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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: 

Contratação de serviços técnicos de Engenharia Civil, pessoa física ou jurídica, para medição 

da obra; elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Arquitetura; 

apresentação de relatórios e atestados; acompanhar, analisar e fiscalizar a execução da obra de 

reforma de toda a estrutura física e o aumento do número de salas, sem acréscimo de área 

construída, da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, durante exercício de 2019.  

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

A contratação na Administração Pública para execução de serviços deverá obedecer ao 

disposto na Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais normas pertinentes. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Há necessidade de realizar uma obra de reforma no prédio do Legislativo Municipal e ampliar 

o número de salas para atender a demanda interna da Casa. Para contratação de empresa que 

execute essa obra, conforme determinações previstas no Art. 7º da Lei 8.666/93, é necessária 

a elaboração de projetos básico e executivo, que constem orçamento detalhado em planilha e 

cronograma, por profissional habilitado pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Como na Câmara Municipal 

não tem servidor que atenda a esse requisito, é preciso terceirizar os serviços de engenharia 

para preparação dos documentos técnicos, e acompanhamento e fiscalização da execução da 

obra. 

Essa será a segunda obra de reforma na sede do Legislativo Municipal, que foi inaugurada em 

2009. A primeira reforma no prédio foi realizada em 2013, depois da enchente ocorrida no 
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município de Alfredo Chaves, que deixou a estrutura física da Casa danificada. Agora, há 

necessidade de realizar a manutenção do prédio, visando à conservação deste patrimônio 

público. 

Além da obra de reforma, será ampliado o número de salas disponíveis no prédio, pois alguns  

gabinetes de vereadores passaram a ser utilizados para atender setores da estrutura 

administrativa da Casa de Leis. Para aumento do número de salas, será possível adequar os 

espaços da área interna, sem ampliação da estrutura física, garantindo aos parlamentares um 

melhor desempenho de suas atividades. 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

1. PROJETO BÁSICO: 

O Projeto Básico é caracterizado pelos estudos preliminares de viabilidade técnica e 

econômica da obra, apresentando o custo e o prazo de execução da mesma com nível de 

precisão adequado. Nesta etapa, devem ser apresentadas pranchas de desenhos com os 

detalhes do projeto; relatório com a quantificação de materiais, equipamentos e serviços; 

caderno de especificações técnicas; composição de custos unitários; taxas de BDI e orçamento 

detalhado. O projeto deverá ser aprovado pelo contratante, registrado na entidade profissional 

competente e assinado pelo profissional responsável. 

 

2. PROJETO EXECUTIVO:  

O Projeto Executivo apresenta de forma mais clara e detalhada as informações do Projeto 

Básico, com elementos essenciais para execução completa da obra, de acordo com as normas 

pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além do relatório técnico. 

O Projeto também deverá ser aprovado pelo contratante, registrado na entidade profissional 

competente e assinado pelo profissional responsável. O contratado deverá entregar 03 (três) 
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cópias impressas, arquivo em meio digital e Anotações de Responsabilidade Técnica quitadas 

ao contratante.  

 

Abaixo, elementos que devem constar no PROJETO EXECUTIVO: 

 

2.1. Representações Gráficas: projetos arquitetônicos de plantas, cortes, fachadas e 

elevações, com discriminação técnica e especificação, conforme normas técnicas pertinentes, 

dentre elas a NBR 6492. As representações gráficas devem expor detalhes construtivos na 

escala adequada para visualização e compreensão dos serviços a serem executados, assim 

como dos materiais que serão utilizados na obra.  

 

2.2. Caderno de Especificações Técnicas: o documento contém a especificação completa de 

todos materiais, equipamentos e acessórios que serão utilizados na obra, caracterizando cada 

um desses insumos, as regras e o desempenho esperado na execução dos serviços (com 

critérios para medição). 

 

2.3. Memorial Descritivo: o documento apresenta a descrição detalhada das informações 

contidas nas representações gráficas, especificando todas as fases, a metodologia de execução 

dos serviços e os materiais utilizados no projeto, garantindo que o desempenho seja realizado 

de forma correta. Durante a obra, caso ocorram alterações no Memorial Descritivo, o 

documento deverá ser atualizado. 

 

2.4. Planilha de Quantitativos: levantamento e descrição de cada serviço que será executado 

na obra, incluindo as unidades de medida e as quantidades. 
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2.5. Memorial de Cálculo de Quantitativos: o documento apresenta os parâmetros, a 

metodologia e as normas utilizadas, com demonstrativo dos cálculos efetuados, para 

identificação, quantificação e mensuração de cada serviço que será executado na obra. 

