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CONVÊNIO Nº 187/2014 
 

 
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP E 
O INSTITUTO DE ARQUITETOS DOS BRASIL - 
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO, VISANDO A 
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS COM VISTAS 
A SELECIONAR MELHORES PROJETOS DE 
ARQUITETURA PARA MORADIAS ESTUDANTIS EM 
TODOS OS CAMPI DA UNIFESP. 

 
 
 

 
 
Pelo presente instrumento, de um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP, autarquia 
federal de ensino superior, criada conforme a Lei nº 8.957, de 15 de dezembro de 1994, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 60.453.032/0001-74, com sede na Rua Sena Madureira, 1500, CEP 04021-001, São Paulo, 
neste ato representada por sua Magnífica Reitora, Professora Doutora Soraya Soubhi Smaili, doravante 
denominada UNIFESP e o INSTITUTO DE ARQUITETOS DOS BRASIL - DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO, com 
sede na Rua Bento Freitas, 306, 4° Andar – Sala 43, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.226.148/0001-40, 
neste ato representado por seu Presidente Arq. José Armênio de Brito Cruz, doravante denominado IABsp, 
ajustam e convencionam, para os fins deste Convênio, determinar e esclarecer as obrigações e 
compromissos recíprocos que assumem na forma das cláusulas que seguem: 
 
CONSIDERANDO que a UNIFESP, Instituição Federal de Ensino Superior, encontra-se em ampla expansão 
das suas atividades acadêmicas e administrativas, bem como de suas infraestruturas físicas e que necessita 
da expertise de entidades civis na área de projetos de arquitetura e engenharia; 
 
CONSIDERANDO que a UNIFESP tem como uma das suas demandas prioritárias a construção de moradias 
estudantis para garantir as condições de estudo e permanência do corpo discente, sobretudo de alunos 
cotistas e de baixa, nas proximidades de seus campi; 
 
CONSIDERANDO que o Conselho de Assuntos Estudantis (CAE), em 28 de março de 2011, aprovou o projeto 
de moradias estudantis para todos os campi da UNIFESP; 
 
CONSIDERANDO que o Relatório Final da Comissão para Estudo da Implantação da Moraria Estudantil, 
aprovado por unanimidade no CAE, em 26 de setembro de 2011, recomenda a realização de concursos 
nacional de Estudo Preliminar de Projeto de Arquitetura para Moradia Estudantil; 
 
CONSIDERANDO que o Concurso das Moradias Estudantis em uma Universidade Pública colabora para 
promover o intercâmbio científico, estudos e pesquisa na qualidade de projetos e da produção de moradias 
econômicas e sustentáveis, de interesse dos arquitetos e de políticas públicas – como foi o caso da Moradia 
Estudantil da UNICAMP, que serviu de modelo para mais de uma dezena de projetos de habitação de 
interesse social. 
RESOLVEM: 
 
Firmar o presente CONVÊNIO, que se regerá, no que couber, pelas disposições da Lei Federal 8.666/1993, 
pelo Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº 507/2011, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estipuladas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1. O presente CONVÊNIO tem por objeto a promoção de ações articuladas entre a UNIFESP e o IABsp, 
fomentando o debate público, acadêmico e profissional visando à realização de Concursos Públicos de 
Estudo Preliminar de Projeto de Arquitetura, com vistas a selecionar melhores projetos de arquitetura para 
Moradia Estudantil para seus campi, a saber: São Paulo, Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, São José 
dos Campos, Osasco, Embu e Zona Leste. 
 
1.1. A Moradia Estudantil, para fins deste CONVÊNIO, é definida como o complexo arquitetônico que 
engloba áreas residenciais, comunitárias, de esporte e lazer, cultura e convivência da comunidade discente.  
 
1.2. O Concurso de Moradia Estudantil terá Edital específico para cada um dos campi, resultando em 
premiações diferentes por campus, uma vez que se pretende favorecer a melhor resposta técnica para o 
atendimento às diferentes situações geomorfológicas, climáticas, legais, de densidade, acesso e inserção 
urbana dos diferentes terrenos e municípios, bem como às diferenças nos programas de necessidades de 
cada uma das comunidades discentes. 
 
1.3. Serão realizados concursos para até 8 projetos de moradia estudantil para os campi da Unifesp, uma 
vez que não há garantias da execução de todos os concursos uma vez que a UNIFESP depende de 
autorização e recursos federais para a aquisição ou desapropriação de terrenos, ou ainda de cessão de 
áreas pelos municípios. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES CONJUNTAS DAS CONVENENTES 
 
2. Para a execução do presente convênio, as CONVENENTES, dentro de suas respectivas áreas de atuação, 
incumbir-se-ão de: 
 
2.1. Proporcionar apoio técnico e operacional às atividades desenvolvidas em função deste instrumento. 
 
2.2. Aceitar, cumprir e fazer cumprir a legislação, normatizações e instruções técnicas e administrativas de 
cada uma das CONVENENTES. 
 
2.3. Assessorar-se mutuamente, planejar, desenvolver e programar ações para a consecução do objeto 
deste convênio. 
 
2.4. Proporcionar a integração dos recursos humanos necessários à execução do convênio. 
 
2.5. Notificar, uma à outra, toda e qualquer irregularidade eventualmente ocorrida durante o 
desenvolvimento do presente convênio. 
 
2.6. Responsabilizar-se pelo sigilo das informações cedidas de uma à outra, não podendo ser repassadas, 
publicadas ou fornecidas a outrem sem autorização por escrito da cedente. O repasse das informações sem 
autorização gera responsabilidade pelas perdas e danos suportados pela outra parte. 
 
2.7.  As partes indicarão profissional formalmente designado para acompanhamento do presente Termo. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA UNIFESP 
 
3. Fornecer o programa de necessidades, as bases documentais dos imóveis, as legislações incidentes, as 
diretrizes municipais e demais documentos pertinentes para todos os campi com vistas à elaboração pelo 
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CONVENENTE das Bases dos Concursos Públicos de Estudo Preliminar de Projeto de Arquitetura, Editais e 
Termos de Referência; 
 
3.1. Aprovar os Editais e Termos de Referência elaborados pelo CONVENENTE; 
 
3.2. Repassar os valores definidos neste Convênio, por meio do Sistema SICONV, referentes às 
remunerações pertencentes aos profissionais atuantes no concurso, os custos administrativos 
discriminados e os prêmios aos concorrentes melhor classificados; 
 
3.3. Indicar 3 dos 7 membros do júri de cada Concurso, sendo um indicado pelo Campus, outro pela Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis e outro pela Pró-Reitoria de Planejamento; 
 
3.4. Contratar o escritório vencedor do concurso para cada campus para realizar o Projeto Executivo 
Completo; 
 
3.5. Aprovar todas as formas de divulgação dos resultados dos Concursos; 
 
3.6. Indicar eventual Patrocinador dos Concursos para pagamento de prêmios e custos de sua execução. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONVENENTE: 
 
4. Preparação do Edital do Concurso, Regulamentos e Termo de Referência. 
 
4.1. Realização de projeto gráfico de material de divulgação do Concurso, para meio digital e impressão de 
500 cartazes. 
 
4.2. Divulgação ampla do Concurso entre as entidades de classe, institutos e universidades por meio digital 
e cartazes. 
 
4.3. Recebimento das inscrições. 
 
4.4. Divulgação e realização de um debate de promoção do concurso e esclarecimentos aos participantes 
no campus em conjunto com as Pró-Reitorias de Planejamento e de Assuntos Estudantis. 
 
4.5. Serviço de secretariado geral, com o recebimento e organização de consultas, o envio das respostas às 
consultas dos participantes. 
 
4.6. Recebimento de projetos e guarda segura dos mesmos. 
 
4.7. Montagem de exposição no campus. 
 
4.8. Secretariado e assistência ao júri nos dias de julgamento. 
 
4.9. Contratação de 4 dos 7 membros do Júri, arcando com hospedagem, alimentação e transporte local. 
 
4.10. Pagamento dos prêmios para 1º, 2 º e 3 º colocados em cada Concurso. 
 
4.11. Publicação dos projetos participantes em 2 livros, sob supervisão da Unifesp, concluídos os primeiros 
4 concursos e, ao final, com os demais concursos. 
 
4.12. Acompanhamento da contratação do Projeto Executivo Completo dos vencedores de cada Concurso.  
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4.13. Submeter à apreciação da UNIFESP para aprovação, em conjunto, das alterações que se fizerem 
necessárias para o cumprimento do objeto deste Convênio. 
 
4.14. Administrar os recursos financeiros, na forma prevista na Cláusula Oitava deste Convênio. 
 
4.15. Não estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber recursos federais. 
 
4.16. Manter o Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV) atualizado com as informações 
referentes à utilização dos recursos financeiros previstos na Cláusula Oitava. 
 
 
CLAUSULA QUINTA - DA OPERACIONALIZAÇÃO 
 
5. - A implementação do objeto de que trata este convênio far-se-á por intermédio de ajustes operacionais 
específicos, expressados no Plano de Trabalho, cujos escopos gerais constam do ANEXO I que integra este 
instrumento e que poderão ser minudenciados e desdobrados, de comum acordo entre as CONVENENTES, 
não sendo permitida a alteração do objeto do convênio. 
 
5.1. - Os ajustes operacionais específicos obedecerão às normas, critérios, programas e projetos 
previamente aprovados pelas CONVENENTES e explicitarão as atribuições, recursos financeiros e 
responsabilidades dos órgãos envolvidos. 
 
5.2 - A motivação para a celebração de ulteriores complementações no Plano de Trabalho e/ou outras 
avenças será consignada em ofício de uma CONVENENTE a outra, solicitando reunião com o objetivo de 
acordo sobre o assunto. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS AUTORAIS 
 
6. A UNIFESP terá o direito de publicação de todo material gráfico e textual produzido pelos participantes 
do concurso para fins de publicação e divulgação. 
 
6.1. Os direitos autorais dos projetos premiados e contratados serão repassados à UNIFESP mediante 
termo próprio, de acordo com a legislação vigente, no momento da contratação dos Projetos Executivos 
Completos. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS HUMANOS 
 
7. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza trabalhista ou de qualquer espécie entre a UNIFESP e o 
pessoal contratado pelo CONVENENTE para execução dos serviços previstos neste Convênio. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
8. O valor unitário estipulado pela UNIFESP para a realização de cada concurso, incluindo prêmios, é de R$ 
139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais), totalizando o valor de R$ R$ 1.192.000,00 (um milhão, cento e 
noventa e dois mil reais) para o lançamento dos oito concursos, considerando todos os custos envolvidos 
no período pactuado, os quais serão repassados de acordo com etapas e fases da execução, cronograma de 
execução e de desembolso e plano de aplicação, por meio de conta de crédito específica e mantidos em 
cadastro no SICONV. 
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8.1. O montante de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais) será liberado no exercício de 2014, 
onerando a Classificação Econômica 449039.05 e a Classificação Funcional Programática 
12364203282820035, vinculadas à Unidade de Despesa 26262 - Universidade Federal de São Paulo.  
 
8.2. O repasse ficará condicionado ao lançamento da prestação de contas da parcela referente ao semestre 
anterior liberada no SICONV. 
 
8.3. Os recursos financeiros transferidos deverão ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de 
poupança de instituição pública federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em 
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida 
pública, quando a sua utilização verificar-se em prazos menores que um mês. 
 
8.4. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de 
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas de Ajuste. Os recursos referidos serão 
isentos da cobrança de tarifas bancárias. 
 
8.5. Todas as atividades, objeto deste Convênio, serão desenvolvidas por ambos os Partícipes, sem 
objetivar lucro.  
 
8.6. A execução dos recursos financeiros oriundos da UNIFESP, dar-se-á em estrita observância ao disposto 
no Decreto nº 6.170/2007 e Portaria nº 507/2011. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

 
9. O presente convênio poderá ser alterado ou modificado, de comum acordo entre os partícipes. 
 
9.1. A modificação prevista nesta Cláusula será formalizada por Termo de Aditamento, firmado pelos 
partícipes, após aprovação do Plano de Trabalho e juntada aos autos dos documentos necessários. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO  
 
10. A execução do convênio será acompanhada por um servidor, especialmente designado e registrado no 
SICONV, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, 
adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.  
 
