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ANEXO I 
 

 
PROJETO BÁSICO 
GEMAP 10/2008 

 
 

1. DO OBJETO 
 
 Visa o presente à contratação de empresa de engenharia e, ou, arquitetura, 
especializada na prestação de serviços de ambientação interna com elaboração e, ou, 
adequação de  lay-out’s, inclusive com a emissão de memorial descritivo e fiscalização da 
execução do projeto, de forma continuada, com vista às adaptações e readequações nos 
espaços internos, utilizados ou que vierem a ser utilizados nos diversos imóveis, no 
município do Rio de Janeiro, da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, conforme 
disposto no inciso IX do artigo 6º da Lei nº 8666/93. 
 
 
2. INTRODUÇÃO 
 
2.1 Os imóveis atualmente utilizados pela SUSEP constantes no objeto deste Projeto 
Básico estão localizados nos seguintes endereços: 
 

a) Sede da Superintendência de Seguros Privados na Av. Presidente Vargas, 730 – 
Centro – Rio de Janeiro, 7º, 8º, 9º, 10º e 13º andares e subsolo, e outros andares que 
poderão ser cedidos à SUSEP - CEP 20071-900;     

 
b)  Rua Buenos Aires, 256 (todos os andares do prédio) –  Centro  –  Rio de Janeiro,  

CEP 20061-000 
 
 

2.2 O escopo dos serviços a serem contratados inclui: 
 

a) Projetos de Layouts e Arquitetônicos, elaboração e execução de desenhos técnicos e 
confecção de Projetos Básicos e Termos de Referência com especificações de 
materiais e quantitativos; 

 
b)  Projetos relativos a reformas/obras, e Elaboração de desenhos técnicos diversos 

com a posterior fiscalização da reformas/obras provenientes dos Projetos 
elaborados. 
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2.3 Não haverá equipe fixa instalada na SUSEP para elaboração de Projetos de todos 
os tipos citados, porém a equipe deverá estar disponível para atender prontamente aos 
chamados da SUSEP para reuniões e planejamentos (em no máximo 48 horas) todos os dias 
úteis, dentro do horário de funcionamento da SUSEP. 
 
2.4 A empresa contratada deverá estar disponível para elaborar, com celeridade, os 

projetos solicitados pela SUSEP e fiscalizar a sua execução, dentro do prazo 
estipulado pelo contratante e pela contratada. 
 

2.5 ESTIMATIVA ANUAL do quantitativo de obras/reformas: 4 (quatro); serviço 
contemplado no item 2.2 b). 
 

2.6 Os Projetos de Layouts e os Arquitetônicos e seus complementos serão feitos de 
acordo com o interesse da Administração; serviço contemplado no item 2.2 a). 
 

 
 
3. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 Ser empresa de engenharia e, ou, arquitetura devidamente habilitada, com Certidão 
de Registro e Comprovante de regularidade da empresa e dos seus Responsáveis técnicos, 
expedida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) da 
jurisdição da sede da Licitante, possuindo contrato social devidamente compatível para 
execução do presente objeto deste Projeto Básico; 
 
3.2 Indicar, na data prevista para entrega da proposta, engenheiro civil e, ou, arquiteto 
responsável, registrado no CREA, para responder pelos serviços e dirimir possíveis dúvidas 
da SUSEP. 
 
3.3 Apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado de execução de serviço de características semelhantes aos descritos 
neste projeto básico com os seguintes dados em destaque: 
 

a) datas de início e término das reformas/obras/serviços, reparos e adaptações; 
b) locais de execução;  
c) nome dos Contratantes e das pessoas jurídicas contratadas; 
d) nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) 
de registro(s) no CREA; 
e) especificações técnicas das reformas/obras e serviços, reparos e adaptações, e os 
quantitativos executados. 
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3.4 O engenheiro responsável deverá comprovar vinculação profissional com a empresa 
apresentando: 

a) Se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado ou 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

b) Se sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão 
competente; 
 
 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS 

  
4.1 Projetos de Layout/Arquitetura e Elaboração de Desenhos Técnicos . 

4.1.1 À Contratada caberá a elaboração de projetos e dos desenhos técnicos relacionados 
com as atividades de implantação desses projetos, relativos à ambientação, ao mobiliário e 
às instalações neles relacionadas. 
 
