
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

TERMO DE REFERÊNCIA

A Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias, RJ (SMO/PMDC), por intermédio deste Termo de Referência, a pedido da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, RJ (SMCT/PMDC) 

leva ao conhecimento dos interessados mediante as condições estabelecidas neste 

Termo de Referência a modalidade de Licitação via CONVITE além de exigir os 

serviços da contratada de acordo com a Lei n°8666/93.

O Termo de Referência tem o objetivo de estabelecer as orientações 

necessárias e as condições mínimas que orientarão a contratação dos projetos de 

arquitetura/engenharia e nortear a empresa no desenvolvimento dos projetos 

contratados.

1 DO OBJETO

• Contratação de serviços de elaboração de Projetos Executivos de 

Arquitetura, Projetos executivos de Serviços em geral, Projetos Complementares e 

Planilhas com Guantitativos de Materiais e Serviços, com área construída de 

2.944,06m2 (dois mil novecentos e quarenta e quatro metros quadrados e seis 

centésimos) referentes a Reforma do Teatro Municipal Raul Cortez, incluindo 

documentos técnicos, especificações técnicas e planilhas de quantitativos. 

Referente à serviços de projetos de arquitetura e complementares com fins de 

refo rma/restau ração.
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2 DO LOCAL DE APLICAÇÃO

Os serviços constantes nesse Termo de Referência serão aplicados no Teatro 

Municipal Raul Cortez, situado na Praça Pacificador, s/n° - Centro -  1o distrito de 

Duque de Caxias/RJ

3 DA JUSTIFICATIVA

Oscar Niemeyer (1907-2012), figura chave no desenvolvimento da arquitetura 

moderna, tornou-se um dos mais importantes arquitetos do cenário mundial, com 

obras espalhadas e reconhecidas por todo o mundo. Em 2007 foi eleito o novo 

gênio mundial vivo em uma lista compilada pela empresa Syntetics (Lista dos 100 

maiores gênios vivos). No brasil seu mais importante conjunto de trabalhos situa- 

se em Brasília, o Palácio da Alvorada e a Catedral de Brasília.

Internacionalmente colaborou com um grupo de arquitetos na sede das Nações 

Unidas -  ONU em Nova Iorque. Seu prestígio internacional lhe proporcionou a mais 

alta condecoração do governo francês pelo conjunto de sua obra, o título de 

Comendador da Ordem Nacional da Legião de Honra. Na Espanha construiu o mais 

amplo e maior projeto arquitetônico fora do Brasil, O Centro Cultural Internacional 

Niemeyer, em Avilés, Astúrias.

A Cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, região metropolitana do 

Rio de Janeiro, teve a honra de receber também um Teatro, obra projetada pelo 

grande mestre Oscar Niemeyer (1907-2012), de grande impacto visual, instalada 

na praça central do município (Praça do Pacificador, em homenagem a Luís Alves 

de Lima e Silva, o Duque de Caxias), a confluência das 02 (duas) artérias principais 

da cidade, nas proximidades das estações rodoviárias e ferroviária, coração
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pulsante da cultura da cidade. O próprio Oscar Niemeyer, nos estudos iniciais 

solicitou que o terreno fosse central, de grande afluência de pessoas e em área já 

densamente ocupada.

O Centro Cultural de Duque de Caxias constitui-se de duas grandes 

edificações, sendo uma delas o Teatro Municipal Raul Cortez -  (TMRC) (nome 

numa homenagem solicitada ao prefeito Washington Reis pela 1a Dama do Teatro 

Fernanda Montenegro).

O Teatro, com destaque arquitetônico na área da praça, oferece 440 lugares 

confortavelmente sentados e um palco reversível que dá acesso extremamente ao 

público da praça para espetáculos com platéia ao ar-livre para um máximo de 15 

mil pessoas. O palco, completamente profissional e moderno é o terceiro maior do 

estado do Rio de Janeiro, com 15 metros de boca de cena e 16 metros de 

profundidade.

O Teatro Municipal Raul Cortez (TMRC) é o mais importante e moderno 

teatro da Baixada Fluminense. Por ele passa toda as grandes Companhias de 

teatro e Dança oriundas ou que aportam no Rio de Janeiro e mesmo produções 

internacionais, justamente pelas qualidade e amplitudes de suas instalações. A 

produção da Baixada Fluminense como os grandes Festivais periódicos de Música, 

Dança Teatro acontecem no Teatro Municipal Raul Cortez (TMRC).