10.1. O servidor designado deverá registrar no SICONV os atos de acompanhamento da execução do objeto 
e fiscalização do convênio. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
11. O CONVENENTE deverá registrar obrigatoriamente no SICONV todos os procedimentos de execução do 
convênio realizados, bem como a gerar todos os relatórios de execução. 
 
11.1. O prazo para entrega da Prestação de Contas final pelo CONVENENTE será de 60 (sessenta) dias após 
o vencimento do presente Convênio, nos termos do artigo 72, inciso I, da Portaria nº 507/2011. 
 
11.2. A inclusão da Prestação de Contas deverá ser feita no sistema SICONV pelo CONVENENTE. 
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11.3. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações 
financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à CONCEDENTE, no prazo 
estabelecido para a apresentação da prestação de contas. 
 
11.4. Se, ao término do prazo estabelecido, o CONVENENTE não apresentar a prestação de contas nem 
devolver os recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados 
monetariamente e acrescidos de juros de mora, o CONCEDENTE registrará a inadimplência no SICONV por 
omissão do dever de prestar contas, instaurando tomada de contas especial para reparação do dano ao 
erário. 
 
11.5. Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cabíveis para 
regularização da pendência ou reparação do dano, o CONCEDENTE, registrará o fato no SICONV e adotará 
as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, com posterior encaminhamento 
do processo à unidade setorial de contabilidade para os devidos registros de sua competência. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
 
12. O presente Convênio terá prazo de vigência de 2 (dois) anos, contado da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, através de Termo Aditivo, de comum acordo entre as CONVENENTES. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA DENUNCIA E RESCISÃO 
 
13. Este convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por vontade dos CONVENENTES ou de uma 
delas, manifestado por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias e ainda, rescindido por 
infração legal ou por descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste instrumento ou 
nos Termos aditivos. 
 
13.1. No caso de rescisão, havendo pendências ou trabalhos em execução, os CONVENENTES definirão, por 
meio de Termo de encerramento de convênio, as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de 
cada uma das tarefas e todas as demais pendências, visando à forma menos onerosa de desmobilização, 
compensação de eventuais prejuízos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
14. A publicação do extrato deste Convênio será efetuada no Diário Oficial da União, nos termos e no prazo 
do disposto no parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
posteriores alterações.  
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 
 
15. Fica eleito o foro da Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer 
outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
decorrentes do presente ajuste. 
 
Em por estarem assim justas e acordadas, as CONVENENTES, por seus representantes, firmam o presente 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas, para 
que produza os devidos efeitos de direito. 
 
 
São Paulo,                  de                                      de 2014 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

Profa. Dra. Soraya Soubhi Smaili 
Reitora 

 
 
 
 
 

INSTITUTO DE ARQUITETOS DOS BRASIL - DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO 
Arq. José Armênio de Brito Cruz 

Presidente 
 
 
 
Testemunhas 
 
_________________________________                                       ________________________________ 
RG:        RG: 
CPF:        CPF: 
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ANEXO I 
PLANO DE TRABALHO 

 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ARQUITETURA MORADIA ESTUDANTIL – UNIFESP 

 
 

1. JUSTIFICATIVA 
A UNIFESP, Instituição Federal de Ensino Superior, encontra-se em ampla expansão das suas 
atividades acadêmicas e administrativas, bem como de suas infraestruturas físicas e que necessita da 
expertise de entidades civis na área de projetos de arquitetura e engenharia. A UNIFESP tem como 
uma das suas demandas prioritárias a construção de moradias estudantis para garantir as condições 
de estudo e permanência do corpo discente, sobretudo de alunos cotistas e de baixa, nas 
proximidades de seus campi. Para tanto o Conselho de Assuntos Estudantis (CAE), em 28 de março 
de 2011, aprovou o projeto de moradias estudantis para todos os campi da UNIFESP. A Comissão de 
Residências Universitárias, em seu relatório de 2012, aprovado no CAE em 26 de setembro de 2011, 
recomendou igualmente a realização de concursos públicos de projeto para as moradias estudantis.  

 
2. OBJETO 

O Plano de Trabalho, em acordo com o CONVÊNIO do qual é documento integrante, tem por objeto a 
promoção de ações articuladas, fomentando o debate público, acadêmico e profissional visando à 
realização de Concursos Públicos de Ideias, com vistas a selecionar melhores propostas 
arquitetônicas para Moradia Estudantil para seus campi, a saber: São Paulo, Baixada Santista, 
Diadema, Guarulhos, São José dos Campos, Osasco, Embu e Zona Leste. 
A Moradia Estudantil, para fins deste CONVÊNIO, é definida como o complexo arquitetônico que 
engloba áreas residenciais, comunitárias, de esporte e lazer, cultura e convivência da comunidade 
discente.  
O Concurso de Moradia Estudantil terá Edital específico para cada um dos campi, resultando em 
premiações diferentes por campus, uma vez que se pretende favorecer a melhor resposta técnica 
para o atendimento às diferentes situações geomorfológicas, climáticas, legais, de densidade, acesso 
e inserção urbana dos diferentes terrenos e municípios, bem como às diferenças nos programas de 
necessidades de cada uma das comunidades discentes. 

 
3. ETAPAS  

Os Concursos de Moradia Estudantil serão lançados em 3 Etapas, contemplando todos seus campi, 
uma vez que nem todos os campi dispõem de terrenos para a realização imediata e concomitante 
dos Concursos e dois campi ainda estão em fase inicial de implantação. 

 Etapa 1 (campus com terreno já disponível): Osasco e São José dos Campos 

 Etapa 2 (campus ainda sem terrenos disponíveis ou indicados pelo Campus): Baixada 
Santista, Diadema, São Paulo e Guarulhos 

 Etapa 3 (campus ainda em planejamento da implantação): Embu e Zona Leste 
 
Observação: A Etapa 2 pode ser divididas em sub etapas, uma vez que que o Campus obtiver o 
terreno para a Moradia Estudantil será lançado de imediato o seu concurso. 
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4. ORGANIZAÇÃO DOS CONCURSOS 
Na organização do Concurso, caberá ao CONVENENTE: 
I - Preparação do Edital do Concurso, Regulamentos e Termo de Referência; 
II - Realização de projeto gráfico de material de divulgação do Concurso, para meio digital e 
impressão de 500 cartazes; 
III - Divulgação ampla do Concurso entre as entidades de classe, institutos e universidades por meio 
digital e cartazes; 
IV - Recebimento das inscrições; 
V - Divulgação e realização de um debate de promoção do concurso e esclarecimentos aos 
participantes no campus em conjunto com as Pró-Reitorias de Planejamento e de Assuntos 
Estudantis; 
VI - Serviço de secretariado geral, com o recebimento e organização de consultas, o envio das 
respostas às consultas dos participantes; 
VII - Recebimento de projetos e guarda segura dos mesmos; 
VIII - Montagem de exposição no campus; 
IX - Secretariado e assistência ao júri nos dias de julgamento; 
X - Contratação de 4 dos 7 membros do Júri, arcando com hospedagem, alimentação e transporte 
local; 
XI - Pagamento dos prêmios para 1º, 2º e 3º colocados em cada Concurso; 
XII - Publicação dos projetos participantes em dois livros, sob supervisão da Unifesp, concluídos os 
primeiros 4 concursos e, ao final, com os demais concursos; 
XIII - Acompanhamento da contratação do Projeto Executivo Completo dos vencedores de cada 
Concurso.  

 
5. COMISSÃO JULGADORA 

O júri de cada Concurso será composto por 7 membros sendo 4 arquitetos contratados pelo 
CONVENENTE e 3 membros indicados pelo UNIFESP (1 membro indicado pelo Campus pertinente 
ao Edital, 1 membro indicado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 1 arquiteto ou engenheiro 
da Pró-Reitoria de Planejamento). O julgamento será feito por uma comissão especial integrada por 
pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores 
públicos ou não. 
 

6.  PRÊMIOS 
I - A Comissão Julgadora classificará três propostas em 1º, 2º e 3º lugar; 
II - O 2º e 3º lugares receberão prêmios em dinheiro, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e de R$ 
7.000,00 (sete mil reais), respectivamente; 
III – O 1º lugar receberá o prêmio no valor e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e celebrará o contrato 
de desenvolvimento do Projeto Executivo Completo, que abordará a concentração da solução a ser 
desenvolvida, com Termo de Referência em acordo com o ANEXO II deste convênio; 
IV - A Comissão Julgadora a seu critério poderá conceder menção honrosa aos trabalhos que 
justifiquem esse tipo de homenagem; 
V - Os prêmios a serem pagos são estipulados de comum acordo entre os partícipes, sendo a 
responsabilidade de seu cumprimento a cargo do CONVENENTE. São os prêmios assim estipulados 
para os classificados: 
VI - Os direitos autorais dos projetos premiados e contratados serão repassados à UNIFESP 
mediante termo próprio, de acordo com a legislação vigente, no momento da contratação dos 
Projetos Executivos Completos. 
 
1º lugar: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
2º lugar: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)  
3º lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais) 
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7. CUSTO DE EXECUÇÃO DOS CONCURSOS 

 

 

Ações a serem realizadas pelo organizador dos Concursos 

Custos unitários 

por concurso 

(R$) 

Custos total dos 

concursos  

(R$) * 

01 

Divulgação ampla do concurso entre os arquitetos, junto ao CAU e a 

rede dos IABs em todo Brasil, por meio de meio digital e envio de 

correspondências. 

2.000,00 16.000,00 

02 

Recebimento das inscrições, serviço de secretariado geral, com o 

recebimento e organização de consultas, o envio das respostas às 

consultas dos participantes, Recebimento de projetos e guarda 

segura dos mesmos, secretariado e assistência ao júri nos dias de 

julgamento; 

37.000,00 296.0000,00 

03 Criação e impressão de edital, folders, regulamentos e cartazes 6.000,00 48.000,00 

04 Contratação de Arquiteto Consultor; 7.000,00 56.000,00 

05 Montagem de exposição em cada campus; 10.000,00 80.000,00 

06 
Contratação de 4 dos 7 membros do Júri, arcando com 

hospedagem, alimentação e transporte local; 
20.000,00 160.000,00 

07 Prêmios para os 3 primeiros colocados (30 mil; 15 mil e 7 mil reais) 52.000,00 416.000,00 

08 
Publicação dos projetos participantes em livro, sob supervisão da 

Unifesp;  
8 x 10.000,00 ** 

09 
Acompanhamento da contratação do Projeto Executivo Completo 

dos vencedores de cada Concurso.  
5.000,00 40.000,00 

 

Total 139.000,00 1.192.000,00 

* Serão realizados concursos para até 8 projetos de moradia estudantil para os campi da 
Unifesp, uma vez que não há garantias da execução de todos os concursos, e a UNIFESP 
depende de autorização e recursos federais para aquisição ou desapropriação de terrenos, ou 
ainda de cessão de áreas pelos municípios. 
 
