projeto de terraplenagem e de outros elementos, determinando suas cotas
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obrigatórias e curvas de concordância e dando atenção especial à compatibilização das
exigências geométricas com as necessidades de drenagem superficial.

4.14. CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS
4.14.1. O caderno de especificações tem por objetivo definir e apresentar, de forma clara e
objetiva, as características e parâmetro técnicos de todos os materiais, equipamentos e
acessórios a serem aplicados nos serviços e sistemas da edificação.
4.14.2. Estas especificações servirão de base de referência para a cotação, aquisição e
emprego desses materiais/componentes na obra.
4.14.3. O referido documento deverá ser apresentado em volume único, dividido por capítulos
relacionados a cada especialidade de projeto, contento todas as informações técnicas
necessárias ao bom entendimento das soluções adotadas, bem como os encargos necessários
para a execução dos serviços e materiais a serem aplicados nas obras.

4.15. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
4.15.1. Planilha Orçamentária Sintética
4.15.1.1.
O orçamento sintético corresponde à relação completa dos serviços, unidades
de medida, quantitativos e custos unitários obtidos através da análise dos projetos executivos e
respectivas memórias de cálculo.
4.15.1.2.
A planilha orçamentária sintética deverá ser composta da descrição completa do
serviço, unidade de medida, quantidades, preços unitários e total. Cada serviço elencado na
planilha deverá possuir também o respectivo número do item e código SINAPI ou da fonte de
referencia utilizada.
4.15.1.3.
Deverá ser apresentado o demonstrativo/composição do percentual referente ao
BDI, indicando a fórmula utilizada para o respectivo cálculo.
4.15.2. Planilha Orçamentária Analítica
4.15.2.1.
O orçamento analítico apresenta a composição de cada custo unitário de cada
serviço apresentado na planilha, estimando a produtividade de cada insumo, apresentando as
unidades, quantidades, preços unitários e preço total de cada um dos seus componentes.
Incluindo a mão de obra.
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4.16. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
4.16.1. Esse registro deverá expressar visualmente a programação das atividades que serão
realizadas durante as construções e implantações, com a clara definição dos prazos previstos
para a execução de cada uma das fases físicas da execução das obras, bem como com as
correspondentes previsões de desembolsos financeiros dos mesmos períodos.
4.16.2. Os valores em reais das parcelas já devem ser expressas, acrescidas do BDI.
4.16.3. O Cronograma físico e financeiro deverá ser expresso em forma de planilha em Excel,
seguindo rigorosamente a mesma itemização ou sequência do Orçamento Sintético.

4.17. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO
GEORREFERENCIADO
4.17.1. O levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado deve identificar os limites
do imóvel, com base no dimensionamento das projeções horizontais, com também considerar
os cálculos de altura do terreno, usando projeções verticais para demarcar as curvas de nível
do local avaliado.
4.17.2. Para garantir precisão nesse tipo de serviço, é fundamental utilizar máquinas de ponta,
que fazem as aferições com o auxílio de laser, para coletar as medidas. Depois, é preciso
integrar os dados com as observações e coordenadas obtidas através de satélites.
4.17.3. O levantamento deve coletar todas as informações necessárias do terreno para a
realização dos projetos de construção, possibilitando desenvolver desenhos técnicos e plantas
precisas, minimizando imprevistos e erros.
4.17.4. Durante as atividades de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado,
deve-se identificar todas as interferências existentes, informando no documento, dados como
níveis do terreno, local de barrancos, matas ou áreas de preservação, postes, torres de alta
tensão, árvores, ruas e estradas que estejam situadas na propriedade.
4.17.5. Com o serviço de aferição também é possível verificar se as divisas do imóvel estão
compatíveis com o registro da matrícula.

