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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 

serviços. 

Responsável: Leandro Marzari Silva (Secretário Municipal de Obras, 
Transportes e Serviços). 

 

Objeto:  

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

técnicos de engenharia e arquitetura visando a elaboração de projetos, 

estudos, documentos técnicos complementares e demais serviços técnicos 

conforme especificações e condições estabelecidas nesse termo de 

referência. 

 

Justificativa:  

A contratação de serviços técnicos na área de engenharia e arquitetura, 

se faz necessária pelo fato do Setor de Engenharia da Secretaria de Obras, 

Transportes e Serviços da Prefeitura Municipal de Xanxerê encontrar-se 

desassistido, com déficit de profissionais da área de engenharia e 

arquitetura (desenhistas, projetistas, engenheiros, arquitetos e topógrafos) 

frente a grande demanda de trabalho existente. Vale salientar que o Setor 

de Engenharia, além do quadro técnico ser reduzido, ainda teve redução 

com a exoneração de um desenhista/projetista no ano de 2018 e outros 

dois profissionais que estão em cargo comissionado (assessor de 

planejamento urbano e secretário de obras), sendo que hoje o setor conta 

apenas com um engenheiro agrimensor, dois engenheiros civis e dois 

arquitetos, número muito reduzido frente a grande demanda existente. 

Para tanto, necessita-se de contratação urgente de empresa 

especializada para dar continuidade às demandas municipais acumuladas 

em decorrência da insuficiência de profissionais técnicos na área de 
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engenharia e arquitetura, para atender as demandas das demais 

secretarias da Prefeitura Municipal de Xanxerê, bem como atender aos 

projetos e obras de anseio da população e constantes no plano de governo 

da atual administração. 

 

Habilitação Técnica:  

A empresa proponente deverá estar devidamente registrada e regular 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e os 

responsáveis técnicos e demais profissionais pertencentes ao quadro 

técnico da proponente devem ter registro regular no CREA ou CAU, 

devendo apresentar as seguintes documentações para habilitação técnica: 

a) Apresentar certidão de registro de pessoa jurídica (válido) da empresa 

proponente, que indique que a licitante está habilitada e exercer as 

atividades expedidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA da Unidade de Federação em que possui registro; 

b) Comprovação de que a proponente possui em seu quadro 

permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissionais 

de nível superior, das áreas de Engenharia Civil, Arquitetura, 

Agrimensura/Topografia, com capacidade técnica para elaboração dos 

projetos e demais serviços técnicos apresentados no quadro 1 que segue 

anexo, bem como em quantidade suficiente para atender as demandas de 

projetos e serviços técnicos constantes no quadro 1, dentro do cronograma 

pré-determinado, devendo possuir no mínimo os seguintes profissionais 

para habilitação em cada grupo de projetos ou serviços: 

  Grupo I – Projetos de engenharia/arquitetura: cinco profissionais 

da área de engenharia (engenheiro civil e ou arquiteto); 

  Grupo II – Projetos de instalações especiais, pontes e muros de 

contenção: um engenheiro civil, um engenheiro elétrico e um engenheiro 

mecânico; 

  Grupo III – Projetos de pavimentação, infraestrutura e serviços 

correlacionados: três profissionais da área de engenharia (engenheiro civil); 
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  Grupo IV – Levantamento topográfico: um topógrafo ou 

engenheiro agrimensor. 

c) A comprovação dos profissionais das áreas de Engenharia Civil, 

Arquitetura e Agrimensura/Topografia pertencentes ao quadro técnico 

permanente da empresa poderá ser feita através da apresentação de cópia 

da carteira de trabalho e cópia do livro de registro de empregados ou 

contrato de prestação de serviços válido na data do certame ou ART/RRT 

de Cargo e Função emitida pelo conselho profissional responsável (CREA 

ou CAU) ou ainda, em caso de sócio, através de contrato social; 

 d) Comprovação da Capacidade Técnica Operacional e Profissional:  

Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica em nome do (s) 

profissional (is) responsável (is) técnico (s) da licitante e em nome da 

Proponente (empresa), fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, acompanhado da (s) respectiva (s) Certidão (ões) de Acervo 

Técnico (CAT) devidamente registrada (s) pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 

comprovando a elaboração de projetos e ou execução dos serviços 

técnicos constantes no quadro 1 que segue anexo, em quantidade e prazos 

compatíveis  com o objeto de licitação; 

e) A empresa proponente deverá comprovar o vínculo empregatício de 

seus responsáveis técnicos e também dos demais profissionais que 

compõe o quadro técnico da empresa, sendo que os responsáveis técnicos 

devem integrar o quadro permanente da empresa, e os demais 

profissionais podem apresentar declaração de indicação e aceitação de 

inclusão na equipe técnica da proponente, com firma reconhecida, e 

apresentar contrato de prestação de serviços entre o técnico e a empresa 

licitante válido pelo período de vigência do contrato e ou Anotação 

Responsabilidade Técnica de cargo e função em relação a proponente. 