 

2.6. Composição dos Custos Unitários (CCU): a planilha deverá discriminar cada serviço, 

unidade de medida, incidência na realização do serviço, preço unitário e custo unitário total de 

cada serviço. A Composição de Custos Unitários deve ser elaborada com base nos preços 

referenciais utilizados pelo IOPES (Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo). Caso 

sejam utilizados outros referenciais de custos ou/e cotação de preços de insumos, explicitar e 

anexar documentos que comprovem a informação. 

 

2.7. Detalhamento das Taxas de BDI: incluir planilha de composição do BDI (Benefícios e 

Despesas Indiretas) com indicação dos índices,  percentual que será aplicado sobre o custo da 

obra para obter o preço final. 

 

2.8. Orçamento Sintético: a planilha será uma síntese do orçamento, apresentando a 

discriminação de cada serviço, com unidade de medida, a quantidade, o preço unitário, parcial 

e total, contendo também o valor do BDI, encargos sociais e complementares. O documento 

deverá ser desenvolvido no padrão do IOPES, conter referência da data de elaboração da 

Composição do Custo Unitário (CCU), e não incluir materiais e serviços sem previsão de 

quantidades.  

 

2.9. Cronograma Físico-Financeiro: o documento apresentará o desenvolvimento dos 

serviços da obra, informando o valor financeiro despendido e o respectivo percentual físico a 

ser executado em cada fase da obra, com datas de início e término para medição e 

monitoramento. 
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3. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA: 

- Preparar, convocar e participar de reuniões técnicas acerca das obras; 

- orientar, supervisionar e controlar a qualidade da obra e dos materiais utilizados; 

- controlar e analisar os documentos de despesas da obra; 

- realizar três visitas por semana (carga horária de 12 horas semanais) para acompanhamento 

e fiscalização da execução da obra; 

- promover as avaliações e medições da execução da obra, de acordo com o cronograma 

físico-financeiro; 

- encaminhar as informações relativas às medições, junto com relatórios de avaliação 

periódica e registros fotográficos do andamento da obra para o contratante; 

- analisar proposta de alteração de projeto e/ou especificações que venha a ser feita pela 

construtora contratada, emitindo parecer técnico e apresentando para avaliação da contratante; 

- obrigatoriamente registrar todos os eventos ocorridos durante a execução da obra no Diário 

de Obras para fiscalização da contratante. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente da região a que estiver 

vinculada a empresa ou a pessoa física, sendo o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).  

Caso a pessoa física ou jurídica, vencedora do processo de contratação dos serviços de 

engenharia, tenha registro em entidade profissional de outro Estado, no momento da 

contratação, deverá apresentar a inscrição no CREA-ES ou CAU-ES.  
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos para cobertura das despesas decorrentes da execução dos serviços a serem 

contratados correrão por conta da dotação própria: 001001.0103100012.001 - Manutenção das 

Atividades da Câmara Municipal, Classificação Econômica  - 33903900000 Outros Serviços 

de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de 30 (trinta) dias corridos, contados 

da assinatura da Ordem de Serviços para elaboração dos projetos básico e executivo. Em 

relação ao acompanhamento e fiscalização da obra, será de acordo com o cronograma físico-

financeiro apresentado pelo profissional contratado.  O prazo de vigência contratual será de 

até 09 (nove) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, considerando as 

possíveis prorrogações nos termos da Lei n.º 8.666/93. 

 

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

A Câmara Municipal se responsabiliza em disponibilizar ao profissional técnico o projeto 

executivo da última reforma do prédio, assim como os projetos complementares (projeto 

hidrossanitário, projeto elétrico e projeto de estrutura), e a lista das necessidades de reforma 

das instalações da sede do Legislativo com alguns registros fotográficos (ANEXO I). 

 

DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 

O contratado, ao fornecer o seu preço, deverá estar ciente e concordar com as exigências 

feitas pela Câmara Municipal de Alfredo Chaves, contida neste escopo de serviços. Deverá 

entregar os projetos básico e executivo assinados e devidamente registrados na entidade 

profissional, e deverá providenciar o alvará de construção e suas aprovações pelos órgãos 

competentes. Apresentar as ART's (Anotações de Responsabilidade Técnica), com os 
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comprovantes de quitação, de cada etapa da elaboração dos documentos e do 

acompanhamento da execução da obra. 

 

Ao final da Obra, o contratado deverá reunir todos os desenhos “As Built”, memoriais 

descritivos, planilha de materiais com quantitativos, relatórios, testes, laudos, inspeções, 

cronogramas, catálogos de equipamentos, manuais de operação e manutenção, que serão 

utilizados na elaboração do "Memorial da Obra", material que será essencial para futuras 

manutenções do prédio da Câmara Municipal. 