A se destacar que a maioria de suas apresentações são gratuitas ou a 

preços populares garantindo ao público de menor renda do município acesso a uma 

produção cultural que de outra forma não teriam condições de usufruir. A média de 

público no Teatro Municipal Raul Cortez (TMRC) gira em torno de 50 (cinquenta) 

mil pessoas anualmente. As obras de restauração, adaptações, consertos, 

reformas e modernização poderão pelo menos aumentar para o dobro o
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atendimento ao público fruidor de cultura do município de Duque de Caxias e 

Baixada Fluminense.

A agenda de utilização do Teatro Municipal Raul Cortez é intensa, podendo 

o seu uso ser solicitado por qualquer instituição ou grupo cultural do município ou 

de fora dele. Mesmo outras secretarias de governo do município também se 

beneficiam do espaço do Teatro Municipal Raul Cortez como a Secretaria de 

Educação e a FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 

Tecnologia, Esporte, Lazer e Cultura, que realizam atividades e encontros 

constantes no local.

Por conta da extrema importância do Teatro Municipal Raul Cortez (TMRC), 

para a cidade de Duque de Caxias, para a Baixada Fluminense, para a totalidade 

de seus cidadãos carentes de equipamentos culturais, se fazem urgente e 

necessárias obras de restauração, adaptação, consertos, reformas, melhorias e 

modernização do Teatro Municipal Raul Cortez (TMRC) que compõem o Centro 

Cultural de Duque de Caxias.

Para além de ser uma obra de prestígio internacional de Oscar Niemeyer, 

uma das dez personalidades mais importantes do mudo, trata-se de restaurar e 

preservar parte importante da expressão cultural do Brasil com o Objetivo de dar 

acesso e atender uma população de mais de 800 mil moradores no município de 

Duque de Caxias e cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas na Baixada Fluminense 

com reflexos na Cultura de 21 municípios de toda Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro.

Tendo em vista a existência de um Contrato de Repasse de número 

1062.095-11/2018 / SICONV 879886/2018, assinado no dia 28 de dezembro de
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2018, a ser aprovado (os projetos executivos) na Caixa Econômica Federal e 

devido à importância e magnitude das obras a serem realizadas -  com o intuito de 

sempre melhor atender a população residente e sazonal do município de Duque de 

Caxias, faz-se necessária a Licitação na modalidade ‘CONVITE’ de acordo com o 

art.22 da Lei n°8666/93, pois a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias não dispõe 

de todos os recursos materiais e humanos específicos em seu quadro de trabalho 

para a realização das atividades necessárias.

4 DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETIVO

‘LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE’ de acordo com, § 3^ do art.22 - da 

lei 8666/93, com a finalidade de fazer todo levantamento da área a ser projetada, 

elaboração, desenvolvimento, e detalhamento de todos os projetos de acordo com 

suas especialidades objetivando atender as demandas de reforma do Teatro 

Municipal Raul Cortez (TMRC). O projeto deverá dentre outras solicitações, prever 

ações de restauração, reforma, melhorias, modernização e adaptação, adequando 

a edificação a Lei 13.425/2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de 

prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e 

áreas de reunião de público e a Lei 10.098/200, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida.

O projeto de arquitetura e os projetos complementares, deverão apresentar 

também as especificações, planilhas com quantitativos, memoriais descritivos de 

todos os projetos que deverão ser de caráter executivo, de modo a possibilitar, com 

clareza, a realização dos serviços a serem prestados para reforma de acordo com 

a Lei 8.666/93 e suas alterações.

_______________________________________Página 8 de 79______________________________________
Secretaria Municipal de Obras -  Avenida Primavera, 78 -  Jardim Primavera — Duque de Caxias -  RJ

Cep.: 25215-255 - e-mail: smo@duquedecaxias.rj.gov.br

mailto:smo@duquedecaxias.rj.gov.br


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE 
CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Cada item está separado de forma que a Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias possa contratá-los, dentro de suas necessidades, os itens subitens de seu 

interesse sem a obrigatoriedade de contratar o lote todo neste momento, ou seja, 

todos os itens de reformas, reformas estruturais, pinturas, manutenções elétricas, 

manutenções hidráulicas dentre outras que constam neste termo, serão passados 

por uma vistoria técnica de um profissional qualificado da empresa a ser licitada via 

convite, para que após sua avaliação pondere a real necessidade de reforma, 

manutenção, manutenção preventiva, substituição, demolição, construção e ou 

respaldo de que certo tipo de serviço e ou parte dele não necessite de qualquer 

manutenção/mudança naquele momento, garantindo a integridade e segurança do 

empreendimento, podendo vir a reduzir o custo do objeto, sendo assim certos 

projetos e ou serviços não serão necessários neste momento. Este aval só é valido 

mediante a vistoria de um profissional da empresa licitada para a execução dos 

serviços deste objeto.