f) A empresa contratada deverá manter a equipe técnica apresentada na 

habilitação técnica, ou equipe técnica compatível a apresentada na 

habilitação ao longo de toda a vigência do contrato/ata de registro; 
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g) Declaração formal de disponibilidade de equipamentos necessários e 

de equipe técnica habilitada em quantidade compatível para realização dos 

serviços técnicos especializados objeto da licitação, bem como indicação 

do (s) Responsável (is) Técnico (s) pela execução de cada tipo de projeto 

e demais serviços técnicos constantes no quadro 1, assinada pelo 

responsável legal da empresa; 

h) Certidão de pessoa jurídica da proponente (empresa) e certidão de 

pessoa física do (s) responsável (is) técnico(s) e demais profissionais 

técnicos integrados ao quadro técnico, comprovando registro e 

regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de 

validade; 

i) O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado (s) deve (m) 

conter as seguintes informações básicas: Nome do Contratado, do 

Contratante, identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço), projetos 

e ou serviços técnicos elaborados/executados com respectivas 

quantidades, identificação da Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou RRT de referência, data e local. 

 

Obrigações da contratada: 

Elaborar os projetos, estudos, documentos técnicos complementares e 

demais serviços técnicos constantes no quadro 1 que segue anexo, os 

quais estão subdivididos em quatro grupos, conforme especificações; 

Entregar todos os projetos, estudos, documentos técnicos 

complementares e demais serviços técnicos com seus respectivos 

memoriais descritivos, memorial de cálculo de quantitativo do orçamento, 

planilha orçamentária em modelo a ser definido pelo contratante (modelo 

próprio, da prefeitura ou da CAIXA), cotações de preços e composições de 

orçamentos, laudos, cronograma, detalhamentos necessários e Anotações 

de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), conforme solicitado pela 
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contratante no momento do pedido de realização do projeto ou serviço 

técnico; 

Prestar os serviços de acordo com as especificações do edital, contrato 

e demais anexos (Termo de Referência), sendo que os que estiverem em 

desacordo com o exigido não serão aceitos;  

Manter durante o prazo de vigência do contrato/ata, as condições de 

habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação em 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 Responder por todas as despesas decorrentes da execução do objeto 

e por outras correlatas, tais como fretes, obrigações trabalhistas, seguros 

de acidentes, encargos fiscais e comerciais, encargos sociais, tributos e 

emolumentos e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 

Poder Público;  

 Receber a solicitação e efetuar o fornecimento do objeto, no prazo e 

local estabelecidos, e nas condições constantes da proposta apresentada; 

 Atender todas as especificações e obrigações constantes do edital, 

contrato e demais anexos (Termo de Referência); 

 Fornecer todos os projetos e demais documentos solicitados pela 

contratante em duas vias impressas, assinadas e aprovadas pelos referidos 

órgãos competentes, bem como entregar os arquivos originais em formato 

aberto (editável) em meio digital. Vale ressaltar que o pagamento pelos 

projetos ou serviço técnicos somente serão efetuados após aprovação dos 

mesmos nos órgãos competentes (vigilância sanitária, bombeiros, 

prefeitura, concessionárias de água e energia elétrica, etc), conforme 

especificidade; 

 Serão de inteira responsabilidade da Proponente/Contratada, as 

despesas diretas ou indiretas, tais como: transporte, salários, alimentação, 

diárias, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários, de ordem de 

classe, indenizações civis e outras que porventura for devida na execução 

dos levantamentos de campo, ensaios, elaboração de projetos e demais 
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documentos objeto desta Licitação, ficando ainda a Licitante, isenta de 

qualquer vínculo empregatício com a Contratada; 

 Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados, quando 

aplicáveis, os documentos e normas técnicas listadas abaixo e demais 

normas pertinentes assim como todas as legislações municipais, estaduais 

e federais pertinente, independente de citação: 

a. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de 

Xanxerê; 

b. Legislação Estadual de Licenciamento Ambiental; 

c.  Normas das concessionárias locais de serviços e do Corpo de 

Bombeiros; 

d.  Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de 

Metrologia); 

e. Regramentos específicos aplicáveis ao objeto (situação aplicável 

quando a futura obra está vinculada a alguma fonte de recurso externa); 

f. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

– SINAPI; 

g. SICRO – utilizar para pesquisa dos custos e índices nas obras de 

pavimentação. 

 Todo serviço solicitado compreende o conjunto completo de 

dados e informações pertinente àquele serviço, com projetos, 

memorial descritivo, orçamento e memorial de cálculo quantitativo do 

orçamento, cronograma físico financeiro, planilha de composição do 

BDI, relatórios, planilhas, cotações e composições para orçamento, 

necessário para definições e decisões acerca de empreendimentos 

em planejamento ou execução pela Contratante; 

 Deverão ser emitidas RRT - Registro de Responsabilidade Técnica 

e/ou ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme o caso, 

para todos os serviços; 
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 Todos os projetos devem ser aprovados, pelas concessionárias 

públicas/privadas, corpo de Bombeiros e nos órgãos municipais, 

estaduais ou federais; 