4.1.2 Caberá ainda à Contratada a execução de projetos e de serviços de desenho técnico, 
relativos aos projetos e ao cadastramento dos imóveis, tais como plantas, cortes, vistas, 
perspectivas e detalhes de arquitetura, estrutura, fundações, elementos de urbanismo, 
instalações (ar condicionado, eletricidade, telefonia, lógica, hidráulica, detecção de 
incêndio, equipamentos e etc.) e de desenhos diversos, tais como programação visual, 
logotipos, mobiliário, símbolos e etc.  
 
4.1.3 Os desenhos e projetos deverão ser elaborados por meio de software AutoCAD (ou 
outro que guarde total compatibilidade) em versão compatível com versão de 2006, 
obedecendo rigorosamente os padrões definidos pela SUSEP. 
 
4.1.4 A Contratada será responsável pela impressão (“plottagem”) de todos os desenhos 
necessários para a execução dos serviços.  
 
4.1.5 Os serviços serão executados pela Contratada, mediante pedido formal da SUSEP. 
 
4.1.6 Para subsidiar o dimensionamento dos serviços de layout, é listado a seguir as 
etapas a serem cumpridas após a autorização para execução: 
 

a) Visita ao local; 
 

b) Entrevista com a área da SUSEP que solicitou o serviço (área solicitante) para 
conhecimento da adaptação pretendida; 
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c) Levantamento do mobiliário, da malha de piso e de equipamentos existentes 

(informática, telefonia, “fac-simile”, máquina reprográfica, ar condicionado e etc.); 
 

d) Levantamento das dimensões e da localização dos pilares que interferem na 
distribuição do mobiliário; 
 

e) Elaboração do desenho do layout e de outros projetos necessários, incluindo a 
representação dos pilares; 
 

f) Apresentação à GEMAP/DEAFI de cópia impressa em sulfite para a aprovação; 
 

g) Execução de eventuais correções/alterações; 
 

h) Reapresentação do projeto à área solicitante (serão repetidos até a obtenção de uma 
solução satisfatória); 

 
i) Aprovação do DEAFI/GEMAP – fiscal do contrato 

 
j) Entrega à Fiscalização de uma cópia do layout, impressa em sulfite, aprovada pela 

área solicitante mediante assinatura e aposição do carimbo; 
 

k) Entrega à Fiscalização do arquivo gravado, contendo o desenho para a execução do 
layout e o projeto. 

 
4.2 Padronização gráfica 
 
4.2.1 Os desenhos deverão ser elaborados em rigorosa obediência às normas da ABNT 
nos formatos A0 (841mm x 1189mm), A1 (594mm x 841mm), A2 (420mm x 594mm), A3 
(297mm x 420mm) e A4 (210mm x 297mm). 
 
4.2.2 A eventual adoção de outros formatos maiores que o A0 deverá ser feita mediante a 
utilização de múltiplos das dimensões menores. 
 
4.2.3 Os desenhos deverão conter, em seus respectivos carimbos, códigos de sigla do 
edifício, sigla do projeto especializado e numeração seqüencial das folhas. Os códigos serão 
fornecidos pela Contratante; 
 
4.2.4 Os desenhos deverão ser elaborados, atendendo às especificações anteriores e a 
todas as prescrições estabelecidas em códigos, leis ou normas pertinentes ao assunto e 
vigentes no local onde se encontra a edificação. 
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4.2.5 Os desenhos gravados em arquivo digital deverão ser feitos tendo o metro como 
unidade, em escala 1:100, exceto se solicitada outra unidade e/ou escala. 
   
4.2.6 Deverá haver padronização dos “layers” e do estilo de cota. 
 
4.2.7 Para a elaboração dos layouts, a Contratada deverá gerar blocos, contendo o móvel e 
o arquivo correspondente. Os nomes dos blocos e do arquivo deverão ser os mesmos e 
seguir o padrão definido pela SUSEP.  
 