4.1 Dos critérios técnicos para o projeto

Os projetos a serem concebidos deverão obedecer à legislação específica 

referente à natureza da edificação, às normas da ABNT, às normas de 

acessibilidade (NRB9050), à resolução n° 081 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, a critério de sustentabilidade, a Lei n°10098/2000 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. 

Da Lei n°13146/2015 destinada a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Às prescrições e 

regulamentos das concessionárias locais e a supervisão e orientações do órgão 

técnico da contratante.
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4.2 Das considerações gerais de projeto

Os projetos de reforma e adequação deverão ser concebidos de forma que, 

em todos os seus ambientes, internos e externos, não tenham obstáculos à livre 

mobilidade de portadores de necessidade especiais de acordo com a Lei 

n°10098/2000 e Lei n°13146/2015, as normas da ABNT, às normas de 

acessibilidade (NRB9050) e à resolução n° 081 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, a critério de sustentabilidade.

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo fornecerá, de acordo com o projeto contratado, o programa 

de necessidades básico -  verificar Anexo I, que deverão estar contemplados nos 

projetos executivos e nas respectivas planilhas com quantitativos de materiais e 

serviços. As alterações necessárias ao projeto deverão seguir as indicações 

contadas no Anexo I deste presente Termo de Referência, bem como as 

informações fornecidas pela Secretaria de Cultura e Turismo.

As aprovações e legalização dos projetos não eximirão seus autores das 

responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação 

pertinentes às suas atividades profissionais.

Após a aprovação e a legalização de todos os projetos nos órgãos 

competentes (Caixa Econômica Federal, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Rio de Janeiro, etc.), os referidos projetos não mais poderão ser alterados 

substancialmente. Caso haja modificações, no decurso da obra, em decorrência de 

não observância das normas e legalizações vigentes, a empresa contratada deverá 

providenciar a legalização das modificações nos órgãos competentes sem ônus, de 

novos documentos impressos e mobilização, para a Prefeitura Municipal de Duque 

de Caxias.
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A empresa contratada e os respectivos profissionais responsáveis pelos 

projetos arquitetônicos e complementares deverão ficar cientes que os mesmos 

serão solicitados a qualquer momento pelos órgãos onde os projetos deverão ser 

aprovados (Caixa Econômica Federal, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Rio de Janeiro, etc.), e/ou pelas futuras empresas contratadas para execução das 

obras, por intermédio da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, a prestar 

esclarecimento e dizimar as dúvidas que por ventura apareçam sobre os projetos, 

especificações e planilhas com quantitativos.

Os projetos de instalações em geral deverão ter como objetivo básico a 

compatibilização entre estes e o arquitetônico. Deverão sempre ser levado em 

conta os aspectos estéticos e funcionais, visando a facilidade de manutenção, 

segurança e controle de acessos.

4.3 Da caracterização básica dos tipos de projetos

• Urbanização / Paisagismo: Refere-se à urbanização do terreno onde 

as edificações a serem reformadas se inserem. São exemplos de projetos de 

urbanização e paisagismo: execução de passeio público, sistema de drenagem de 

água em geral, iluminação pública, rede de esgoto, implantação de quiosques, 

comunicação visual, incluindo sinalização de trânsito, jardins internos e externos, 

floreiras e tec.

• Engenharia de estrutura, elétrica, eletrônica, hidrossanitária, 

combate a incêndio e mecânica de climatização (Projetos Complementares):

São os projetos complementares compostos de planos executivos com 

detalhamento e especificações, para execução de obras de edificações e
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urbanizações dos imóveis a serem reformados. São exemplos de projetos 

complementares e seus complementos: projeto de estrutura e fundação, projeto 

elétrico de rede de energia simples, projeto elétrico de aterramento e SPDA 

(sistema de proteção contra descargas atmosféricas), projeto elétrico-eletrônico da 

rede estruturada e rede de dados (lógica e telefonia), projeto elétrico-eletrônico de 

controle de acesso e CFTV (Circuito fechado de televisão), projeto de sonorização, 

projeto hidrossanitário, projeto do sistema prevenção e combate a incêndio, projeto 

de impermeabilização e drenagem, projeto de climatização/ar condicionado com 

Split e/ou centrais de climatização (dependendo do local a ser aplicado será 

analisado de acordo com o melhor custo, qual tipo de climatização será viável para 

certo ambiente de aplicação), projeto de exaustão mecânica e etc.