** Indicamos que a cota de publicação dos resultados por Concurso equivale a R$ 10 mil reais 
por projeto. O agrupamento em mais do que um concurso, com a meta ideal de 4 concursos 
por publicação, a publicação será realizada após a escolha dos projetos vencedores.  
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8. PRAZOS 
 
Os Concursos de Projeto contarão com os seguintes prazos de execução, podendo ser reduzidos e 
adequados às exigências dos editais de patrocínio que forem obtidos pela Unifesp: 
 
I - Lançamento do Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar de Projeto de Arquitetura para Moradia 
Estudantil do Campus XXX da UNIFESP;  
 
II - Semana Divulgação das Bases do Concurso no site da UNIFESP: 01 dia a partir do lançamento; 
 
III - Período de inscrições: 
a - Início: 01 dia a partir da divulgação das bases do concurso;  
b - Encerramento: 45 dias a partir do início das inscrições; 
 
IV - Período de consultas: 
a - Início: 01 dia a partir do encerramento das inscrições; 
b - Encerramento: 38 dias a partir do início das consultas;  
 
V - Período de respostas às consultas: 
a - Início: 01 dias a partir do encerramento das consultas; 
b - Encerramento: 43 dias a partir do início das consultas; 
 
VI - Data limite de entrega dos trabalhos à UNIFESP: 05 dias a partir do término das consultas;  
 
VII - Julgamento: 5 dias após a entrega dos trabalhos; 
 
VIII - Cerimônia de premiação: 5 dias a partir do Julgamento; 
 
IX - Realização de Contrato do Projeto Executivo Completo junto à equipe vencedora: até 30 dias após o 
Julgamento. 
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9.     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DESEMBOLSO  
 

 
* Serão realizados concursos para até 8 projetos de moradia estudantil para os campi da Unifesp, uma vez que não há garantias da execução de todos os concursos, 
e a UNIFESP depende de autorização e recursos federais para aquisição ou desapropriação de terrenos, ou ainda de cessão de áreas pelos municípios. 
 
** Indicamos que a cota de publicação dos resultados por Concurso equivale a R$ 10 mil reais por projeto. O agrupamento em mais do que um concurso, com a meta ideal 
de 4 concursos por publicação, a publicação será realizada após a escolha dos projetos vencedores 
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ANEXO II 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATO DOS  

PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS DAS MORADIAS ESTUDANTIS 

 

 

 

Este Anexo tem por finalidade definir o escopo dos serviços para a elaboração dos projetos de 
urbanismo, arquitetura e projetos complementares a serem entregues pela licitante, como: 
Levantamentos; Anteprojetos; Projetos Legais; Projetos Básicos; Projetos Executivos; Projetos 
Complementares, Maquetes, Planilhas Orçamentárias e Quantitativas; Memoriais Descritivos e 
de Cálculo (edificação, componentes construtivos, materiais e serviços). 

Por ocasião da realização do CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITETURA, foram fornecidas na pasta 
técnica do Edital, em mídia, os desenhos dos terrenos do respectivo campus para a implantação 
das Residências Universitárias. A empresa vencedora contratada deverá confrontar o material 
existente (documentação jurídica, plantas, desenhos) apresentado naquele Edital com as 
condições atuais de cada Campus e a documentação mais atualizada.  

Durante as reuniões, a contratada deverá apresentar cópias dos projetos, soluções, propostas 
para serem discutidos; bem como os produtos de cada etapa ficarão sob expensas da 
contratada. Os co-autores dos projetos subsequentes deverão considerar as prescrições 
normativas mais exigentes, quer na esfera Municipal, Estadual ou Federal; bem como, transferir 
os direitos autorais patrimoniais à Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, relativos a 
todos os projetos de arquitetura e de engenharia premiados e contratados. 

 
1. PROGRAMAS DE NECESSIDADES 

A empresa vencedora do CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITETURA deverá elaborar as propostas 
de Residências Universitárias, para o campus especificado, considerando:  

a. A adoção do preceito de que moradia não é alojamento, mas entendendo que é 
um espaço complementar da formação acadêmica e sociabilização dos estudantes. É 
um espaço privilegiado para incentivar práticas de vivência coletiva e a promoção de 
uma experiência de formação universitária efetiva, além da mera obtenção de um 
diploma. 

b. A criação de espaços que privilegiem a construção de projetos e programas 
sociais envolvendo o campus e a comunidade, pois se entende que a moradia estudantil 
é um espaço que propicia a formação, o diálogo e a integração social por meio da 
comunicação e atividades entre os universitários e a comunidade local. 

c. Com base na estimativa de vagas para cada campus, a empresa deve aprofundar 
sua proposta vencedora do concurso com estudos complementares de viabilidade e 
confirmação das opções arquitetônicas previstas. A lista a seguir são questões que 
devem ser contempladas para atender as necessidades de habitação estudantil deste 
campus da UNIFESP. Entre os temas destacam-se: 

 Habitação individual; 
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 Habitação coletiva (dois ou três habitantes); 

 Habitação para estudantes solteiros ou casados; com ou sem filhos; 

 Habitação para estudantes visitantes; 

 Habitação tipo residência; apartamento;  

 Habitação tipo térreo, dois ou mais pavimentos; 

 Habitação com lavanderia e cozinha individuais ou coletivas. 

a. As seguintes áreas coletivas deverão ser estudadas no projeto das Residências 
Universitárias e poderão variar conforme o Programa de Necessidades específico de 
cada Campus: 

 Espaço de estudo individual ou em grupo; 

 Espaço para sala de informática; 

 Administração-Zeladoria; 

 Bicicletário; 

 Vagas de automóveis (somente aquelas exigidas pela legislação de 
edificações). 

 Áreas verdes como praças, hortas, áreas de convivência;  

 Depósito de Resíduos e Recicláveis; 

 Restaurante comunitário; 

 Espaços multiusos para atividades extracurriculares e culturais como 
eventos, exposições, projeção de filmes, teatro, saraus, reuniões, cursos; 

 Área esportiva e academia. 

O detalhamento do Programa de Necessidades para cada Moradia estudantil de cada Campus será 
apresentado de forma detalhada na Pasta Técnica do CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITETURA. 

 

2. CRITÉRIOS NA DEFINIÇÃO DO PARTIDO PROJETUAL  

O partido projetual deve manter coerência com o fato de tratar-se de encomenda pública de instituição 

produtora e divulgadora de conhecimento, uma universidade federal. Deste modo, o partido projetual 

deve tanto favorecer a inovação e experimentação, resultando em soluções de vanguarda, quanto 

reproduzir as melhores práticas e saberes acumulados em séculos de história da arquitetura e da 

engenharia. Deste modo, trata-se de definir partidos de projeto de edifícios universitários a altura dessa 

combinação promissora que é projetar a inovação e reconhecer os aprendizados da história construção 

de suas melhores experiências passadas. 

O processo produtivo dessas edificações deve prezar pela racionalização, economia, pré-fabricação e 

respeito aos saberes e à saúde e segurança dos trabalhadores, no canteiro de obra, nas cadeias 

produtivas de fornecedores de insumos e materiais de construção, bem como na operação e 

manutenção do edifício em uso. As soluções projetuais devem especificar materiais sustentáveis, tanto 
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do ponto de vista ambiental, verificando procedência, certificação e pegada ecológica dos materiais e 

sistemas especificados, quanto das relações de trabalho e produção, evitando formas de trabalho 

degradante e precarizado, favorecendo a indústria local e seu mercado de trabalho.     

Do ponto de vista urbanístico, as novas edificação universitárias devem colaborar sempre que possível 

para a qualificação de seus campi e de seus entornos urbanos. Isso significa definir partidos que 

favoreçam espaços públicos e usos compartilhados com os cidadãos, abrindo-se de forma generosa para 

a vizinhança e contribuindo para cidades mais acolhedoras, animadas e integradas social e 

culturalmente. Deste modo recomenda-se que os edifícios não adotem formas acintosas de 

cercamentos, muros, gradis e guaritas, sendo discretos e eficientes no controle de acesso em áreas 

restritas, mas que estejam abertos à cidade.  

Na resposta ao Programa de Necessidades, deve-se avaliar sempre as melhores condições de 

atendimento às atividades e usos solicitados, o estágio mais avançado da técnica, com o conhecimento 

de referências nacionais e internacionais. Adotar critérios de arquitetura bioclimática, favorecendo 

qualidades ambientais naturais, de ventilação e iluminação, reduzindo as demandas por energia e 

sistemas mecânicos sempre que possível. Do mesmo modo, reduzir os custos e dificuldades de 

manutenção, favorecendo a durabilidade, a facilidade de substituição de componentes e a não 

exposição das equipes de limpeza e manutenção a riscos e sofrimentos desnecessários.   

Sabendo que tais edificações terão alta durabilidade no tempo e que o desenvolvimento científico e 

tecnológico é dinâmico, bem como das novas demandas de experimentação artística e cultural, os 

projetos devem evitar propostas ou configurações espaciais rígidas que logo tornem-se anacrônicas e 

obsoletas.  Por isso, além de serem racionais e econômicas, as soluções devem se caracterizar pela 

versatilidade e flexibilidade; isto é, possibilitar mudanças, adaptações, recomposições, rearranjos e 

ampliações ao longo do tempo.   

A expectativa é que os investimentos públicos a serem feitos resultem em obras exemplares, 

economicamente viáveis e que logo possam ser apreciadas pela qualidade formal e espacial, pela 

racionalização produtiva e tecnologias empregadas, pela sustentabilidade ambiental, pela integração e 

qualificação da cidade, aportando assim importante contribuição ao desenvolvimento da cultura e da 

técnica. 

2.1. INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO E QUALIFICAÇÃO DA CIDADE 

a) Favorecer na implantação do edifício e sua fachada urbana a criação de alargamentos de 

calçadas, praças e esquinas, contribuindo para a qualificação do entorno; 

b) Prever o uso compartilhado com os cidadãos de determinados equipamentos universitários que 

integram o Campus e o complexo edificado, tais como bibliotecas, teatros, museus, livrarias, 

cafés etc. de modo a criar um polo de serviços para o bairro de uso não exclusivo da 

universidade; 

c) Evitar formas acintosas de cercamentos, muros, gradis e guaritas, sendo discretos e eficientes 

no controle de acesso em áreas restritas; 
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d) Realizar cooperação e planejamento conjunto com o poder público municipal, por meio dos 

instrumentos legais que este dispõe (Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, etc.) para 

induzir e favorecer outros equipamentos públicos, praças e comércio ao redor do campus, 

ampliando serviços e amenidades aos moradores e à comunidade acadêmica da UNIFESP; 

 
 

2.2. RACIONALIDADE DE PRODUÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

a) Promover a facilidade na execução, conservação e operação do edifício, sem prejuízo da 

durabilidade da obra; 

b) Conceber processos produtivos e sistemas construtivos, favorecendo a produção industrializada, 

a modulação e seriação de componentes e utilização de elementos pré-fabricados. 

c) Estudar das situações de produção, favorecendo mecanização, a saúde e segurança do 

trabalhador, sem expô-lo a situações de risco desnecessárias.  

d) Racionalizar o uso de materiais de acordo com suas dimensões de fabricação industrial, evitando 

a interferência entre sistemas e componentes, de modo a evitar desperdícios, cortes, 

retrabalhos e a produção desnecessária de resíduos.  

e) Dar preferência para aquisição de materiais produzidos regionalmente, que façam parte de 

culturas construtivas locais e que se enquadrem em critérios de sustentabilidade ambiental, 

quando for o caso.  

2.3. DESEMPENHO 

a) No uso e operação, observar critérios de ergonomia, conforto, higiene e segurança e 

sustentabilidade ambiental; 

b) Na manutenção, observar critérios de conservação, limpeza, facilidade de troca e reposição, 

economia e durabilidade; 

c) Nas redes de infraestrutura, sempre que possível realizar sua instalação externa às alvenarias ou 

em áreas sob painéis removíveis (forros e shafts), facilitando a manutenção preventiva e 

corretiva, o cadastramento de modificações e o reconhecimento do funcionamento dos 

sistemas pelos usuários; 

d) O desempenho deve ser avaliado de forma dinâmica no tempo, por isso as soluções projetuais 

devem prever versatilidade e flexibilidade, com possibilitando de mudanças, adaptações e 

ampliações ao longo do tempo. 