4.3 Os arquivos e os desenhos de layout de estações de trabalho que serão 
entregues à SUSEP deverão conter entre outros: 
 

a) Os nomes dos usuários; 
 

b) Os números dos ramais e linhas diretas; 
 

c) As tomadas de energia com indicação de tensão e os pontos de rede de informática, 
que deverão ser alocadas conforme layout/malha de piso e necessidades da SUSEP; 

 
d) As mesas com equipamentos de informática (micros e impressoras). 

 
4.3.1 A aprovação de cada trabalho será feita pela Gerência de Material e Patrimônio da 
SUSEP - GEMAP. 
 
4.3.2 O prazo de entrega dos desenhos e dos projetos de layouts será definido pela 
SUSEP em conjunto com a Contratada, considerando a especificidade e o grau de 
dificuldade do trabalho. 
 
4.4 Rotina na execução de ordem de serviço 
 
4.4.1 A SUSEP será responsável pela emissão das ordens de serviço (OS) e pelo 
respectivo registro no sistema de controle.  
 
4.4.2 Todos os serviços solicitados à Contratada serão executados somente mediante 
ordem de serviço. 
 
4.4.3 As ordens de serviço serão entregues ao Representante da Contratada que 
providenciará a execução dos serviços nelas descritos. 
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4.4.4 Caberá à Administração (DEAFI/GEMAP) definir as prioridades do atendimento 
das ordens de serviço. 
 
4.4.5 Caberá a Administração (DEAFI/GEMAP) resolver os eventuais empecilhos para a 
realização dos serviços, tais como: áreas de acesso restrito, locais em horário de trabalho e 
ambientes trancados. 
 
4.4.6 Ao término da execução de cada tarefa, a ordem de serviço deverá ser assinada pelo 
responsável pela área solicitante e pela Fiscalização, atestando sua conclusão. 
 
4.4.7 Todas as ordens de serviço concluídas e assinadas deverão ser encaminhadas à 
Fiscalização da SUSEP para que sejam baixadas do sistema de controle. 
 
4.5 Serviços de assessoria/consultoria técnica para trabalhos relativos às 
reformas/obras, com desenvolvimento/elaboração de Projetos relativos às 
reformas/obras 
 
4.5.1 Os trabalhos de assessoria técnica serão realizados pela Contratada como atividade 
complementar e constituem-se de: 
 

a) Projetos, alterações e elaboração de “as builts” de equipamentos e instalações de 
todos os tipos dos imóveis da SUSEP; 

 
b) Estudos de modificação dos imóveis para a introdução de novos materiais, novos 

componentes e nova tecnologia; 
 

c) Especificações técnicas de serviços e materiais e pesquisas de preço de materiais e 
de equipamentos necessários para manutenção e para execução de reformas/obras 
dos imóveis; 

 
d) Os projetos e as especificações elaborados integrarão o acervo técnico da SUSEP, 

preservada a menção de autoria na forma da legislação vigente. 
 
 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 Quando fiscalizadora das reformas/obras a empresa contratada deverá 
disponibilizar para os serviços um engenheiro civil/ arquiteto (dependendo do tipo de 
reforma/obras), devidamente registrado no CREA, contratado da empresa, que deverá estar 
presente no local da reforma/obras diariamente, sempre que houver execução de serviços 
de reparos e adaptações, e quando houver entrega de material; 
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5.2 O engenheiro civil/ arquiteto responsável terá as seguintes atribuições: 

 
a) Fiscalizar e acompanhar todo o procedimento de reparo e adaptação previsto em 

contrato, verificar a conformidade da execução com os projetos e memoriais 
descritivos, incluindo os Projetos Técnicos Complementares; 

b) Providenciar a necessária troca de informações com a SUSEP e com a 
administração dos prédios objetos dos reparos e adaptações; 

c) Dirimir todas as dúvidas que surgirem e prestar pronto esclarecimento ao fiscal do 
contrato, especialmente no que se refere à execução da reforma/obra; 

d) Determinar aos executores do objeto contratado o que for necessário para a 
regularização das faltas e defeitos constatados, comunicando em tempo hábil ao 
fiscal do contrato as decisões e providências que forem cabíveis, principalmente no 
que estiver relacionado à eventual resistência em executar as medidas saneadoras 
necessárias; 