• Engenharia de custos: São documentos elaborados dentro da área 

de engenharia de custos que trazem informações tais como, planilhas com a 

quantificação de materiais e serviços necessários para a obra (Sob 

responsabilidade da Contratada), estimativas de custos de investimentos e 

operacionais de obras, planejamento de obra, planilha orçamentaria analítica e 

sintética, composição de custo unitário de serviço e cronograma físico-financeiro 

(Sob Responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias).

4.4 Das diretrizes para elaboração dos projetos

4.4.1 Projeto executivo

Definição detalhada do partido arquitetônico e/ou com projetos técnicos 

complementares, quantitativos e especificações técnicas, segundo normas 

técnicas brasileiras, prazos de execução e exigências de uso, conforme a Lei 

Federal no 8.666/1993. O projeto executivo configura documento técnico capaz de 

atender a todas as exigências suficientes e necessárias à execução, definição de 

metas e prazos, planejamento da execução e operação da obra concluída.
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O Projeto Executivo e documento técnico e tem função administrativa. 

Pressupõe o conjunto de desenhos, textos, planilhas, gráficos, imagens, e maquete 

eletrônica humanizada de que são compostos o Projeto Executivo de Arquitetura 

e/ou Urbanismo (Paisagismo), os Projetos técnicos complementares consolidados, 

o Quantitativos de matérias de serviços, o Orçamento a ele associado (Sob 

Responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias), além do 

Levantamento físico arquitetônico e/ou físico-territorial da obra e dos cadernos de 

Especificações Técnicas.

Os projetos executivos de arquitetura e demais complementares são 

acrescidas as diversas planilhas com quantitativos de matérias e serviços, as 

planilhas de orçamentos (Sob Responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque 

de caixas), e os cadernos de especificações técnicas, copilando-os num caderno 

único de encargo geral da obra, dando subsídios sem dúvidas para elaboração da 

contratação e futura execução de obras, cujos projetos e documentos afins estão 

sendo contratados por este edital.

Deve ser entregue em meio digital ao contratante, os cadernos de 

especificações técnicas, segundo padrões vigentes, com textos ilustrados e 

tabulados que informam mais precisamente as etapas de execução da obra, os 

procedimentos de controle e monitoramento tecnológicos de matérias e processos 

e a forma de tratamento, transporte, armazenamento, execução e montagem de 

estruturas, vedações e pisos, coberturas, materiais de revestimento, equipamento, 

instalações e demais componentes da obra civil, segundo normas técnicas 

correspondentes.
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O Projeto Executivo de Arquitetura e demais complementares, nestes 

termos, configura o documento final deste contrato, condição necessária suficiente 

para o planejamento, a definição e execução de obra civil e posterior utilização pela 

entidade contratante, encerrando a relação de prestação de serviços. O Projeto 

Executivo de Arquitetura, Urbanismo e demais complementares devem ser 

entregues em meio digital (CD, DVD), com informações adequadas sobre a 

impressão em grandes formatos (“plotagem”). O Projeto Executivo e seus 

documentos em formato A4 deverão ser entregues impressos em três vias. Todas 

as pranchas e documentos em formato em A4 deverão ser entregues arquivadas 

em PASTA AZ devidamente identificadas.

Os referidos projetos devem seguir, necessariamente, as normas técnicas 

vigentes e concernentes as respectivas especialidades, como parâmetro de 

estudos e de definição e solução técnicas de projeto, incluindo as formas de 

desenho técnico e apresentação de planilhas com quantitativos. Devem ser 

atendidos, também, os requisitos da legislação incidente sobre as áreas de projeto, 

como a legislação urbana (Planos Direitos Urbanos, leis de uso e ocupação de solo, 

código de obras e edificações, leis municipais de acessibilidade, leis municipais que 

versem sobre saídas de emergências e procedimentos de segurança em 

edificações, normativas de saúde e coletiva e vigilância sanitária, etc.).