Os honorários e custos de procedimentos, ensaios, vistorias, testes 

necessários, estão incluídos no valor do custo do projeto, não ensejando 

nenhum ônus adicional para a Contratante. Não está incluído o valor de 

taxas dos órgãos no caso de aprovação; 

 Nas fases de preparação dos serviços, desenvolvimento dos 

anteprojetos e projetos, deverão ser realizadas reuniões com a participação 

da Fiscalização da Contratada, para que sejam dirimidas as dúvidas, 

levantadas e solucionadas as diversas interferências, com vistas ao bom 

andamento dos trabalhos de todas as especialidades; 

 São obrigatórias reuniões presenciais, comprovadas por ata e 

vinculado a nota para recebimento, sendo no mínimo duas, e inclusive 

visitas ao local da futura obra para dirimir qualquer dúvida e desenvolver o 

projeto de forma que explicite a real necessidade do empreendimento em 

nível de detalhamento suficiente para o bom entendimento do projeto e 

demais serviços/estudos realizados; 

A elaboração dos projetos deverá primar pela racionalização de custos 

e aproveitamento de recursos que propiciem maximização de eficiência 

energética e menores impactos ambientais; 

 É de responsabilidade da Contratante o pagamento de taxas de 

emolumentos cobrados pelos órgãos públicos e aprovação dos mesmos 

(Concessionárias, corpo de Bombeiros, órgãos ambientais, etc.); 

Caso, por imposições técnicas, orçamentárias ou de concepção de 

projeto, seja necessária a utilização de método construtivo ou de instalação 

específico, o (s) projeto (s) e respectivo (s) memorial (is) deverá (ão) definir 

claramente as etapas de execução, inclusive com apresentação de 

detalhamentos em forma de desenhos técnicos nas pranchas das 

respectivas especialidades; 
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 Todos os trabalhos devem possuir capa de rosto com a identificação 

da empresa responsável com seus dados: razão social e CNPJ, além da 

identificação do responsável técnico com a sua ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica, ou RRT correspondente, além do detalhamento 

das informações constantes no projeto ou documento. 

Com relação ao orçamento especificamente, todos os serviços 

necessários a execução da obra projetada deverão ser quantificados e 

devem constar em memorial de cálculo quantitativo do orçamento, devendo 

apresentar BDI em acordo com as recomendações do TCU. Quanto aos 

custos ou valores de base para o orçamento, deverão ser obtidos, 

preferencialmente, em tabelas do SINAPI da CAIXA atualizadas e não 

sendo possível, por meio de cotações e composições devidamente 

documentadas e assinadas pelos responsáveis; 

 Todos os projetos, estudos e demais serviços técnicos somente serão 

aceitos pela Prefeitura Municipal de Xanxerê, após aprovados nos 

respectivos órgãos fiscalizadores nas esferas Municipal, Federal e 

Estadual. 

 

 Obrigações da contratante: 

Apresentar Ordem de Serviço ou Autorização especificando os projetos 

e serviços a serem executados, locais, documentos a serem entregues e o 

devido prazo para a execução dos mesmos (cronograma); 

Apresentar as prescrições/diretrizes para os projetos, estudos e demais 

serviços técnicos; 

Efetuar o pagamento conforme definido no edital, mediante 

apresentação da Nota Fiscal, desde que, atendidas as demais exigências 

estabelecidas neste edital; 

Acompanhar e fiscalizar os serviços executados. 
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Das especificações de projetos e demais serviços: 

As especificações para elaboração dos projetos, estudos e demais 

serviços técnicos serão repassados pela Contratante (Prefeitura) a 

Contratada no momento da solicitação ou autorização para elaboração de 

cada trabalho.  

 
Dos valores:  

Os valores para pagamento pelos projetos, estudos e serviços técnicos 

elaborados/executados pela contratada seguem as especificações 

constantes no quadro 1 que segue em anexo, observando as 

especificidades de cada projeto, estudo ou serviço técnico, bem como 

observando a unidade de medida de referência para cada tipo de projeto 

ou serviço também constante no quadro 1.  

 

Valor estimado: R$ 3.467.158,79. 
 
Dotação Orçamentária: reduzido 36 – elemento 33903999 
 
Prazo de Validade do Processo: 12 meses. 

 
Prazo de entrega: 2 meses a partir da ordem de serviço ou autorização 

(solicitação de cada projeto ou serviço técnico individual), prorrogável por 

igual período desde que devidamente justificado tecnicamente e aceito pela 

contratante. 

 
Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias 

após cada entrega de projeto, estudo ou serviço técnico desenvolvido, após 

cumprir todos os quesitos já mencionados, inclusive aprovação nos órgãos 

competentes e aceite da contratante, mediante apresentação de Nota 

Fiscal devidamente certificada pelo órgão competente. 

 
Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Xanxerê 
 

Responsável por informações sobre o objeto: Leandro Marzari Silva 
(Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços). 
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___________________________________ 
Leandro Marzari Silva 

Secretário de Obras, transportes e serviços 
Prefeitura Municipal de Xanxerê 

 
 
 
 

Ciente: _______________________________ 
                 Oscar Martarello 

         Prefeito Municipal 
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