 

DA VISITA TÉCNICA 

O engenheiro civil deverá realizar visita técnica ao local que será executada a obra de reforma 

para conhecimento das instalações, características e eventuais dificuldades na realização dos 

serviços. A vistoria pode ser realizada entre os dias 03 a 07/06/2019, no horário das 8h às 11h 

e das 13h às 16h, sendo agendada com antecedência por meio do telefone (27) 3269-1653 ou 

diretamente na sede da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. A visita será acompanhada por 

servidor da Casa de Leis.  

 

 

Alfredo Chaves, 22 de maio de 2019. 

 

 

 

TERESA CRISTINA DANIEL XAVIER 

Diretora Geral  
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ANEXO I 

 

LISTA DA OBRA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

1. Reforma da Área Externa: 

- aplicar pastilhas em localidades na área do jardim;  

- aplicação de pastilhas no padrão elétrico; 

 

 

 

 

 

 

- reparar pedra de granito da escada externa; 

- acerto da parte superior da escada, devido afundamento das pedras de granito; 

- manutenção da passarela; 

- instalação de uma bicicletário; 

- calçada cidadã/acessibilidade (rampa na entrada da passarela) e manutenção da calçada; 

- acertar tampa de esgoto da calçada;  
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- raspagem e nova pintura dos corrimãos, luminárias e mastros; 

- chumbar corrimão localizado na área externa do Plenário; 

- obra no local que teve vazamento na escada externa do Plenário; 

 

 

 

 

 

 

 

- ampliar o entorno das quatro palmeiras localizadas do estacionamento; 

- acertar granitos soltos e rejuntes de algumas peças; 
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- realizar rebocos em alguns locais da edificação; 

- pintura da área externa do prédio; 

- limpeza de toda a fachada da Câmara Municipal; 

- verificar a situação do telhado do prédio; 

- trocar o telhado do quarto de ferramentas; 

- acertar o ralo da sacada devido a ocorrência de infiltração na recepção; 

- colocação de grades apenas nas janelas das salas localizadas na parte térrea do edifício, com 

vista para o estacionamento, e nas portas externas do Plenário e do quarto de ferramentas. 

 

2. Reforma da Área Interna - 1°. pavimento: 

- reparos nas superfícies danificadas por infiltração e identificar a origem das mesmas 

(recepção e biblioteca);  

- peças soltas na parede da recepção; 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER LEGISLATIVO 

 

 
 

 

 

Rua Cais Costa Pinto, n.º 62, Bairro Geovani Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, CEP 29.240-000 

Telefone: (27)3269-1653 

 

- pintura geral das paredes e das portas de todos os ambientes internos da Casa; 

- acertar o ralo do Plenário; 

- acertar as madeiras que estão soltas na parede do Plenário; 

- ajustar os carpetes descolados; 

- acertar a porta externa do Plenário; 

- acertar a parede da garagem;  

- colocar espelhos nos degraus da escada da garagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reforma da Área Interna - 2°. pavimento: 

- pintura geral das paredes e portas de todos os ambientes; 

- tampa de gesso do sótão; 
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- reparos em superfícies danificadas por infiltração e identificar a origem da mesma (corredor 

do 2° pavimento, teto acima da escada interna e outros); 

- verificar parede da sala da assessoria jurídica; 

- infiltração em gabinete de vereador, próximo ao ar condicionado; 

- colocação de divisória na sala do servidor e arquivo da Casa de Leis; 

- verificação de piso oco nos gabinetes de vereadores e corredor. 

 

4. Divisão de Espaços Internos: 

- definir como serão as paredes;   

- abertura de duas portas para o corredor;  

- definir local para instalação de ar condicionado, se necessário. 

 

Alfredo Chaves, 22 de maio de 2019. 

 
TERESA CRISTINA DANIEL XAVIER 

Diretora Geral  

 

 
SILVANEI HENRIQUES LEAL 

Auxiliar de Manutenção 



 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER LEGISLATIVO 

 

 
 

 

 

Rua Cais Costa Pinto, n.º 62, Bairro Geovani Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, CEP 29.240-000 

Telefone: (27)3269-1653 

 

ANEXO II 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

  

 

Atesto, para fins de participação no processo de contratação de serviços de engenharia, que o 

engenheiro civil ________________________ participou de visita técnica realizada no dia 

__________, na sede da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, localizada na Rua Cais Costa 

Pinto, nº. 62, bairro Giovani Brenda, Alfredo Chaves/ES, para conhecimento e vistoria das 

condições atuais do prédio que será executada obra de reforma e ampliação do número de 

salas, sem acréscimo de área, objetivando a elaboração de proposta de valores de serviços 

técnicos de engenharia. 

 

 

Alfredo Chaves, ES, _________________. 

 

 

 

 

TERESA CRISTINA DANIEL XAVIER 

Diretora Geral  

 