e) Acompanhar o recebimento de todos os materiais, atestando a sua qualidade e 
conformidade com o estipulado nos projetos e memorial descritivo; 

f) Apropriar quantidades e serviços executados diariamente, entregando relatório 
quinzenal ao fiscal do contrato; 

g) Fiscalizar, em conjunto com a SUSEP, os contratos e serviços resultantes dos 
projetos elaborados pela contratada (obras/reformas Civis, elétricas, som, hidráulica, 
incêndio, ar condicionado, arquitetura, instalações de comunicações (Rede de dados 
e voz – Telefonia) e diversos; 

h) Acompanhar e fiscalizar a execução do cronograma físico-financeiro da 
obra/reforma; 

i) Conferir e assinar o diário de obras no final de cada expediente; 
j) Consolidar, analisar e aprovar a medição mensal dos serviços e produtos realizados 

referentes a todas as etapas da obra/reforma; 
k) Acompanhar todas as modificações das partes estruturais, elétricas, hidráulicas, do 

sistema de ar condicionado e da rede de voz e dados e outras, em conformidade com 
os projetos apresentados pela SUSEP e com as demais orientações desta 
Administração; 

l) Auxiliar no exame de todas as faturas referentes aos serviços de reparos e 
adaptações e emitir parecer sobre este; 

m) Apresentar relatório circunstanciado, com fotos, sobre o andamento das atividades 
desenvolvidas no período e a medição do percentual da obra/reforma e/ou serviços 
já realizado das seguintes formas: 

- Quinzenalmente; 
- Quando da entrega das faturas para pagamento do objeto do Projeto 

elaborado; e 
- Sempre que solicitado pelo fiscal do contrato. 
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n) Receber provisoriamente os itens descritos no memorial de reparos e adaptações, 

junto ao representante da SUSEP, responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até quinze 
dias da entrega no protocolo da SUSEP de comunicação escrita de cada contratado 
da conclusão do objeto; 

o) Receber definitivamente o projeto concluído, junto ao representante da SUSEP, 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 
disposto no Artigo 69 da Lei 8.666/93. 

 
5.3 A Contratada deverá seguir rigorosamente as orientações do BACEN quanto 
aos aspectos de entrada/saída de seus funcionários e materiais, bem como nas questões de 
segurança, limpeza, barulho e horário. 
 
5.4 Caso julgue necessário, a SUSEP poderá pedir a substituição dos profissionais 
designados para prestar os serviços objeto deste projeto básico, que deverá ser efetivada 
em até 72h (setenta e duas horas) a partir do pedido. O profissional substituto deverá ter as 
mesmas qualificações técnicas daqueles a que substituíram. 
 
5.5 Todos profissionais indicados pela contratada deverão obrigatoriamente portar 
crachá de identificação com fotografia e o nome da empresa, além de atender as normas de 
segurança para ingresso no prédio do BACEN. 
 
 
6. LEGISLAÇÃO APLICADA 
 

a) Manual de Obras Públicas-Edificações, Práticas da SEAP, Projeto da Secretaria de 
Estado Administração e Informação e da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação; 

b) Normas Técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
c) Lei 8.666/93 
d) Demais normas legais pertinentes 

 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  
7.1 A Contratada ficará responsável na execução dos serviços previstos nesta 
especificação pelo fornecimento de: 
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a) todos os equipamentos e  todas as ferramentas de trabalho imprescindíveis para a 
execução dos serviços; 

 
b) todos os materiais de consumo necessários; 

 
 
8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.1 O arquiteto/ engenheiro, que será o Supervisor/Responsável Técnico, deverá 
apresentar comprovante de regularidade junto ao CREA-RJ.  
 
 
9. VISTORIA 
 
9.1 A vistoria aos locais de execução dos serviços é obrigatória, deverá ser previamente 
agendada pelos licitantes interessados com a Gerência de Materiais, Patrimônio e Serviços 
pelo telefone (21) 3233-4004 e (21)3233-4002. A vistoria deverá ser, necessariamente, 
realizada até o dia útil imediatamente anterior à data de abertura das propostas. 
 