Os Projetos Executivos de Engenharia deverão ser elaborados de acordo 

com os preceitos do art. 4o, XXIV, da Lei Estadual n° 15.608/07 c/c art. 6o, IX e art. 

12 da Lei no 8666/93, possuindo elementos necessários e suficientes para 

caracterizar a futura obra, e sua execução completa de acordo com as normas 

pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT.
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4.5 Do conteúdo básico de projetos e documentos

Constitui objeto do presente termo de Referência, a contratação de 

empresa especializada e habilitada para apresentação técnica e gráfica de projetos 

executivos de reforma de arquitetura e seus respectivo projetos complementares 

para o teatro Municipal Raul Cortez (TMRC) em Duque de Caxias/RJ. Os projetos 

deverão ser planejados e concebidos de forma a utilizar as novas tecnologias de 

materiais existentes no mercado, com finalidade de aperfeiçoar o tempo de 

construção, atentando para a funcionalidade, a economia, a eficiência energética e 

consciência ambiental, observando os termos e condições constantes no presente 

Termo de Referência.

Deverá ser apresentado, além das pranchas com os projetos e detalhes 

técnicos, o caderno de especificações técnicas e a planilha com os respectivos 

quantitativos.

Projetos a serem fornecidos pela contratada:

• Projeto de Reforma de Arquitetura;

• Projeto de Reforma de Instalações de Combate a Incêndio e SPDA;

• Projeto de Reforma de Instalações Elétricas;

• Projeto de Reforma de Instalações Hidrossanitárias;

• Projeto de Reforma de Instalações Esgotamento Sanitário;

• Projeto de Reforma de Instalações de Climatização;

• Projeto de Reforma de Estrurura;

• Projeto de Reforma de Instalações Eletrônicas (CFT e Sistema de 

Alarme).
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4.5.1 Projeto arquitetônico e complementares

• O projeto arquitetônico deverá seguir no mínimo as diretrizes 

constantes neste termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes 

na região pertinentes a elaboração de um projeto executivo de reforma para este 

porte de construção, tais como: Código de Edificações local, Normas de Uso do 

Solo Gabarito locais, Normas Técnicas da ABNT, Normas do Corpo de Bombeiros, 

NBR 9050 -  “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos”, Normas das concessionárias de redes de infraestruturas locais, demais 

normas e/ou recomendações.

• Planta de situação e localização, planta de demolir e construir, planta 

de cobertura, plantas baixas, fachadas e cortes;

• Plantas gerais de forros e pisos, com detalhamento, tais como a 

posição e dimensionamento das placas e/ou lâminas do forro, com especificação 

completa e manutenção, pontos de iluminação no teto, locação dos equipamentos 

de climatização, os pontos de instalações especiais no forro;

• A prancha de pisos deverá conter a paginação dos pisos de todos os 

ambientes, com indicação do ponto de partida do assentamento e desníveis;

• Quadro de esquadrias indicando dimensões (largura x altura x peitoril) 

e quantidades;

• Quadro de especificações de materiais e acabamentos

(revestimentos de pisos, paredes, testos etc.);

• Quaisquer outros elementos que favoreçam a compreensão 

qualitativa e quantitativa dos espaços propostos e necessários para compor os 

orçamentos e execução da obra;

• Planta de demolir e construir, contendo os acréscimos e decréscimos, 

tanto dos projetos de arquitetura quanto dos projetos complementares;
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® Ressaltamos que deverá ser previsto o projeto de isolamento acústico 

na platéia e no palco do teatro, no camarim a ser executado no palco, etc.

• Projeto de combate a incêndio e pânico, devidamente aprovado no 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;

• Projeto de circulação vertical: elevador ou plataforma elevatória para 

transporte de pessoas com mobilidade reduzida e portadores de deficiência física 

dos camarins ao palco do teatro;

• Detalhamento de todas as estruturas em concreto armado e/ou 

metálicas, utilizados no fechamento de vãos;

• Caderno de especificações técnicas e memorial descritivo e 

justificativo;

o Os desenhos e projetos deverão ser elaborados por meio de 

software AUTOCAD (ou outro que aguarde total compatibilidade), obedecendo 

rigorosamente aos padrões definidos pelas normas técnicas estabelecidas e pelas 

disposições da contratante. As planilhas deverão estar em formato “.xis”, e os 

documentos em formato “.doc” (ou outros que guardem total compatibilidade);