2.4. ECONOMIA 

a) Prever custos equilibrados e compatíveis com os praticados no mercado em obras de igual 

envergadura e semelhantes funções; 
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b) Prescrever elementos, componentes construtivos e materiais de construção que apresentem 

características duráveis e máximo desempenho técnico de suas funções, considerando que a 

degradação de edifícios públicos por desgaste, deterioração, mau uso ou vandalismo, ao longo 

do tempo, devem resultar em ações de reparo e manutenção que não sejam custosas. 

c) Zelar pela economia nas soluções construtivas e prescrição dos materiais, sem comprometer a 

durabilidade e usabilidade do edifício, evitando soluções suntuosas ou ornamentais, peças de 

difícil execução e acabamentos de luxo que onerem os recursos públicos; 

d) Favorecer o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no 

local para execução, conservação e operação, estimulando a economia regional; 

2.5. QUALIDADE DOS AMBIENTES INTERNOS 

a) Os ambientes internos devem ser detalhadamente estudados para atender às necessidades dos 

usuários, o que exige um estudo minucioso de layout, disposição de móveis e equipamentos e 

da posição de usuários, nominados um a um por função (no caso de servidores). 

b) Além dos aspectos funcionais, os ambientes internos devem ser agradáveis de se estar, com 

adequada proporção, ventilação e iluminação, escolha cromática e de acabamentos, evitando 

situações que possam produzir desconforto, insalubridade, claustrofobia etc.  

c) Os ambientes internos deverão ter iluminação e ventilação natural, com as exceções dos 

laboratórios, teatros e auditórios, guarda de materiais químicos, guarda de materiais perecíveis 

e outros. 

d) As circulações horizontais dos edifícios deverão ter iluminação e ventilação naturais, as 

exceções serão estudadas caso a caso. 

e) Nos ambientes de administração e escritórios, o posto de trabalho deverá estar no máximo a 

seis metros da janela. 

f) As portas de todos ambientes devem abrir para fora. A solução permite “ganho” de áreas de 

circulação em corredores, espaços de transição, hall, etc. No caso de cabines de sanitários, 

possibilita o resgate de uma pessoa que esteja passando mal. 

g) Todos os edifícios deverão ter um espaço de transição de acesso, entre o exterior e o interior, 

coberto com área mínima de cinquenta por cento da projeção do edifício.  

2.6. USO EFICIENTE DA ENERGIA 

a) Realizar planejamento e otimização do consumo energético; 

b) Prescrever equipamentos com menor consumo de energia e melhor eficiência; 
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c) Realizar cálculo de iluminamento (lux) adequado para cada ambiente, projeto de iluminação 

com baixo consumo energético, utilização de sensores de presença nas áreas de uso esporádico 

ou pouco utilizáveis e melhor aproveitamento de iluminação natural; 

d) Melhorar as condições de conforto térmico evitando a incidência de radiação solar direta, com 

adoção preferencial de acabamentos claros nas áreas de grande incidência de luz solar e 

soluções arquitetônicas passivas, como brise-soleil, venezianas, telas termo-screen externas, 

prateleiras de luz, vidros especiais e o uso da ventilação natural, mesmo nos ambientes onde 

haja previsão para sistema de ar condicionado, de modo a otimizar seu desempenho; 

e) Prever a possibilidade de utilização de equipamentos para gerar energia em períodos de pico e 

tarifa mais cara de consumo; 

f) Tratar a cobertura do edifício mediante pinturas reflexivas ou proteção térmica, incluindo a 

possibilidade de teto-jardim, para diminuir a absorção de calor para o edifício; 

g) Prever a utilização de fontes alternativas de energia (principalmente solar) para alimentação de 

instalações, sistemas e equipamentos com demanda compatível ao potencial de geração; 

h) Prever a iluminação interna de grandes ambientes dividida em setores para atender demandas 

de uso parcial de espaço; 

i) Prever a utilização de lâmpadas e tecnologias de iluminação interna e externa que demandem 

menor consumo de energia, maior durabilidade e menor custo para destinação final de resíduos 

e lâmpadas.  

2.7. USO EFICIENTE DA ÁGUA 

a) Captação, armazenamento e tratamento de águas pluviais para reutilização na irrigação de 

jardins, limpeza, descargas sanitárias, refrigeração, sistema de combate a incêndio e demais 

usos permitidos para água não potável; 

b) Utilização de bacias sanitárias acopladas e válvulas especiais com o fluxo opcional por descarga 

ou de sistemas a vácuo; 

c) Reaproveitamento das águas de lavagem, com tratamento local, para utilização sanitária e usos 

especiais; 

d) Utilização de torneiras com acionamento eletrônico ou temporizador por pressão em locais 

onde o uso seria adequado e eficiente. 

e) No caso de não existência de rede coletora, planejar o tratamento de efluentes gerados e sua 

destinação, adotando sistemas ecológicos de tratamento de esgotos. 
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2.8. USO DE MATERIAIS CERTIFICADOS E RENOVÁVEIS 

a) Especificação preferencial de materiais sustentáveis, certificados e de possível reciclagem; 

b) Planejamento para a escolha de materiais duráveis, visando ao alto desempenho e menor custo 

de destinação final, evitando a obsolescência prematura; 

c) Materiais que favoreçam higienização compatível com as exigências ambientais das atividades 

ali desenvolvidas. 

d) Materiais que permitam manutenção descomplicada e econômica, que favoreçam a limpeza 

sem utilização de produtos tóxicos e a substituição de componentes por similares disponíveis no 

mercado. 

e) Materiais cujos processos de extração de matérias-primas, beneficiamento, produção, 

armazenamento e transporte causem o mínimo impacto ambiental e que não estejam baseados 

na exploração do trabalho degradante, escravo ou infantil. 

2.9. MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RESÍDUOS 

a) Planejar espaços e sistemas visando o menor impacto ambiental, evitando danos à fauna, flora, 

ecossistema local e ao meio ambiente; 

b) Adotar técnicas de construção, operação e manutenção que gerem menos poluição e menor 

produção de lixo e resíduos; 

c) Durante a obra, minimizar a importação ou exportação de terra, prevendo terraplanagem que 

respeite a morfologia original do terreno e favoreçam compensação de corte e aterro no próprio 

terreno ou área do Campus. 

d) Propor soluções para a coleta seletiva do lixo, visando a reciclagem de materiais e a menor 

geração de resíduos descartáveis, de acordo com as normas vigentes e aprovação do 

Departamento de Gestão e Segurança Ambiental da UNIFESP; 

e) Implantar plano de drenagem do solo durante e após a execução das obras, evitando danos 

como erosão ou rebaixamento nocivo do lençol freático; 

f) A vegetação nativa de porte arbóreo ou arbustivo deverá ser preservada e/ou recuperada. A 

eventual compensação ambiental, referente à supressão e replantio de vegetação, deverá ser 

feita preferencialmente no interior do próprio Campus, com autorização dos órgãos 

competentes.   

g) Sempre que possível, e atendendo a legislação vigente, a edificação e suas áreas livres devem 

aproveitar positivamente a relação com a vegetação existente, procurando uma solução 

harmônica e que favoreça potenciais paisagísticos.  
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h) Prever estruturas e espaços adequados para armazenamento e acondicionamento de reagentes 

e resíduos químicos, biológicos e radioativos (de acordo com o perfil do campus os princípios 

legais de logística reversa), em locais acessíveis aos veículos transportadores deste tipo de 

material. 

i) Prever calçamento e pavimentação externa com a utilização/aplicação de material permeável e 

respectivo sistema de coleta de águas pluviais, com alta resistência e durabilidade. 

j) Atender aos critérios de sustentabilidade estabelecidos na Instrução Normativa 01/2010 do 

MPOG, para contratações de Obras Públicas. 

k) Além dos tópicos acima citados, deverá ser observado o Decreto n° 7.746/2012, que estabelece 

critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e pelas empresas estatais dependentes.   

 
2.10. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

a) A urbanização, os edifícios, seus ambientes e espaços devem estar de acordo com normas de 

acessibilidade e de desenho universal (NBR 9050, Lei nº. 10.098/2000, Decreto nº. 5.296/2004); 

b) Deve-se atender as pessoas Portadoras de Necessidades Especiais dentro dos melhores 

princípios da ergonomia quanto a: revestimentos e acabamentos em geral (sobretudo dos 

pisos), sanitários, vestiários, bebedouros, soleiras, peitoris, corrimãos, bancadas, corredores, 

passarelas, escadas, elevadores, rampas, pisos táteis e direcionais.  

c) Devem ser previstos corretamente todos os fluxos de acesso ao edifício (entradas principais, 

secundárias, de serviço, pedestres, veículos, bicicletas, motoboys, etc.), garantindo sua 

racionalidade e coerência com as funções previstas, acessibilidade universal e facilidade de 

compreensão visual e lógica do edifício pelos usuários e prestadores de serviços;  

d) A capacidade dos estacionamentos de veículos deverá ser definida em função das diretrizes 

estabelecidas pelos códigos e normas das prefeituras municipais, garantindo a quantidade de 

vagas por norma para pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos, bem como vagas 

ou espaços adequados para carga e descarga.  

e) Devem ser previstos bicicletários e ciclofaixas nos campi, se possível integrados ao sistema de 

ciclovias da cidade (existente ou em projeto). 

f) Devem ser avaliadas as condições e linhas existentes de acesso por transporte público, 

solicitadas novas paradas, coberturas, calçamento e iluminação pública adequados, favorecendo 

o transporte coletivo ao invés do individual. 
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3. DIRETRIZES PARA O PROJETO COMPLETO 

3.1.  A concepção do Projeto Completo deverá resultar da comparação entre as diversas soluções 
possíveis, devendo se levantar um conjunto de informações jurídicas, legais, programáticas e as 
melhores técnicas; dados analíticos e gráficos objetivando determinar restrições e 
possibilidades que regem e limitam o produto pretendido. Estas informações permitem 
caracterizar o partido das fundações, estruturas e instalações e as possíveis soluções das 
edificações e de implantação dentro das condicionantes levantadas. As soluções finais deverão 
estar em harmonia com os projetos de arquitetura e demais projetos, observando a não 
interferência e a compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas da edificação. 

3.2.  Os Projetos Completos e suas diretrizes e soluções específicas devem estar em acordo e 
subordinadas às Diretrizes Gerais (item 2), bem como ao Partido Projetual (item 3) que orienta 
globalmente o projeto da edificação.  

3.3.  É obrigatória a consulta e atendimento às recomendações no Manual de Obras Públicas-
Edificações – Práticas da SEAP (Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio), 
estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 10/12/85 e atualizadas pela Portaria n. 2.296, de 
23/07/97.  

Endereço: http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf 

3.3.1. O Manual descreve, para cada projeto: 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

6. Normas e Práticas Complementares 

 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E SUAS ETAPAS 

Este item tem por finalidade definir o escopo dos serviços para a elaboração dos projetos de urbanismo, 

arquitetura e projetos complementares a serem entregues pela licitante, como: Levantamentos; 

Anteprojetos; Projetos Legais; Projeto Básico; Projeto Executivo; Projetos Complementares; 

Maquetes; Planilhas Orçamentárias e Quantitativas; Cronogramas Físico-Financeiros; Memoriais 

Descritivos e de Cálculo (edificação, componentes construtivos, materiais e serviços). 

Serão fornecidos, no momento do CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITETURA para cada campus, os pré-

Levantamentos documentais, o Programa de Necessidades e o Estudo Preliminar da edificação, em 

mídia, que deverá ser retirada com o Termo de Retirada de Pasta Técnica, para orientação dos trabalhos 

a serem elaborados. A licitante deverá confrontar o material existente (documentação jurídica, plantas, 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf
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desenhos) fornecido com as condições atuais do terreno, do Campus e da legislação vigente e avaliar a 

correção e qualidade desses Levantamentos e Estudos.  