9.2 Quando da vistoria, os licitantes deverão inteirar-se das condições e do grau de 
dificuldade dos trabalhos.  Na ocasião da vistoria, será fornecido aos licitantes o 
comprovante de vistoria de que trata o Anexo I do Edital. 
 
9.3 A vistoria deverá ficar a cargo de representante qualificado, expressamente 
credenciado pelo licitante. 
 
9.4 Não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores relacionadas a 
dificuldades na realização dos serviços e ao desconhecimento das condições de trabalho por 
parte dos licitantes. 
 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 Qualquer alteração na indicação do engenheiro responsável pela execução dos 
serviços objeto deste projeto deverá ser comunicada, por escrito e autorizado previamente 
pelo fiscal do contrato, representante da CONTRATANTE. 
 
10.2 CONTRATADA é responsável por todos os encargos decorrentes da execução do 
contrato, inclusive os trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais. 
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10.3 CONTRATADA é responsável pelos danos causados à CONTRANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
 
10.4 Na fiscalização da execução dos projetos, será obrigatório o uso de equipamentos de 
proteção individual, obedecendo ao disposto na Norma Regulamentadora 6 - 
“Equipamentos de Proteção Individual - EPI” e suas atualizações, bem como fiscalizar a 
utilização dos mesmos pela empresa responsável pela realização dos serviços no prédio da 
SUSEP. 

 
10.5 A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 
necessárias ao atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio 
de seus representantes; 
 
10.6 A CONTRATADA deverá utilizar boa técnica, atender às normas e legislação 
vigentes, inclusive as pertinentes à segurança e saúde do trabalho; 
 
10.7 A CONTRATADA deverá ressarcir todo e qualquer dano a SUSEP ou a terceiros, 
em decorrência de ação ou omissão dos seus empregados; 
 
10.8 Todas as comunicações referentes à execução dos serviços serão consideradas 
regularmente feitas, se entregues ou remetidas pelas partes, através de protocolo, carta 
registrada, telegrama ou fax, inclusive alteração de estatuto social, razão social, CNPJ, 
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados pertinentes;  
 
 
11. RELATÓRIOS 
 
11.1 A Contratada deverá apresentar relatórios mensais de ocorrências para a 
Fiscalização da SUSEP. Nesses relatórios, deverão constar o tipo de serviço executado, 
com a indicação do(s) local(is) da sua realização, da área correspondente e da quantidade  
de desenhos/projetos elaborados. 
 
 
12. DESEMBOLSO FINANCEIRO 
 
12.1 – O desembolso financeiros dos serviços, por ser de caráter continuado, será feito 
mediante pagamentos mensais com valor fixo. 
 
13. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
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13.1 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; 
d) Planilha de Formação de Preços Totalmente preenchida; 
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; 
13.2 Para a apresentação da proposta, a licitante deverá preencher a planilha do Anexo II 
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PROJETO BÁSICO GEMAP 10/2008 

 
ANEXO I 

 
                                COMPROVANTE DE VISTORIA 
 
 
 
                  Declaramos que a empresa ......................................................, representada 
pelo(s) Sr.(s) ......................................................................................., compareceu à vistoria 
constante no Projeto Básico GEMAP nº  10/2008.   
 
 
 
 
 
 
                       Rio de Janeiro, 
 
 
 
 

_______________________________________ 
                                             Assinatura do Responsável pela SUSEP 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
                                            Assinatura do Responsável da empresa 
    CNPJ: 
    CREA: 
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ANEXO II 

 
 
 
 
 
PLANILHA DE CUSTOS MENSAL 

 
VALOR (R$) 

 
I – Dos Técnicos colocados à disposição 

 

 
II – Dos Gastos com materiais 

 

 
III – Dos Gastos com Tributos (tributos incidentes sobre o custo 
(especificar nome, alíquota e valor, exceto IRPJ e CSLL) 
 

a) ____________________________________________ 
b) ____________________________________________ 
c) ____________________________________________ 
d) ____________________________________________ 
e) ____________________________________________ 

 

 

 
IV – OUTROS (especificar) 

 

 
TOTAL MENSAL DA PROPOSTA 

 

 
TOTAL ANUAL  

 

 
 
 