4.18. ESTUDOS E LAUDO DE SONDAGEM
4.18.1. A sondagem é um dos métodos diretos utilizados para a coleta de informações do
subsolo e avaliação da capacidade de suporte para obras. É realizada através de uma
perfuração em solo (Sondagem a Percussão) ou rocha (Sondagem Rotativa) onde são
determinados:
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4.18.1.1. Descrição do tipo de solo e/ou rocha e a interpretação geológica até a profundidade
de interesse do projeto por meio de amostragem de solo a cada metro ou variação de camada
ou amostragem integral da rocha em testemunhos cilíndricos.
4.18.1.2. Avaliação das diversas camadas de solos medidas por índice de resistência a
penetração do amostrador a cada metro (Standard Penetration Test - SPT).
4.18.1.3. Condições do maciço rochoso, considerando a recuperação dos testemunhos, RQD,
grau de Alteração, fraturamento e características das descontinuidades.
4.18.1.4. Informação completa sobre o nível do lençol freático (nível d'água estático e
dinâmico).
4.18.2. O Boletim de Sondagem deve ser entregue ao Senar, fornecendo o relato da
pesquisa/sondagem realizada e as informações necessárias para posteriores tomadas de
decisões por parte do projetista.
4.18.3. As informações contidas no Boletim de Sondagem serão utilizadas pelo engenheiro
para inferir perfis geológico-geotécnicos, identificar possíveis problemas geotécnicos em
função da obra a ser executada no local, verificar a estabilidade de cortes e aterros e a
capacidade de suporte do solo de fundação.
4.18.4. O Boletim de Sondagem deve trazer informações do solo investigado, tais como:
4.18.4.1. Coordenadas e cota da boca do furo.
4.18.4.2. Descrição e identificação das camadas do solo.
4.18.4.3. Interpretação geológica: Neste campo é indicada a origem geológica do material
coletado. Ele pode ser aterro, aluvião, colúvio, elúvio, solo residual, solo de alteração de rocha.
4.18.4.4. Descrição do material, segundo a classificação táctil-visual, indicando tipo de material,
consistência.
4.18.4.5. Presença de algum material de interesse (mica, feldespato, caulim, matéria orgânica
etc).
4.18.4.6. Cor: cinza, preta, marrom, vermelha, amarela, ou variegada - quando tem mais de
três cores.
4.18.4.7. Número de golpes.
4.18.4.8. N (ou Nspt ou SPT).
4.18.4.9. Profundidade do nível d'água, quando encontrado.
4.18.4.10. Data de Início e término da investigação.

5.

HABILITAÇÃO TÉCNICA

5.1.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

5.1.1. Apresentar certidão de que a empresa licitante possui habilitação técnica e atribuições
legais para o desempenho das atividades previstas na lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010
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– CAU/BR ou na lei nº 5.149, de 24 de dezembro de 1966, devidamente registrada e em dia com
suas obrigações no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ou no CREA –
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
5.1.2. Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, e Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente emitido pelo
Conselho Profissional (CAU ou CREA), comprovando que a empresa elaborou projeto de
edificação de 1.300 m², contendo no mínimo as especialidades de arquitetura, estruturas e
instalações de prevenção e combate à incêndio, com as seguintes informações:
5.1.2.1. Identificação, constando nome completo e cargo do signatário.
5.1.2.2. Objeto da contratação.
5.1.2.3. Quantidade de serviços executados.
5.1.2.4. Período de execução dos serviços.