Durante as reuniões, a contratada deverá apresentar cópias dos projetos, soluções, propostas para 

serem discutidos; bem como os produtos de cada etapa ficarão sob expensas da contratada. Os 

coautores dos projetos subsequentes deverão considerar as prescrições normativas mais exigentes, 

quer na esfera Municipal, Estadual ou Federal, bem como, transferir os direitos autorais e patrimoniais à 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, relativos a todos os projetos de arquitetura e de 

engenharia contratados, conforme prevê o Art. 111 da Lei 8.666/1993 (“A Administração só poderá 

contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os 

direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no 

regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração”). 

4.1.  REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE LEVANTAMENTOS PRELIMINARES 

A UNIFESP já realizou ou está realizando Levantamentos Preliminares de dados físicos, técnicos, legais e 

jurídicos para cada moradia a ser objeto do CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITETURA. Contudo, para cada 

caso, o escritório vencedor que irá desenvolver os Projetos Completos deverá após sua contratação 

avaliar a correção e qualidade destes Levantamentos, realizando revisões ou novos levantamentos, de 

modo a contar com bases consistentes para o desenvolvimento completo do projeto, do qual arcará 

com a responsabilidade técnica.  

No final dessa etapa, deverá apresentar ao DE ProPlan UNIFESP todos os resultados (dados físicos e 

técnicos), desenhos, e relatórios realizados, para aprovação, em mídia digital e impresso em papel 

sulfite (2 vias), seguindo o padrão ABNT, no formato A1 e/ou A0. 

4.1.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 

A empresa licitante deverá revisar ou reelaborar o Levantamento Planialtimétrico Cadastral de cada 

Campus e terreno onde a edificação será construído, incluindo eventual locação e identificação das 

espécies arbóreas existentes, níveis, terreno, logradouro, infraestrutura existente no terreno e nos 

logradouros, seguindo as normas técnicas da ABNT para esse tipo de serviço.  

No caso de projetos com interferências com outras edificações e redes de infraestrutura do Campus, 

deverá elaborar Levantamento Cadastral completo interno e externo das edificações existentes, abrigos, 

cobertura e área externa, considerando, as salas e dependências, detalhes de arquitetura específicos, 

principais pontos de elétrica, hidráulica, ar condicionado, caixas de passagens, caixilhos internos e os 

compõem as fachadas, e elaborar corte longitudinal e transversal.  

4.1.2. SONDAGEM GEOLÓGICA DO TERRENO (SPT) 

Para melhor orientação das soluções dos projetos técnicos de fundação e estrutura e outros projetos 

complementares, a licitante deverá elaborar ou revisar (no caso de já executada) sondagem geológica, 

análise do solo e relatórios técnicos do terreno, seguindo os padrões estabelecidos em normas tanto 

para execução dos serviços quanto para a apresentação dos resultados.  
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4.1.3. RELATÓRIO DE VISTORIA 

A vistoria do local deverá ser elaborada por todos os projetistas das áreas técnicas envolvidos para 

execução dos projetos, tendo por base os levantamentos iniciais, para checagem das informações e de 

possíveis interferências que possam comprometer o desenvolvimento das etapas seguintes. O relatório 

deverá ser devidamente assinado pelos seus responsáveis, e possuir no mínimo 25 fotos indicadas em 

planta, numeradas, identificadas e legendadas. 

4.1.4. LEVANTAMENTO DE DADOS LEGAIS E JURÍDICOS 

Complementar e revisar a documentação preliminar entregue pela UNIFESP a respeito da matrícula e 

certidões do imóvel, e toda legislação incidente sobre o terreno e edificação proposta, nos três níveis 

administrativos. É necessário que a licitante consulte os principais órgãos de aprovações municipais, 

estaduais e federais (Códigos de Obras, Planos Diretores, Zoneamentos, Uso e Ocupação do Solo, 

Sistema Viário, Patrimônio Histórico, Meio Ambiente e Áreas Verdes, Operações Urbanas, Vigilância 

Sanitária, Ministério da Saúde (RDC), Ministério do Trabalho (NR), Controle Ambiental e de Mananciais, 

CONDEPHAAT, CETESB, Companhia Metropolitano de São Paulo, Controle Rodoviário, Espaço Aéreo, 

IBAMA, IPHAN, DNER, PETROBRÁS) para verificação de impedimentos, restrições, condutas, necessidade 

de relatórios de EIA/RIMA, e outras informações que devem ser seguidas para consolidação das 

propostas técnicas de projeto para a posterior aprovação em todos os órgãos competentes (mesmo os 

que aqui não estão relacionados, mas que também se fazem necessários para a aprovação total dos 

projetos) e para início de execução das respectivas obras de construção do empreendimento. A 

aprovação desses projetos e a obtenção dos registros, licenças, alvarás, bem como a elaboração de 

relatórios necessários para a aprovação nos órgãos competentes serão de responsabilidade da licitante.  

4.2. REVISÃO E COMPLEMETAÇÃO DO PROGRAMA DE NECESSIDADES 

O Programa de Necessidades fornecido pela UNIFESP na pasta técnica de cada CONCURSO PÚBLICO DE 

ARQUITETURA, aprovadas pelo Campus que pleiteia a moradia estudantil, resume o conjunto de 

características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades que, adequadamente 

consideradas, definem e originam a proposição para o empreendimento a ser realizado.   

No Programa de Necessidades a equipe da Pró-Reitoria de Planejamento procurou uniformizar 

demandas de todos os campi no que cabe isonomia entre as edificações e no atendimento aos usuários 

e destacar o que é específico e característica única marcante de cada terreno e/ou edificação. A 

empresa vencedora poderá propor a revisão parcial e adequação do programa de necessidades, 

procurando ampliar seu detalhamento, dimensionamento, coerência e atendimento à legislação.  

 
4.3. REVISÃO DO ESTUDO PRELIMINAR 

Entendemos que o CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITETURA representa a etapa de Estudo Preliminar. O 

projeto vencedor embasará a contratação do Projeto Completo pela mesma empresa, por ter sido 

escolhido pelo júri como o que melhor atendi ao Programa de Necessidades, às Diretrizes gerais e 

específicas e as condicionantes locais, bem como assegurar viabilidade técnica e econômica e 

atendimento a condicionantes legais. 
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A revisão do Estudo Preliminar já resultará na entrega do AnteProjeto, sem a necessidade de nova 

apresentação de Estudo Preliminar revisto.  

 

4.4. LEVANTAMENTOS DE DADOS FÍSICOS, TÉCNICOS, LEGAIS E JURÍDICOS 

A contratada deverá completar e detalhar o levantamento de Dados Físicos, Técnicos, Legais e 
Jurídicos, parcialmente apresentados no CONCURSO PÚBLICO DE IDEIAS, confrontando com as 
condições atuais do terreno destinado no campus, para subsidiar as etapas subsequentes de 
elaboração dos projetos.  

No final dessa etapa, apresentar à PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO todos os resultados 
(dados físicos e técnicos), desenhos e relatórios realizados para aprovação, em mídia digital e 
impresso em papel sulfite (2 vias), seguindo o padrão ABNT, no formato A1 e/ou A0. 

 

4.4.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 

A empresa licitante deverá elaborar o Levantamento Planialtimétrico Cadastral do terreno 
envolvido para implantação das Residências Universitárias, incluindo localização e identificação 
das espécies arbóreas existentes, níveis, terrenos, logradouro, infraestrutura existente no 
terrenos e nos logradouros, seguindo as normas técnicas da ABNT para esse tipo de serviço.  

 

4.4.2. SONDAGEM GEOLÓGICA DO TERRENO (SPT) 

Para melhor orientação das soluções dos projetos técnicos de fundação e estrutura e outros 
projetos complementares, a licitante deverá elaborar sondagem geológica, análise do solo e 
relatórios técnicos do terreno, seguindo os padrões estabelecidos em normas tanto para 
execução dos serviços quanto para a apresentação dos resultados.  

 

4.4.3. RELATÓRIO DE VISTORIA 

A vistoria do local deverá ser elaborada por todos os projetistas das áreas técnicas envolvidos 
para execução dos projetos para checagem das informações e de possíveis interferências que 
possam comprometer o desenvolvimento das etapas seguintes. O relatório deverá ser 
devidamente assinado pelos seus responsáveis e possuir no mínimo 25 fotos do terreno 
visitado, contendo localização em planta das vistas fotografadas, numeração e legenda de cada 
imagem. 

 

4.4.4. LEVANTAMENTO DE DADOS LEGAIS E JURÍDICOS 

Este levantamento tem como objetivo completar todas as informações necessárias para a 
consolidação do estudo de viabilidade técnica do Estudo Preliminar de Arquitetura e 
Anteprojeto, confrontando o contido nesse edital com as informações que a licitante irá 
recolher. Neste caso, para melhor balizamento das etapas subsequentes, faz-se necessário que 
a empresa contratada consulte para cada imóvel os principais órgãos de aprovações municipais, 
estaduais e federais (Códigos de Obras, Planos Diretores, Zoneamentos, Uso e Ocupação do 
Solo, Sistema Viário, Patrimônio Histórico, Meio Ambiente e Áreas Verdes, Operações Urbanas, 
Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde (RDC), Ministério do Trabalho (NR), Controle Ambiental 
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e de Mananciais, CONDEPHAAT, CETESB, Companhia Metropolitano de São Paulo, Controle 
Rodoviário, Espaço Aéreo, IBAMA, IPHAN, DNER, PETROBRÁS) para verificação de 
impedimentos, restrições, condutas, necessidade de relatórios de EIA/RIMA e outras 
informações que devem ser seguidas para consolidação das propostas técnicas de projeto para 
a posterior aprovação em todos os órgãos competentes (mesmo os que aqui não estão 
relacionados, mas que também se fizerem necessários para a aprovação total dos projetos) e 
para futura execução das respectivas obras de construção dos empreendimentos. A aprovação 
desses projetos e a obtenção dos registros, licenças, alvarás, bem como o pagamento de taxas, 
emolumentos, elaboração de relatórios e laudos necessários para a aprovação nos órgãos 
competentes serão de responsabilidade da contratada. A contrata deverá elaborar relatório 
contento as restrições que impactam no desenvolvimento dos projetos para cada campi. 

 
 

4.5. ANTEPROJETO 

Conforme a NBR 13531/95, esta etapa destina-se “à concepção e à representação das informações 

técnicas provisórias de detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, 

necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes à elaboração de 

estimativas de custos e prazos”.  

Tendo como base o Estudo Preliminar fornecido pela UNIFESP, a licitante deverá: 

a) Aprofundar e aprimorar as propostas preliminares fornecidas pela UNIFESP, consolidando o 

partido arquitetônico, as soluções técnicas envolvidas nessa etapa, e compatibilizando os 

diversos projetos e confrontando com as informações técnicas e legais; 

b) Avaliar se todas as condicionantes físicas, ambientais e legais estão sendo contempladas e 

resultando em soluções adequadas de projeto; 

c) Predefinir as soluções técnicas dos projetos complementares (estrutura; instalações elétricas, 

mecânicas, hidráulicas e sanitárias), considerando que deverá ser escolhido o método 

construtivo mais racional para execução do edifício. 

d) Apresentar desenhos, memoriais, quadros de áreas e acabamentos, dentro das normas técnicas 

vigentes; 

e) Apresentar modelo virtual tridimensional sem necessidade de renderização (exigida apenas na 

etapa final, de apresentação do Projeto Executivo) para avaliação da volumetria, composição, 

insolação, fachadas e demais definições projetuais, garantido a compreensão do projeto pela 

comunidade acadêmica e não apenas pelos profissionais de arquitetura e engenharia.  

