
                        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 

P R O J E T O B Á S I C O GEMAP  Nº  03/2008 

ANEXO I 
 

Contratação de empresa de arquitetura ou engenharia qualificada para prestação de 
serviços de elaboração/fornecimento de projeto de instalações prediais de água potável, esgoto 
sanitário e águas pluviais, com o fornecimento do devido memorial descritivo e outros 
documentos, do prédio situado na Rua Buenos Aires 264, em condições operacionais e de 
segurança, contemplando todos os elementos necessários e suficientes à execução completa das 
instalação do sistema, inclusive projetos  complementares com especificações e quantitativos de 
materiais,   de acordo com as normas pertinentes,  especialmente as da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas- ABNT.  

 
2. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1 Ser empresa de engenharia ou arquitetura devidamente habilitada, registrada no CREA; 
 
2.2 Indicar, na respectiva proposta, um engenheiro civil ou arquiteto,  registrado no 
CREA, e com no mínimo uma certidão de acervo técnico de execução de serviços de 
características semelhantes aos do objeto deste projeto básico, para responder pelos serviços 
nas suas respectivas  áreas  de atuação e dirimir possíveis dúvidas da CONTRATANTE; e 
 
2.3 A empresa deverá apresentar certidão de registro válida, expedida pelo CREA e um 

atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, relativo à execução de serviços de características semelhantes aos descritos 
neste projeto básico com os seguintes dados em destaque: data de início e término; local 
de execução; nome do CONTRATANTE e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) 
responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no 
CREA; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados. 

 
2.4 No início dos serviços, a empresa deverá apresentar a ART, devidamente recolhida junto 

ao CREA. 
 
3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
3.1 Manual de Obras Públicas-Edificações, Práticas da SEAP, e Projeto da Secretaria de Estado 
Administração e Informação e da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação; 
 
3.2 Normas Técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
 
3.3 Lei nº 8.666/93; e 
 
3.4 Demais normas legais pertinentes. 

 
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 – Projeto de instalações prediais de hidráulica contendo os itens abaixo: 
  

a) água potável  
b) esgoto sanitário 
c) águas pluviais 
d) memorial descritivo 

 
4.2 – Fornecimento de todas as plantas que compõe o projeto em meio magnético (CD-
R) e em papel (plotadas em três vias). 

 



4.3 – Aprovar, antes da entrega final do projeto, todos os projetos junto às 
concessionárias de serviços públicos e apresentar a SUSEP a documentação de 
aprovação. 
 
5. – DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
 a) os materiais discriminados no projeto devem ser descritos, a fim de possibilitar à 
CONTRATANTE a escolha e uma referência clara dos custos considerados. 
 
b) A empresa deverá apresentar soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as 
fases de elaboração do projeto executivo, a cargo da executante do projeto. 
 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E SOBRE A 
APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS 
 
6.1 Todos os projetos deverão ser desenvolvidos de acordo com a legislação vigente, com as 
práticas de projeto, construção, e manutenção de edifícios públicos federais, com as normas da 
ABNT e do INMETRO; 
 
6.2 Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas 
pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), NBR 7191 (Concreto) e NBR 
6982 (Eletrônica), e suas atualizações, além das normas de desenho técnico; 
 
6.3 Os desenhos e documentos deverão conter, no mínimo, na parte inferior ou superior, as 
seguintes informações: 
•identificação da contratante; 
•identificação da edificação: nome e localização geográfica; 
•identificação do projeto: etapa de projeto, especialidade/área técnica, codificação; 
•identificação do documento: título e data de emissão; 
•demais dados pertinentes. 
 
6.4 As plantas deverão ser entregues plotadas em três vias, em papel sulfite, modo 
final, em escala adequada, bem como em meio magnético (CD-R); 
 
6.5 Os projetos gráficos deverão ser elaborados em arquivo “dwg”, utilizando formatos ABNT. 

7. PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 
7.1- O prazo de execução dos serviços deverá ter a duração total de 30 (trinta) dias 
corridos. 
 
8. FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização ficará a cargo de representante indicado pela administração da SUSEP, o que não 
exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do serviço. 
 
9. PAGAMENTOS 
 
9.1- O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a aprovação e o recebimento 
do projeto pela SUSEP.  
 
 
10. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
A proponente deverá apresentar: 
a) dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço, telefone, etc.); 
b) conta bancária (nome e número do banco, da agência e da conta corrente); 
c) todos os documentos necessários à sua habilitação, incluindo os referidos no item 2; 
d) planilha de formação de preços preenchida, de acordo com anexo I; 
e) declaração de vistoria nos locais referidos no objeto deste Projeto Básico; 
f) a proposta deverá ter seus valores expressos em moeda corrente nacional e prazo de validade 
de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUS7EP 

P R O J E T O B Á S I C O 

GESER 03/2008 
 

ANEXO I 
PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

Descrição dos Serviços       Preço (em  Reais) 
Entrega do Projeto de hidráulica 
Custo da Mão-de-obra  
Outros Custos (especificar)  
Tributos incidentes sobre o custo (especificar 
nome, alíquota e valor, exceto IRPJ e CSLL) 
1. _________________ 
2.__________________ 
3.__________________ 
4.__________________ 
5.__________________ 

 
 
 

 
 

VALOR TOTAL:  
 
 
 

 