5.2.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

5.2.1. Apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, de
profissionais que deverão pertencer ao quadro ou sob contrato da licitante, na data prevista para
entrega da proposta, detentor(es) de anotação de responsabilidade técnica (art) ou registro de
responsabilidade técnica (rrt), com relevância em elaboração de projeto de:
5.2.1.1. Arquitetura 1.300,00 m².
5.2.1.2. Estruturas 1.300,00 m².
5.2.1.3. Prevenção e combate contra incêndio 1.300 m2.
5.2.1.4. Instalações elétricas de baixa tensão 1.300 m2.
5.2.1.5. Instalações hidrosanitárias 1.300,00m2.
5.2.1.6. Cabeamento Estruturado 1.300,00m2.
5.2.2. Caso não possua em seu quadro ou prestando serviço algum profissional acima
solicitado, a licitante deverá apresentar uma DECLARAÇÃO, de que caso seja vencedora do
certame este profissional fará parte da equipe técnica requerida, inclusive com a assinatura do
profissional indicado.
5.2.3. A empresa deverá indicar um Responsável Técnico que será o interlocutor autorizado
junto ao SENAR/Administração Central, sendo o responsável pelo planejamento, programação
e controle de todas as atividades a serem desenvolvidas, sob a supervisão do SENAR
englobando:
5.2.3.1. Participação em todas as reuniões necessárias à elaboração do escopo do contrato,
em conjunto com todos os autores dos projetos ou isoladamente, até a elaboração final dos
mesmos.
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5.2.3.2. Discussão e aprovação das etapas de projetos junto ao SENAR nas reuniões a serem
realizadas após cada fase de desenvolvimento dos mesmos
5.2.3.3. Controle rigoroso no cumprimento do cronograma físico financeiro proposto;
5.2.3.4. Solicitação de informações e levantamentos de dados inerentes aos projetos;
5.2.3.5. Compatibilização dos projetos entre as diversas habilitações e avaliação das
interferências entre os mesmos;
5.2.3.6. Controle para padronização dos desenhos e documentos técnicos;
5.2.3.6. Revisão final dos projetos.
5.2.4. A função de responsável técnico deverá ser exercida por profissional sênior (arquiteto ou
engenheiro), com mais 10 (dez) anos de experiência comprovada, devendo a licitante demonstrar
que o profissional pertence ao seu quadro ou que possui alguma relação contratual com ela.
5.2.5. Deverá ainda comprovar a responsabilidade técnica por meio de registro de RRT ou ART
(registro ou anotação de responsabilidade técnica).
5.2.6. Caso o profissional acima deixe de pertencer à empresa, esta deverá necessariamente
apresentar previamente, para aprovação da Contratante, profissional com qualificação e
certificações iguais ou superiores àquele que está sendo substituído.
5.2.7. Os Atestados de Capacidade Técnica e Certidões de Acervo Técnico deverão se referir a
projetos e serviços comprovadamente realizados, ou com fases comprovadamente encerradas,
e a comprovação da capacidade técnica para cada uma das naturezas de serviços poderá ser
feita em uma única ou em diferentes certidões apresentadas.
5.2.8. Não será aceito somatório de quantitativos para a comprovação dos quantitativos
mínimos exigidos.
5.2.9. Os Atestados de Capacidade Técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado deverão ser apresentados em papel timbrado com identificação completa do
emitente declarante e deverá, obrigatoriamente, conter a descrição clara do objeto fornecido, o
período de execução, além da Certidão de Acervo Técnico, do CREA ou do CAU.

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO E PAGAMENTOS
6.1.

PRAZOS DE EXECUÇÃO

6.1.1. Os serviços de elaboração de projetos serão demandados, conforme priorização a ser
definida pelo SENAR e deverão ser concluídos e entregues nos prazos máximos estipulados
abaixo:
6.1.1.1. Levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado – até 10 dias após a
emissão da ordem de serviço.
6.1.1.2. Implantação arquitetônica – até 15 dias após a emissão da ordem de serviço.
6.1.1.3 Laudo de Sondagem – até 25 dias após a emissão da ordem de serviço
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6.1.1.4. Maquete eletrônica e imagens 3D – 30 dias após a emissão da ordem de serviço.
6.1.1.5 Demais projetos até 50 dias após a emissão da ordem de serviço.
6.1.1.6. Caderno de especificações e encargos – até 65 dias após a emissão dos serviços
6.1.1.7. Planilhas orçamentárias e cronograma físico financeiro – até 90 dias após a emissão
da ordem de serviço.