Para a elaboração dessa etapa e os subitens serão programadas reuniões semanais na Pro-Reitoria de 

Planejamento (ProPlan) da UNIFESP, com a presença da Comissão de Espaços Físicos de cada Campus, 

onde o Coordenador Geral de Projetos da contratada deverá participar, dentre outros membros da 

equipe. Como produto dessa etapa, a empresa deverá entregar ao Departamento de Edificações (DE) da 

ProPlan duas cópias impressas e duas cópias em meio digital dos trabalhos solicitados.  
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4.6. PROJETOS LEGAIS 

Consistem na representação do conjunto de informações técnicas necessárias à análise e aprovação, por 

todas as autoridades competentes e concessionárias, “da concepção da edificação, dos seus elementos e 

instalações, com base nas exigências legais (municipal, estadual e federal), e à obtenção dos alvarás ou 

das licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades de construção”. (NBR 13531/95) 

Deverão ser graficamente representadas as plantas, cortes, fachadas, detalhes, esquemas, tabelas, em 

escala adequada e padrões estabelecidos pelos órgãos e concessionárias, com todas as descrições e 

justificativas. O acompanhamento da tramitação e a aprovação dos projetos e as despesas decorrentes 

dos procedimentos para aprovação (taxas, emolumentos, laudos) serão de responsabilidade da 

contratada, que deverá entregar ao DE ProPlan UNIFESP toda a documentação necessária para o início 

da obra do edifício. Entre os órgãos destacam-se: Prefeitura; Corpo de Bombeiros; Patrimônio Histórico, 

Áreas Verdes e Meio Ambientes, Companhia de Energia Elétrica; Companhia de Fornecimento de Água e 

Esgoto; CETESB e os que forem pertinentes para a realização das obras de cada Campus e para a 

aprovação dos projetos nos diversos órgãos considerados.  

Os Projetos Legais deverão ser apresentados aos órgãos públicos e concessionárias em duas fases: 

1) Após a execução e aprovação do AnteProjeto, para comprovação de atendimento às diretrizes 

municipais, ambientais e de concessionárias, verificação de alguma inconsistência a ser 

corrigida, pré-aprovações e licenciamento prévio; 

2) Após a execução do Projeto Básico, para fins de obtenção de alvará de construção, aprovação de 

Bombeiros, concessionárias e licença de instalação.  

Na etapa Projetos Legais, cada fase será considerada concluída mediante contra-apresentação dos 

comprovantes e/ou protocolos expeditos pelos órgãos estabelecidos por esse edital, e os que se fizerem 

necessários para a posterior execução das obras. Concluída as etapas de aprovação, a contratada deverá 

entregar ao DE ProPlan UNIFESP toda a documentação necessária para o início da obra do Campus. 

Para a elaboração dessa etapa serão programadas reuniões no DE ProPlan UNIFESP, onde o 

Coordenador Geral de Projetos da contratada deverá participar. Como produto dessa etapa, a empresa 

deverá entregar ao DE ProPlan UNIFESP duas cópias impressas e duas cópias em meio digital dos 

trabalhos solicitados, e contra-apresentação dos comprovantes e/ou protocolos expeditos pelos órgãos.  

 

4.7.  PROJETO BÁSICO 

Projeto Básico é definido no Artigo 6o. Item IX  da Lei 8.666/93 como “conjunto de elementos necessários 

e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras 

ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 

que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 

execução, devendo conter os seguintes elementos: 
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a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 

todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) 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 e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 

obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 

empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 

provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a 

sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários 

em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 

fornecimentos propriamente avaliados.” 

Apesar da NBR 13531/95 definir o Projeto Básico como etapa “Opcional”, a Lei de Licitações é clara a 

respeito das etapas sucessivas necessárias na realização de projetos, em que o Projeto Básico é etapa 

fundamental que embasa o Projeto Executivo. 

A publicação do TCU intitulada "Obras Públicas - Recomendações Básicas para a Contratação e 

Fiscalização de Obras de Edificações Públicas" reafirma o Projeto Básico como etapa necessária para o 

Projeto Executivo. Assim afirma, no item 5.2: “O projeto básico é o elemento mais importante na 

execução de obra pública. Falhas em sua definição ou constituição podem dificultar a obtenção do 

resultado almejado pela Administração. O Projeto Básico deve ser elaborado anteriormente à licitação e 

receber a aprovação formal da autoridade competente. Ele deve abranger toda a obra e possuir os 

requisitos estabelecidos pela Lei das Licitações (...) Os projetos para construção, reforma ou ampliação 

de um empreendimento serão elaborados em três etapas sucessivas: estudo preliminar ou anteprojeto – 

realizado na fase preliminar à licitação –, projeto básico e projeto executivo. Todos esses estudos e 

projetos deverão ser desenvolvidos de forma que guardem sintonia entre si, tenham consistência 

material e atendam às diretrizes gerais do programa de necessidades e dos estudos de viabilidade.” 

O mesmo documento de recomendações menciona ainda que “A Lei nº 8.666/93 estabelece que o 

Projeto Executivo seja elaborado após a conclusão do Projeto Básico e previamente à execução da obra” 

e “excepcionalmente, permite que ele seja desenvolvido concomitantemente à realização do 

empreendimento.” Em nosso caso, realizaremos unicamente a licitação de obras a partir de Projetos 

Executivos Completos, e não de Projeto Básico, seguindo o que recomendam os órgãos de classe de 

engenheiros e arquitetos, o TCU e demais órgãos controladores.   
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Assim sendo, entendemos o Projeto Básico como etapa preliminar e necessária ao Projeto Executivo, 

devendo obedecer a mesma estrutura deste (apresentada no item 5.6), em estágio ainda parcial, mas já 

preparando desenhos, relatórios, memoriais e orçamentos com a mesma estrutura de apresentação 

final, de modo a evitar retrabalhos desnecessários. 

Para a elaboração dessa etapa e os subitens serão programadas reuniões semanais na Pro-Reitoria de 

Planejamento (ProPlan) da UNIFESP, onde o Coordenador Geral de Projetos da contratada deverá 

participar, dentre outros membros da equipe. Como produto dessa etapa, a empresa deverá entregar 

ao Departamento de Edificações (DE) da ProPlan duas cópias impressas e duas cópias em meio digital 

dos trabalhos solicitados.  

 

4.8. PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

O Projeto Executivo consiste na “etapa destinada à concepção e à representação final das informações 

técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, completas, definitivas, 

necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos serviços de obras correspondentes”. 

(NBR 13531/95) 

O Projeto Executivo será composto pelos seguintes produtos:  

a) Compatibilização final do Projeto Básico; 

b) Projetos Executivos Completos apresentados em pranchas de desenho (itens 5.7.1 a 

5.7.7); 

c) Relatório técnico e memorial justificativo e memória de cálculos para cada projeto 

complementar (item 5.7.8); 

d) Representações tridimensionais (item 5.7.9)  

e) Memoriais Descritivos (edificação, componentes construtivos, materiais e serviços) 

(item 5.7.10); 

f) Planilha Orçamentária (item 5.7.11); 

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (item 5.7.12). 

 

Entre os projetos e memoriais, a licitante deverá elaborar os seguintes itens: 

4.8.1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Projeto de Demolição (quando necessário);  
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 Projeto de Terraplenagem; 

 Projeto Geométrico; 

 Projeto de Contenções de Maciços de Terras (taludes, gabiões e muros de arrimo); 

 Projeto de Drenagem superficial; 

 Projeto Rebaixamento de Lençol Freático (quando necessário); 

 Projeto de Troca de Solos (quando necessário); 

 Projeto de Instalações do Canteiro de Obras. 

4.8.2.  ARQUITETURA E URBANISMO 

 Projeto de Implantação; 

 Projetos das Edificações (plantas, cortes, fachadas, layout, desenho e detalhamento dos 

caixilhos, esquadrias metálicas e de madeira, detalhamento das áreas molhadas, marcenaria e 

acabamentos);  

 Projeto de Acessibilidade; 

 Projeto de Arquitetura Interior; 

 Projeto de Paredes, Pisos, Tetos e Acabamentos; 

 Projeto de Cobertura e Impermeabilizações; 

 Projeto de Comunicação Visual; 

 Projeto de Luminotécnica; 

 Projeto de Acústica em Teatros e Auditórios; 

 Projeto de Paisagismo; 

 Projeto de Calçamento e Pavimentação; 

4.8.3.  FUNDAÇÕES  

 Projeto de locação de obra, gabarito e eixos construtivos; 

 Projeto de Sistema de Fundações; 
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 Projeto e Dimensionamento de Fundações Profundas; 

 Projeto e Dimensionamento de Blocos de Fundação, Baldrames e Embasamentos; 

 Projeto de Impermeabilização de Fundações e Embasamentos; 

 Projeto de Paredes Diafragma e Dispositivos de contenção de subsolos. 

4.8.4.  ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, PRÉ-FABRICADA E/OU 
METÁLICA 

 Projeto e Dimensionamento de Estrutura de concreto armado moldado in loco ou de Sistema 

pré-moldado e/ou protendido; 

 Projeto de Fôrmas, Armações (com tabela resumo de Aço - bitolas e Kg) e Escoramento; 

 Projeto de Estrutura Metálica (com tabela resumo de Aço - perfis e Kg), detalhes construtivos, 

processo de montagem e revestimento de proteção contra fogo; 

4.8.5.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 

 Projeto de Instalações Elétricas, geração de energia e sistemas de backup no fornecimento de 

energia; 

 Projeto de Rede de Comunicação de Dados e Telefonia (Cabeamento Estruturado); 

 Projeto de Instalações Iluminação de Emergência; 

 Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio; 

 Projeto de Proteção contra Descarga Atmosférica. 

 Projeto de Antenas Coletivas de TV, Rádio e TV a cabo 

 Projeto de Circuito Fechado de TV 

4.8.6.  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  

 Projeto de Água Fria e Água Quente; 

 Projeto de Esgotos Sanitários; 

 Projeto de Captação de Águas Pluviais; 

 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais; 

 Projeto de Disposição de Resíduos Sólidos; 
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 Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto (quando necessário).  

4.8.7.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 

 Projeto de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica; 

 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; 

 Projeto de Instalação de Gases. 

 Projeto de Elevadores e Escadas Rolantes 

Para a elaboração dessa etapa e subitens serão programadas reuniões semanais no DE ProPlan UNIFESP, 

para aprimoramento do solicitado, onde o Coordenador Geral de Projetos da contratada deverá 

participar. Como produto dessa etapa, a empresa deverá entregar ao DE ProPlan UNIFESP duas cópias 

impressas e duas cópias em meio digital dos trabalhos solicitados. 

4.8.8. RELATÓRIOS TÉCNICOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULO DE PROJETO 

Acompanhando as pranchas de desenhos, é exigido Relatório técnico com memorial justificativo e 

memória de cálculos para cada projeto estrutural, de fundações e complementar. 

a) Os relatórios técnicos das áreas de instalações (climatização, sistemas mecânicos, elétrica e 

hidráulica) são textos com esquemas, gráficos e cálculos que, elaborados nas fases iniciais dos 

projetos, justificam a tomada de decisões e definições necessárias à continuidade dos mesmos. 

São relatórios que indicam os critérios adotados no dimensionamento dos  diversos sistemas. 

Podem incluir planilhas e desenhos explicativos.  

b) O relatório técnico de fundações deverá justificar a escolha do seu partido projetual  embasado 

nas investigações geológicas e geotécnicas, sondagens e ensaios de campo. A memória de 

cálculo deve contemplar: 

- a descrição das ações nas fundações, provenientes da superestrutura, decorrentes 

do terreno e da água superficial e subterrânea;  

- os fatores de segurança global e parciais; 

- cálculos de carregamento e resistência, estados limite de serviço e de 

deslocamentos das fundações; 

- Dimensionamento geométrico e estrutural, indicando carga admissível e carga 

resistente de projeto. 

c) O relatório técnico de justificativa do cálculo estrutural é outro item obrigatório. Quando o 

projeto for desenvolvido analiticamente através de software, não serão aceitos como memorial 
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de calculo somente as listagens eletrônicas dos resultados obtidos  pelo software. Será exigida 

paralelamente às listagens eletrônicas que o calculista da estrutura apresente para a edificação:  

- modelo estrutural adotado e justificado;  

- cálculos de estabilidade de maneira legível e compreensível;  

- esquema dos pórticos considerados, com desenhos legíveis e carregamentos em cada 

barra para as combinações consideradas. Deverá ser considerada a verificação de 2ª; 

- ordem global do prédio, de maneira clara e objetiva, apresentada em separado dos 

relatórios listados pelo computador;  

- planta de cargas para as fundações.  

