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1. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

1.1. A contratação para a prestação de serviços obedecerá à seguinte sequência: 
I – Apoio técnico na elaboração do Termo de Referência e seus anexos para a contratação de 
projeto básico e executivo de estabilização e monitoramento da encosta do Serrote (Manoel 
Dias), trecho correspondente ao terreno da UNILAB / Campus das Auroras; 
II – Assessoramento técnico à fiscalização durante a execução do Contrato e recebimento 
definitivo. 
1.2. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e 
aprovação, pela fiscalização ou autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas 
anteriores. 
1.3. Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 
 Etapa 01: Auxilio no planejamento da contratação de projeto básico e executivo de 

estabilização da encosta do Serrote (Manoel Dias), trecho correspondente ao terreno da 
UNILAB / Campus das Auroras, com emissão de relatório técnico.  

A consultoria especializada deverá elaborar relatório técnico, em até 30 (trinta) dias corridos a 
contar da emissão da ordem de serviço, contendo no mínimo as seguintes informações:  

I. Descrição dos requisitos indispensáveis que o projeto básico e executivo de estabilização 
da encosta deve dispor para atender a demanda, incluindo padrões mínimos de 
qualidade, de forma a permitir a seleção da proposta mais vantajosa. Incluir, critérios e 
práticas de sustentabilidade que devem ser vinculados como especificações técnicas do 
objeto ou como obrigação da futura contratada. 

II. Descrição da solução como um todo, acompanhada das justificativas técnica e 
econômica, tais como:  
a. Descrição dos procedimentos preliminares de caráter obrigatório que a futura 
contratada deverá realizar para a elaboração de projeto básico e executivo de 
estabilização da encosta;  
b. Descrição das investigações geológico-geotécnicas, de cunho obrigatório, que a futura 
contratada deverá realizar para a elaboração de projeto básico e executivo de 
estabilização da encosta;  
c. Descrição dos aspectos que devem ser levados em conta pela futura contratada no 
momento da escolha da solução a ser adotada no projeto básico e executivo de 
estabilização da encosta;  
d. Descrição detalhada de quais peças técnicas deveram integrar o projeto básico de 
estabilização da encosta a ser elaborado pela futura contratada. Deve-se atentar para os 
requisitos mencionados a seguir:  
i. Art. 6º, inc. IX, art. 7º, art. 12, todos da Lei nº 8.666, de 1993;  
ii. Resolução/CONFEA nº 361, de 10 de dezembro de 1991;  
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iii. Decisão Normativa/CONFEA nº 106, de 17 de abril de 2015;  
iv. Orientação Técnica IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 
Públicas;  
v. ABNT NBR 11682:2009 – Estabilidade de encostas.  
e. Descrição de todos os elementos que devem constar obrigatoriamente no projeto 
executivo de estabilização da encosta a ser elaborado pela futura contratada. 

III. Planilha de composição de preços unitários e de custos estimativos para contratação do 
projeto básico e executivo de estabilização da encosta em compatibilidade com um dos 
regimes de execução previstos na Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada da planilha de 
composição do BDI, dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos 
documentos que lhe dão suporte. O orçamento deverá ser elaborado de acordo o 
Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013;  

IV. Possíveis impactos ambientais que a contratação do projeto básico e executivo de 
estabilização da encosta pode causar e suas respectivas medidas de tratamento.  

V. Cronograma físico-financeiro, no sentido de que seja pré-determinado em que período a 
futura contratada, para elaboração do projeto básico e executivo de estabilização da 
encosta, deverá entregar cada parcela de seu serviço e quando e como receberá seus 
haveres, inclusive, evidentemente, o prazo final para a entrega dos projetos.  

VI. Estabelecimento de qualificações técnicas mínimas, com base na complexidade dos 
projetos a serem elaborados, quanto à capacitação técnico-operacional e comprovação 
da capacitação técnico-profissional que serão exigidas das proponentes para elaboração 
do projeto básico e executivo de estabilização da encosta. 

 Etapa 02: Assessoramento técnico à fiscalização para análise e avaliação visando o 
recebimento do projeto básico e executivo de estabilização da encosta que será 
contratado.  
Após a seleção do fornecedor que irá elaborar o projeto básico e executivo de 
estabilização da encosta do Serrote (Manoel Dias), trecho correspondente ao terreno da 
UNILAB / Campus das Auroras, a consultoria especializada deverá realizar o 
assessoramento técnico à fiscalização para análise e avaliação visando o recebimento do 
projeto básico e executivo de estabilização da encosta. O assessoramento técnico citado 
se dará em três fases descritas a seguir:  
 Fase 01: Análise, considerações e aprovação do relatório de caracterização 
geológicageotécnica e da proposta de solução de estabilidade da encosta, ambos 
apresentados pela futura contratada;  
 Fase 02: Análise, considerações e aprovação do projeto básico de estabilidade da 
encosta apresentado pela futura contratada;  
 Fase 03: Análise, considerações e aprovação do projeto executivo de estabilidade da 
encosta apresentado pela futura contratada; 

1.4. A taxa de BDI deve ser formada pelos componentes: administração central, riscos, 
seguros, garantias, despesas financeiras, remuneração do particular e tributos incidentes sobre a 
receita auferida pela execução da obra. Custos diretamente relacionados com o objeto da obra, 
passíveis de identificação, quantificação e mensuração na planilha de custos diretos 
(administração local, canteiro de obras, mobilização e desmobilização, dentre outros), não 
devem integrar a taxa de BDI. 
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1.5. O projeto executivo contratado será utilizado para processo licitatório para 
contratação das obras/serviços projetadas, portanto, os itens discriminados na referida planilha 
deverão obedecer aos critérios a seguir: 
a) Utilizar composições de custos das planilhas mais recentes disponibilizadas do SINAPI para 

a discriminação de cada um dos itens da planilha, indicando o código referenciado no 
SINAPI de cada uma das composições e insumos; 

b) Nos casos em que o SINAPI não oferecer composições ou insumos equivalentes ou 
compatíveis, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente 
aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, ou do Distrito Federal, 
incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos 
de insumos constantes do SINAPI; 

c) Nos casos em que o SINAPI não oferecer composições ou insumos equivalentes ou 
compatíveis, e não forem encontradas tabelas de referência formalmente aprovada por 
órgão ou entidade da administração pública federal aplicado ao Estado do Ceará, os itens da 
planilha de quantitativos enquadrados nesta situação deverão ser apresentados com 
indicação do seu preço de mercado, obtido através de coleta e da média aritmética de, no 
mínimo, três cotações. Os fornecedores deverão ser identificados. 

1.6. Os documentos componentes do projeto, quando textos, os arquivos correspondentes 
deverão ser apresentados em formato ".doc", documentos "abertos", ou seja, sem proteção para 
uso e alterações; quando em planilhas, os arquivos deverão ser apresentados em formato ".xls", 
documentos "abertos", ou seja, sem proteção para uso e alterações; quando em desenhos, 
deverão ser apresentados em formato ".dwg", versão 2007, documentos "abertos", ou seja, sem 
proteção para uso e alterações. 
1.7. Os documentos deverão ser entregues pela CONTRATADA impressos em papel 
sulfite branco gramatura 75 g/m², em 02 (duas) vias originais, assinados pelos responsáveis 
técnicos, e em mídia digital. 