6.2.

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

6.2.1. Pela execução integral dos serviços objeto deste Termo de Referência, a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor proposto pela empresa vencedora da
licitação, pelo critério de menor preço.
6.2.2. O valor máximo de remuneração a ser pago pela CONTRATANTE fica limitado a R$
757.391,93 (setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e noventa
e três centavos), valor básico orçado e determinado pela CONTRATANTE, já incluídos os
lucros, materiais, equipamentos, custos salariais, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, despesas administrativas, impostos e taxas incidentes, emolumentos e
quaisquer outras que possam incidir sobre o valor final do objeto contratado.
6.2.2. Os serviços serão pagos por etapas, de acordo com as entregas de cada produto, sendo
que o pagamento de 10% do valor contratado ocorrerá somente após as aprovações finais dos
projetos nos órgãos públicos e concessionárias locais.

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1.1. Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação disponível e necessária ao
desenvolvimento dos trabalhos objeto deste instrumento.
7.1.2. Franquear e garantir à CONTRATADA o livre acesso às instalações do SENAR e
dependências, espaços físicos, edificações e sistemas contemplados pelo objeto da
contratação, dentro das suas, rotinas, normas, regulamento e horários e de funcionamento.
7.1.3. Acompanhar, fiscalizar e conferir todos os serviços e etapas prestados pela contratada.
7.1.4. Informar à contratada, por escrito e formalmente, as razões que motivarem eventuais
rejeições e/ou não aprovação dos serviços ou etapas contratadas.
7.1.5. Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada,
efetuando os pagamentos nas datas e condições previstas em contrato.
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7.2.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.2.1. Executar os serviços em conformidade com este TR – Termo de Referência,
obedecendo rigorosamente o disposto nas normas técnicas e legislações vigentes, bem como
com as diretrizes e premissas a serem definidas e validadas nas reuniões técnicas entre a
CONTRATADA e a equipe técnica do SENAR/Administração Central.
7.2.2. Emitir Fatura/Nota Fiscal na forma prevista e pagar, nos respectivos vencimentos, os
tributos devidos, assumindo, com exclusividade e integralmente, todos os impostos e taxas que
forem devidos em decorrência do objeto do Contrato.
7.2.3. Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes,
responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado
causa, quando for o caso.
7.2.4. Proceder às devidas correções e ajustes de projeto, incluído o cumprimento de
exigências de órgãos públicos e concessionárias locais, para fins de aprovação e recebimento
final por parte do SENAR.
7.2.5. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus gestores, técnicos,
empregados, prestadores de serviços ou prepostos, bem como se obrigar por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais relacionadas com o cumprimento do
Contrato.
7.2.6. Proceder às devidas regularizações dos serviços prestados (etapas de projetos e
demais anexos e documentação técnica), objeto da contratação através do devido Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto aos
Conselhos de Classe Profissional/CAU ou CREA, arcando com todos os custos de tais
registros.