Quando se tratar de estrutura metálica o calculista da estrutura além dos itens já citados  deverá 

apresentar também:  

- lista de material e especificações dos aços com as tensões de escoamento adotadas  

- justificativa das ligações, com cálculo das ligações para parafusos ou soldas.   

- justificativa e cálculo do sistema de proteção estrutural contra fogo. 

Os Relatórios Técnicos deverão ser executados nos programas Word e Excel, devendo ser entregues 

para análise duas cópias em papel sulfite formato A4 e arquivos digitais em CD. 

4.8.9. REPRESENTAÇÕES TRIDIMENSIONAIS DE APRESENTAÇÃO FINAL 

São exigidas pelo menos seis vistas renderizadas para apresentação final, resultantes de modelo virtual 

tridimensional, sendo três internas e três externas, de ângulos definidos pela contratante.  

São exigidas duas maquetes físicas (uma para o Campus e outra para a Reitoria) executadas em escala 

1:200, representando as cores dos elementos e materiais arquitetônicos existentes, com base e caixa de 

proteção acrílica, sem necessidade de pedestal. A maquete deverá incorporar faixa de 50 metros 

adicionais ao limite do terreno, representando as edificações do entorno com volumes sólidos brancos 

sem detalhes, mas respeitando forma e gabarito, revelando a inserção urbana do edifício.  

4.8.10. MEMORIAL DESCRITIVO 

O Memorial Descritivo deve apresentar todas as características da edificação proposta no Projeto, com 

as especificações técnicas dos materiais e equipamentos empregados em cada serviço e seus 

respectivos locais de aplicação, além das referências às Normas Técnicas a serem consultadas para a 

metodologia de execução dos serviços da obra.  

Este documento deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos a 

serem aplicados, como traço de argamassa, resistência característica do concreto, tipo de fôrmas, tipo 
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de aço, material, dimensões e características físicas dos elementos de alvenaria, classificação, dimensão 

e cor dos pisos e revestimentos, entre outras informações pertinentes.  

Os materiais de acabamento especificados no Memorial Descritivo deverão ser devidamente indicados 

na planta baixa, nos cortes e fachadas, devendo estar associados a uma legenda. 

 Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

a) As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade com as Normas do 

INMETRO e Práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e 

serviços previstos no Projeto; 

b) As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e suficientes 

ao desempenho técnico requerido pelo Projeto, bem como para a contratação da obra; 

c) Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá 

compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o 

desempenho técnico global; 

d) As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao clima e 

técnicas construtivas a serem utilizadas; 

e) De preferência, as especificações técnicas deverão ater-se aos materiais, equipamentos e 

serviços pertinentes ao mercado local; 

f) As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 

fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento; 

g) As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas deverão 

adotar rigorosamente os padrões das concessionárias; 

h) A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que 

somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no Projeto; 

i) As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e 

comprovação do desempenho requerido pelo Projeto, através de testes, ensaios ou experiências 

bem sucedidas, a juízo do Contratante; 

j) As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico, 

considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil do 

componente da edificação; 

k) Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização do 

componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas de 

aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, definindo com clareza as 
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características e desempenho técnico requerido pelo Projeto, de modo a permitir a verificação e 

comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes. 

4.8.11. QUANTIDADES E ORÇAMENTO 

a. As Planilhas de Quantidades de materiais e serviços deverão ser embasadas por memória de 

cálculo que permita conferência pela contratante de sua correção e metodologia de 

quantificação. Trata-se de item imprescindível para embasar a etapa de orçamento com 

precisão, evitando problemas futuros de aditamentos em obra.  

b. Apresentar Planilha Orçamentária contendo: Item, Código da referência utilizada (SINAPI, 

SICRO/DNIT ou eventuais Propostas de Mercado), Descrição do Item, Unidade, Quantidade, 

Custo Unitário, Custo Total Parcial, LDI (BDI), LDI Diferenciado e Custo Total. Deverão ser 

utilizados os custos das Planilhas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI ou do Sistema de Custos Rodoviários - SICRO do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, não sendo permitido utilizar unidades como 

VB (verba), GL (global) ou itens que contemplem diversos serviços agrupados em um só valor 

unitário. “Nos casos em que o SINAPI e SICRO não oferecerem custos unitários de insumos ou 

serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente 

aprovada por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, incorporando-se às 

composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do 

SINAPI e SICRO” (Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudência do TCU, página 151). 

Declaração expressa do(s) autor(es) das planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade dos 

quantitativos e dos custos constantes das referidas planilhas com os quantitativos do projeto de 

engenharia e os custos do SINAPI. Os Itens da Planilha deverão estar dispostos no molde 

estipulado pelo SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle) do 

Ministério da Educação, a saber: 

1. Serviços Preliminares/Técnicos; 

2. Movimento de Terra; 

3. Infraestrutura/Fundações Simples 

4. Fundações Especiais; 

5. Superestrutura; 

6. Alvenaria/Vedação/Divisória; 

7. Esquadrias; 

8. Cobertura; 

9. Instalações Elétricas; 
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10. Instalações Lógicas/Telefônica; 

11. Instalações Hidráulicas e Sanitárias; 

12. Impermeabilização; 

13. Isolação Térmica e Acústica; 

14. Instalações de Combate a Incêndio; 

15. Revestimentos; 

16. Vidros; 

17. Pintura; 

18. Serviços Complementares; 

19. Paisagismo/Urbanização; 

20. Equipamentos; 

21. Forro; 

22. Ar Condicionado; 

23. Piso; 

24. Instalações Especiais (alarme, CFTV, dentre outros). 

 Ao lado dos itens descritos acima deverá constar o valor da porcentagem (%) do mesmo sobre o 

valor da obra. 

c. Deverá ser fornecida pela contratada todas as composições detalhadas dos custos unitários 

utilizadas na Planilha Orçamentária, com base nas tabelas de composição de preços para 

orçamentos e/ou planilhas de composição de preços, públicas ou privadas, de reconhecida 

aceitação no mercado da construção civil, tais como: TCPO/PINI, FDE, EDIF, com adoção dos 

preços dos insumos disponibilizados pelas tabelas do SINAPI ou SICRO/DNIT, não sendo 

permitido utilizar unidades como VB (verba), GL (global) ou itens que contemplem diversos 

serviços agrupados em um só valor. Para os itens não existentes no SINAPI ou SICRO/DNIT, 

deverão ser adotados valores medianos de mercado, obtidos através de pesquisas entre, no 

mínimo, 3 (três) fornecedores distintos. 

d. A orientação para a Declaração Expressa do Cálculo do BDI (LDI) será passada à empresa nas 

reuniões realizadas no Departamento de Edificações da UNIFESP – DE ProPlan UNIFESP. 
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e. A Planilha Orçamentária deverá seguir a formatação descrita abaixo, com subtotais em todos os 

itens estipulados pelo molde SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle) 

Item Código 

SINAPI 

Descrição 

do Item 

Unidade Quant. Custo 

Unitário 

Custo Total 

Parcial 

LDI LDI 

Diferenciado 

Custo 

Total 

 

f. Na Planilha Orçamentária, na coluna “Descrição do Item”, além das informações necessárias 

deverá ser informado: 

i. A referência utilizada (empresa, modelo, código, etc...) seguida do termo “ou 

equivalente técnico”; 

ii. O nº. do Item e página do Memorial Descritivo que contém todas as especificações. 

g. Deverá ser informado na Planilha Orçamentária o mês de referência das Tabelas utilizadas e o 

Prazo de Execução da obra. Na entrega da Planilha Orçamentária, os custos das Tabelas do 

SINAPI ou SICRO/DNIT deverão ser referentes ao último mês publicado. 

h. Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra, discriminando medições mensais. 

i. Deverá ser fornecida pela contratada a ART ou RRT correspondente à Planilha Orçamentária. 

j. Deverá ser emitida, igualmente, Declaração do Responsável Técnico, declaro para os devidos 

fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com os 

projetos da obra referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou 

menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil - SINAPI, em atendimento aos dispositivos do artigo 112 da Lei Nº 

12.017 de 12 de agosto de 2009 e do Decreto Nº 7.983 de 8 de abril de 2013. 

 

4.8.12. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC): 

Apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) para orientar e 

determinar o manejo e destinação ambientalmente adequados de todos os resíduos gerados durante a 

Obra a ser executada, conforme a IN nº 01/2010 da SLTI/MPOG elaborar o Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. 

 

O PGRCC deverá conter: 

a) A identificação e quantificação dos resíduos gerados; 
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b) O processo de triagem dos resíduos, se feito na obra ou nos locais de destinação licenciados 

para essa finalidade; 

c) O acondicionamento adequado dos resíduos desde a sua geração até o seu transporte, de forma 

a assegurar a reutilização e a reciclagem; 

d) A forma de transporte dos resíduos em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com 

as normas técnicas vigentes; 

e) A destinação final, em acordo com a Resolução CONAMA nº 307 (por classes de resíduos). 

 

5. LEGISLAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

O projeto deverá atender a leis, decretos, resoluções, normas da ABNT e outros dispositivos 

estabelecidos na legislação vigente nos âmbitos federal, estadual e municipal. A seguinte lista é apenas 

indicativa dos dispositivos diretamente concernentes ao objeto do presente Edital, pois são presumidos, 

por parte dos proponentes, o perfeito conhecimento e a obediência à legislação em geral: 

5.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL  

a) Todos os Projetos deverão ser elaborados em obediência às diretrizes gerais da Lei nº. 8.666/93 

de 21/06/1993; 

b) Lei N° 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Institui o Novo Código Florestal; 

c) Lei N° 7.803, de 15 de agosto de 1989 - Altera o Código Florestal (Altera a redação da Lei N° 

4.771, de 15 de setembro de 1965, e revoga as Leis N° 6.535, de 15 de julho de 1978 e 7.511, de 

7 de julho de 1986); 

d) Decreto Nº 750, de 10 de fevereiro de 1993 – Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão 

de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, e 

dá outras providências; 

e) Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis Nº 10.048, de 8 de novembro 

de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas portadora de necessidades especiais, e 

Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

e dá outras providências. 

f) Seguir a legislação, normas e regulamento, em todas as esferas, sobre resíduos biológicos, 

químicos, radioativos, comuns, de obras e construções.  
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5.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL  

a) Lei N° 898, de 1° de novembro de 1975 (Já alterada pela Lei Estadual nº 3.746/83). Disciplina o 

uso do solo para a proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos 

hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo, em cumprimento ao 

disposto nos Incisos II e III do art. 2° e Inciso VIII do art. 3° da Lei Complementar 94, de 29 de 

maio de 1974; 

b) Lei Nº 1.172, de 17 de novembro de 1976 – Delimita as áreas de proteção relativas aos 

mananciais, cursos e reservatórios de água, a que se refere o artigo 2° da Lei n° 898, de 18 de 

dezembro de 1975, estabelece normas de restrição de uso do solo em tais áreas e dá 

providências correlatas; 

c) Lei Nº 11.216, de 22 de julho de 2002 – Altera a lei Nº 1.172 de 17 de novembro de 1976, que 

delimita as áreas de proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água de interesse da 

Região Metropolitana da Grande São Paulo. 

5.3.  LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

Deverá ser obtida pela licitante junto à Prefeitura de cada Campus e junto à UNIFESP que já realizou 

levantamento preliminar, as seguintes leis e informações, verificando sua incidência sobre o terreno e 

edificação em projeto:  

a) Plano Diretor Municipal 

b) Lei de Uso e Ocupação do Solo 

c) Certidão de Zoneamento e de Diretrizes Municipais para o terreno 

d) Código de Obras 

 

5.4. NORMAS, CÓDIGOS, PORTARIAS e RESOLUÇÕES 

A licitante deverá se orientar por normas específicas (ABNT, INMETRO, Normas Regulamentadoras da 

CLT, Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e normas pertinentes para 

cada assunto) de acordo com a natureza dos projetos a serem elaborados. As seguintes normas são 

relevantes para os objetivos técnicos deste Edital, pois poderão representar condicionantes para a 

concepção do partido projetual geral e para a elaboração dos projetos específicos: 

a) Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos e Federais – Práticas SEAP 

(Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio); 

b) Normas Regulamentadoras (NRs) e diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;  

c) Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA e do CAU;  
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d) Portarias do Conselho de Vigilância Sanitária (CVS) da Associação Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA)  

e) Código de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo 

f) Código de Obras do Município em que estiver sendo realizado o projeto 

g) Cadernos Técnicos de Projeto da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado 

de São Paulo), como referencia para soluções de projeto em edifícios educacionais. A FDE 

sistematiza e divulga o conhecimento acumulado sobre a produção de edifícios escolares na 

forma de catálogos técnicos, cujos conteúdos estão disponíveis gratuitamente pela Internet. 

h) Normas Brasileiras (NBR) realizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para 

materiais e serviços da construção civil. A relação abaixo de normas pertinentes é uma relação 

orientativa. O responsável pela elaboração dos projetos é responsável pelo cumprimento de 

todas as Normas Técnicas pertinentes ao seu projeto específico, em sua versão mais atualizada, 

mesmo que não mencionadas nesta relação.  

NBR9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências às edificações, espaço, mobiliário e 
equipamento urbano 

NBR13532 Elaboração de projetos de edificações - Arquitetura  

NBR10152 Níveis de ruído para conforto acústico  

NBR12179 Tratamento acústico em recintos fechados 

NBR14715 Chapas de gesso acartonado - Requisitos  

NBR11685 Divisórias leves internas moduladas   

NBR13207 Gesso para construção civil  

NBR11702 Tintas para edificações não industriais  

NBR7374 Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de 
ensaio  

NBR12544 Pisos elevados  

NBR10821 Caixilhos para edificação - Janelas  

NBR10830 Caixilho para edificação - Acústica dos edifícios  

NBR11706 Vidros na construção civil  

NBR14718 Guarda-corpos para edificação  

NBR9575 Impermeabilização - Seleção e projeto  

NBR9689 Materiais e sistemas de impermeabilização  

NBR5665 Cálculo do tráfego nos elevadores  

NBRNM313 Elevadores de passageiros-Requisitos de segurança para construção e instalação. Requisitos 
particulares para a acessibilidade das pessoas,incluindo pessoas com deficiência  

NBR9818, NBR10339, NBR10819,  NBR11238 Projeto de execução de piscinas  

NBR6122 Projeto e execução de fundações  

NBR6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações  

NBR6123 Forças devidas ao vento em edificações  



                                                                                                        
 
 

40 
 

NBR8681 Ações e segurança nas estruturas - Procedimento  

NBR14432 Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações - Procedimento  

NBR6118 Projeto de estruturas de concreto - Procedimento  

NBR8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios  

NBR9971 Elementos de fixação dos componentes das estruturas metálicas  

NBR14323 Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio - Procedimento  

NBR6493 Emprego de cores para identificação de tubulações  

NBR5626 Instalação predial de água fria  

NBR7198 Projeto e execução de instalações prediais de água quente  

NBR8160 Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução  

NBR10844 Instalações prediais de águas pluviais  

NBR5354 Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais  

NBR5410 Instalações elétricas de baixa tensão  

NBR5413 Iluminância de interiores  

NBR5419 Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas  

NBR10898 Sistema de iluminação de emergência  

NBR5597 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos  

NBR6689 Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais  

NBR13932 Instalações internas de gás liquefeito de petróleo (GLP) - Projeto e execução  

NBR14570 Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e GLP - Projeto e execução  

NBR6135 Chuveiros automáticos para extinção de incêndio  

NBR9077 Saídas de emergência em edifícios  

NBR11742 Porta corta-fogo para saída de emergência  

NBR14880 Saídas de emergência em edifícios - Escadas de segurança - Controle de fumaça- Procedimento  

NBR6401 Instalações centrais de ar condicionado para conforto - Parâmetros básicos de projeto  

NBR 10.080 Instalações de ar condicionado para salas de computadores  

NBR 14.518 Sistema de Ventilação para Cozinhas Profissionais  

NBR 15635:2008 – Serviços de alimentação – Requisitos de boas práticas higiênico-sanitárias e controles 
operacionais essenciais 

NBR 13.413 Controle de contaminação em áreas limpas 

 

6. COMPATIBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS 

Os projetos complementares de diferentes especialidades deverão estar perfeitamente 

compatibilizados entre si, refletidos também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do 

conjunto, sem omissões, erros ou conflitos que comprometam a integridade do material apresentado, 

que possa gerar, com isso, perda de tempo e eventuais atrasos. Para tanto, a licitante contratada deverá 

indicar representante técnico, na qualidade de Coordenador de Projetos, para realizar planejamento, 

programação e controle de todas as atividades e etapas a serem desenvolvidas nesse edital, bem como: 

a) Manter estreito cumprimento das etapas e prazos estabelecidos nesse edital; 
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b) Participar ativamente de todas as reuniões quando agendadas pelo DE ProPlan UNIFESP e 

durante a elaboração dos projetos, onde o Coordenador responsável deverá trazer duas (2) 

cópias dos projetos para discussão (uma para arquivamento na UNIFESP e outra para retorno 

com indicações de revisão); 

c) Coletar informações junto ao DE ProPlan UNIFESP e apresentar os resultados de cada fase;  

d) Estabelecer a compatibilização dos projetos entre as diversas áreas técnicas avaliando 

interferências, critérios e soluções adotados; 

e) Seguir a padronização dos desenhos, documentos técnicos e normas, além de revisar os 

produtos e projetos em cada etapa; 

f) Nenhuma etapa poderá ser seguida sem a autorização e aprovação por escrito do DE ProPlan 

UNIFESP e, sobretudo, sem o cumprimento da etapa anterior e as devidas compatibilizações e a 

total conclusão dos serviços. Manter estreito cumprimento das etapas e prazos estabelecidos 

nesse edital; 

 

7. PADRONIZAÇÃO DOS DESENHOS, APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PROJETOS 

Todo material produzido, de acordo com sua especificidade (desenhos, textos, planilhas), deverá seguir 

as normas técnicas da ABNT, ser padronizado e conter as seguintes informações: 

a) Identificação da UNIFESP e do Departamento de Edificações da Pró-Reitoria de Planejamento; 

b) Dados da licitante e carimbo técnico contendo identificação dos autores e responsáveis técnicos 

pelos diversos projetos, habilitação e registro profissional, número de ART's e RRT’s, assinaturas, 

título, assunto, data de emissão e de revisão, numeração, código, fase de trabalho, atividade 

técnica relacionada (Arquitetura, Estrutura, Elétrica, Hidráulica, Mecânica, etc.); entre outros 

dados pertinentes; 

c) Os desenhos serão apresentados em arquivos com extensão DWG (AutoCad 2010 ou superior), 

com especificações e arquivos de plotagem (com respectivas penas de plotagem), PLT, PDF e em 

escalas e padrões previstos pelas normas técnicas e os desejados pelo DE ProPlan UNIFESP, 

podendo ser aceita, mediante análise e aprovação, a padronização proposta pela licitante. 

Planilhas e textos serão elaborados e entregues em softwares de extensão DOC, XLS e PDF. 

Imagens poderão ser apresentadas em JPG ou TIF. Todo o material fornecido pela licitante 

deverá ser enviado em duas (2) cópias impressas e em mídia digital; inclusive o material a ser 

apresentado durante as reuniões e durante o término de cada fase;  

d) Os desenhos, textos e planilhas serão numerados em sequencia e conter número total de 

pranchas. Serão agrupados de acordo com cada atividade técnica e de acordo com as etapas de 

produção. Apresentar listagem e relação de todos os desenhos elaborados;  



                                                                                                        
 
 

42 
 

e) Apresentação e fornecimento da(s) ART(s) e/ou RRT(s), devidamente assinada pelas partes, do 

Projeto de Arquitetura e de Engenharia ao Departamento de Edificações da UNIFESP. Após a 

aprovação final, a contratada emitirá ART e/ou RRT relativa à responsabilidade técnica pelos 

projetos executivos de arquitetura, todos os projetos complementares e Planilhas 

Orçamentárias, objeto deste termo; 

f) Obrigação de transferência dos direitos autorais e patrimoniais à Universidade Federal de São 

Paulo, UNIFESP, relativos a todos os projetos de arquitetura, engenharia e complementares; 

g) Todas as entregas deverão ser acompanhadas de ficha contendo relação dos projetos e 

materiais entregues ao DE ProPlan UNIFESP, e folha de protocolo, em duas vias. 

h) Todas as incompatibilidades, dúvidas e/ou falta de informações encontradas nos projetos, 

durante a execução das obras, serão de responsabilidade da licitante sem ônus para UNIFESP. 

A empresa licitante, previamente à emissão final dos desenhos originais em cada etapa, deverá 

submetê-los à aprovação do Departamento de Edificações da Pró-Reitoria de Planejamento da UNIFESP, 

utilizando duas cópias, que deverão indicar em campo apropriado que se trata de primeira emissão e/ou 

revisão e cópia em CD dos arquivos relativos aos desenhos entregues.  

O DE ProPlan UNIFESP, após análise dos projetos, encaminhará a EMPRESA uma das cópias com 

comentários determinando modificações ou informando a aprovação. A outra cópia e o CD serão retidos 

para controle. O procedimento descrito, se necessário, será repetido, originando outras emissões e/ou 

revisões até que não ocorra necessidade de correções e/ou adaptações e/ou complementos.  

Finalizadas todas as etapas e tendo todos os desenhos revisados, a licitante deverá entregar toda a 

documentação em duas (2) cópias impressas e em mídia digital. 

 

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O Cronograma Físico-Financeiro é uma referência geral que será quantificada em dias de execução no 

momento da Contratação do Projeto Executivo Completo. O prazo de execução dos serviços será 

compatível com o tamanho e grau de complexidade de cada edifício de Moradia Estudantil a ser licitado.  

A etapa Projetos Legais, dividida em duas entregas, será considerada concluída mediante contra-

apresentação dos comprovantes e/ou protocolos expeditos pelos órgãos estabelecidos por esse edital, 

conforme item 5.5, desse anexo. 

Os espaços hachurados, em listras, correspondem ao tempo de análise e aprovação pelo DE ProPlan das 

respectivas fases de elaboração dos projetos, podendo ser ampliado pela UNIFESP caso necessário. 
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9.  QUALIDADE E GARANTIA 

O recebimento dos projetos pelo DE ProPlan UNIFESP não desobrigará a empresa contratada de sua 

plena responsabilidade com relação à adequação e compatibilizações dos projetos aos aspectos de 

segurança, obediência às normas técnicas e às legislações vigentes, funcionalidade e exequibilidade, 

devendo a licitante proceder a todas as correções e adaptações necessárias, bem como as não previstas 

que surgirem durante a execução da obra. 

 

10. TABELA DE REMUNERAÇÃO PARA O PROJETO EXECUTIVO COMPLETO 

O valor de remuneração do Projeto Executivo Completo da empresa vencedora do CONCURSO PÚBLICO 

DE ARQUITETURA será apresentado junto com a Pasta Técnica de cada edital e calculado a partir da 

tabela de honorários de projeto de arquitetura do CAU e de honorários de engenharia do 

CREA/CONFEA. Serão levantados preços de contratações de Projetos Executivos Completos de Moradias 

Estudantis em outras IFES como termo de comparação, bem como preços que a UNIFESP tem 

contratado para outros Projetos Executivos Completos para edifícios da Instituição. 