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS
8.1. Adotar na definição e especificações dos projetos a máxima utilização possível de
materiais atóxicos, recicláveis e reutilizáveis de comprovada durabilidade, fácil higienização e,
preferencialmente, com possibilidade de serem disponibilizados em todas as regiões do país
contempladas pelo projeto.
8.2. Indicar opções de materiais alternativos ou similares aos materiais padrão especificados
que possam ser utilizados em substituição aos padronizados, sem prejuízo e não
comprometendo o conjunto estético e o padrão das obras.
8.3. Propor alternativas (estruturais e estéticas) de incorporação de elementos atenuadores de
fatores físicos e climáticos externos (incidência solar, luz excessiva, calor, etc.), como brise-
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soleils, persianas, beirais, vidros especiais, películas e outros, dando a alternativa da utilização
ou não dos mesmos, sem prejuízo e não comprometendo o conjunto estético e o padrão das
obras.
8.4. Propor alternativas e soluções técnicas padronizadas que possam proporcionar elevados
índices de conforto ambiental e nas diversas condições climáticas do país com a adoção de
elementos (esquadrias, vãos e aberturas, etc.) que garantam o máximo possível a
possibilidade de ventilação e iluminação natural, bem como atenuar estes mesmos fatores,
quando necessário.
8.5. Adotar – ao máximo possível - o uso de elementos divisórios (paredes e divisórias
internas) de fácil montagem e desmontagem, não engastadas na estrutura e que permitam sua
retirada, relocação ou reposicionamento com baixos custos e agilidade – recomendando-se
sistemas dry-wall, divisórias ambientais e demais alternativas que garantam esta facilidade,
bem como a utilização de sistemas de forros modulares e removíveis que permitam “visitas” e
mudanças de modulações de luminárias e instalações lançadas sob forros, sempre levando em
consideração os aspectos acústicos, visando o isolamento e atenuação de ruídos.
8.6. Adotar nos projetos de instalações o conceito de versatilidade e flexibilidade,
possibilitando a adoção de diferentes layouts e arranjos internos em todas as áreas
administrativas, pedagógica e operacional.
8.7. Propor o emprego de materiais e técnicas construtivas de baixo impacto ambiental
valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade, conforme recomendações
do Green Building Council Brasil.
8.8. Propor práticas e posturas que garantam a atenuação do impacto sobre o meio ambiente
em toda e qualquer decisão, buscando evitar danos, considerando o ar, a água, o solo, a flora,
a fauna e o ecossistema.
8.9. Adotar práticas e técnicas que proporcionem a redução do consumo de água, propondo
soluções de seu reuso e de energia, com foco na eficiência energética nos diversos sistemas
das edificações.
8.10. Adotar – quando possível e vantajoso para o empreendimento - alternativas e soluções
adequadas à prática de Arquitetura Bioclimática.
8.11. Adotar soluções que permitam a incorporação de fontes de energias alternativas e
limpas, sempre que possível e vantajoso.

9. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
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9.1. Os projetos e documentos técnicos deverão ser elaborados em softwares adequados,
devidamente licenciados e próprios para a natureza dos serviços. (WORD, EXCEL, AUTOCAD
e etc...) e entregues da seguinte forma:
9.1.1. Pranchas dos Projetos Executivos : Entregar em arquivo digital, nos formatos DWG e
PDF, formatados nas dimensões adequadas a clara compreensão do material gerado e
assinados eletronicamente pelo respectivo responsável técnico.
9.1.2. Caderno de Especificações e Encargos: Entregar em arquivo digital, nos formatos Word
e PDF, assinado eletronicamente pelo responsável técnico.
9.1.3. Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico Financeiro: Entregar em arquivo digital,
nos formatos Excel e PDF, formatados nas dimensões adequadas a clara compreensão do
material gerado e assinados eletronicamente pelo respectivo responsável técnico.
9.1.4. O recebimento e aceite de cada fase de trabalho se darão somente após a aprovação
por parte de técnicos designados pelo SENAR – Administração Central e será feito através de
Termo de Recebimento e Aprovação de Fase de Serviços, devidamente formalizado pela
CONTRATANE e informado à CONTRATADA.
9.1.5. O recebimento final dos serviços técnico se dará através da entrega, aceite e aprovação
de cada um dos serviços previstos em fase de Projetos de Execução, acrescidos dos demais
anexos técnicos exigidos, devidamente acompanhados da(s) respectiva(s) Anotações de
Reponsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT devidamente
formalizado pela CONTRATANE e informado à CONTRATADA. O número de registro da ART
ou RRT deverá constar nos carimbos das pranchas do respectivo projeto.
9.1.6. O Termo de Recebimento Definitivo de Serviço será emitido pela CONTRATANTE
somente quando da entrega de todos os Conjuntos de Projetos Executivos completos e em
plena condição de licitação para contratação das obras.

10. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência se destinam ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR/Administração Central e às suas Administrações Regionais nas
unidades da Federação contemplados com a implantação dos Centros (BA e SP) e serão
desenvolvidos no local sede da CONTRATADA, bem como nas dependências do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/Administração Central e/ou nos locais físicos
previstos para as implantações (Administrações Regionais do SENAR contempladas) ou em
outros locais indicados pela CONTRATANTE, sempre e quando necessários, para o
atingimento dos objetivos e para o pleno cumprimento do escopo contratado.
10.2. Caso a contratada tenha sede em outra unidade da federação, fora da cidade de
Brasília / DF, deverá arcar com todos os custos de deslocamentos até a cidade sede da
contratante com passagens, hospedagem e alimentação de seu preposto ou funcionários, nas
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viagens referentes às atividades presenciais necessárias e inerentes ao cumprimento das
tarefas previstas no objeto deste termo de referência;
10.3. Caso a contratante entenda necessário, para o melhor entendimento das condições de
contornos regionais e a plena elaboração dos projetos, deverão ser realizadas visitas técnicas
de reconhecimento e vistoria aos locais de implantação dos empreendimentos, a serem
agendadas pelo Senar Administração Central, com as seguintes condições:
10.3.1. As viagens terão duração de 2 (dois) dias de permanência em cada local e a
CONTRATADA deverá designar e indicar 1 (um) técnico (engenheiro ou arquiteto) para realizar
as tarefas, que será acompanhado por técnico representante do SENAR.
10.3.2. As despesas de viagem referentes ao técnico da CONTRATADA serão custeadas pelo
SENAR Administração Central, que disponibilizará os meios de transporte adequados e o
pagamento de diárias correspondentes ao período agendado.
10.3.3. As despesas decorrentes de outros técnicos da CONTRATADA, da necessidade de
permanência no local por período acima de 2 (dois) dias ou da necessidade de eventuais
novas visitas serão de integral responsabilidade da CONTRATADA.
10.3.4. Ao término da viagem de visita técnica a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório
de Vistoria contendo imagens e considerações sobre os terrenos de implantação das
edificações, bem como uma declaração que tem pleno conhecimento de todas as condições
inerentes à elaboração dos projetos e serviços técnicos previstos no escopo da contratação.

11. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. O acompanhamento do contrato será exercido diretamente por gestor a ser designado
pelo SENAR/Administração Central, podendo esta convocar e designar técnico(s),
consultor(es) externos ou membro(s) do seu quadro de pessoal para, em conjunto e sob a sua
coordenação, desempenhar as tarefas necessárias e requeridas ao longo do Contrato.
12.2. Caberá ao gestor do contrato designado pelo SENAR, ou a quem este delegar
competência, a interlocução com o Representante Legal e/ou Responsável Técnico da
CONTRATADA, bem como administrar, controlar, gerir, pactuar e formalizar eventuais
alterações do escopo do contrato, realizar e formalizar realinhamentos e ajustes no
cronograma físico e financeiro e notificar sobre possíveis irregularidades ou falhas execução
dos serviços contratados.
12.3. A CONTRATANTE, através do seu representante, fiscalizará a execução dos serviços
contratados, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, caso estes não correspondam às
especificações e características do objeto contratado.
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12.4. A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização da CONTRATANTE, não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade única, integral e exclusiva pela perfeita
execução dos serviços e pelo cumprimento das suas obrigações.
12.5. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela
CONTRATADA dará a CONTRATANTE o direito de aplicar as penalidades cabíveis, inclusive,
de rescindir unilateralmente o Contrato, salvo motivo de força maior ou caso fortuito e
devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços.

Brasília/DF, 17 de maio de 2022.

Raquel Simas Coutinho
Coordenadora de Engenharia
DIC/SENAR
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