• Planilha com quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais 

setorizada possível dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), além 

da planilha de somatório geral;

® Composição de custo unitário de serviço discriminando

separadamente material de mão de obra, mostrando no final a somatório (sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias);

® A contratada deverá registrar ART junto ao CRE/RJ e/ou CAU/RJ 

referente aos projetos / serviços de elaboração de projetos;

• Além da ART, a contratada irá assinar o Termo de Responsabilidade 

Técnica da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias onde ficará lavrado a 

responsabilidade da empresa na elaboração do projeto/serviço, especificações 

técnicas e levantamento dos quantitativos dos serviços e materiais.
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4.5.2 Planilha orçamentária

• Planilha com quantitativos dos materiais e serviços, de forma mais 

setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), além 

da planilha de somatório geral;

• Elaboração de planilhas orçamentárias sintéticas e analíticas de 

construção civil com suas composições de preços unitários, com discriminações, 

preços unitários e totais, controlando os custos orçados com o orçamento previsto 

para o empreendimento (sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque 

de Caxias);

• As planilhas orçamentarias de construção civil deverão considerar 

todos os encargos sociais e trabalhistas conforme legislação em vigor, incidentes 

sobre o custo da mão de obra e BDI (sob responsabilidade da Prefeitura Municipal 

de Duque de Caxias);

• Os percentuais relativos a encargos sociais e BDI deverão seguir as 

diretrizes determinadas pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias);

• Na composição dos preços unitários de construção civil deverão ser 

considerados as particularidades de cada região onde serão executadas as obras 

e/ou serviços, com relação a emprego de materiais e transporte dos mesmos (sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias);

• O orçamento global e respectivas planilhas deverão ser apresentados 

em formato compatível com Microsoft Office Excel, com valores financeiros com 

duas casas decimais (sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias);
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• A obtenção dos custos de insumos ou serviços deverá basear-se em 

fontes de mercado seguindo a seguinte hierarquia (sob responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias):

a) Tabela de preços da Secretaria de Estado de Obras Públicas do 

Rio de Janeiro

b) Sistema Sinapi/CEF

c) Pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) fornecedores, 

com apresentação das propostas fornecidas e seus respectivos 

CNPJ

• Para cada preço unitário apresentado deverá ser indicado a fonte 

utilizada (sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias);

• A contratada deverá apresentar a memória de cálculo de todos os 

quantitativos apresentados na planilha de construção civil;

• Elaboração de curva ABC de insumos e serviços (sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias);

• Elaboração de cronograma físico-financeiro da obra em modelo a ser 

aprovado pela fiscalização (sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque 

de Caxias);

• Consolidação dos orçamentos gerados nos projetos arquitetônicos, 

complementares e documentos afins (sob responsabilidade da Prefeitura Municipal 

de Duque de Caxias);

• Analisar criticamente as soluções dos projetos, quanto ao custo e

técnicas;

• Analisar as interferências que ocorrerem nas fases e compatibilizar 

com todas as planilhas dos projetos complementares;

• A contratada deverá registrar ART junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ 

referente aos projetos/serviços de elaboração de projetos;
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• Além da ART, a contratada irá assinar o Termo de Responsabilidade 

Técnica da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias onde ficará lavrado a 

responsabilidade da empresa do projeto/serviço, especificações e levantamento 

dos quantitativos e preços de serviços e materiais.

5 DO CONTEÚDO TÉCNICO DE PROJETO E DOCUMENTOS

A prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria de Cultura 

e Turismo fornecerá, todas as informações necessárias para a execução do projeto 

executivo de reforma do Teatro Municipal Raul Cortez (TMRC) em Duque de 

Caxias/RJ.

Deverá ser verificado o Anexo I, para maiores informações sobre as 

patologias encontradas no Teatro Municipal Raui Cortez (TMRC) e que deverão, 

além das informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Duque de Cultura e 

Turismo, estar contempladas no projeto de reforma e na planilha orçamentária.

6 DASUBCONTRATAÇÃO

A contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar 

todos os serviços objeto do contrato.
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O prazo máximo para a entrega do objeto será de 30 (trinta) dias corridos, 

contratados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços nos termos 

da Lei n° 8.666/93.

Os projetos de reforma do Teatro Municipal Raul Cortez, deverão ser 

realizados e entregues de acordo com as prioridades da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo listados abaixo e conforme o art.6° do Decreto municipal 

n°7.349/2019.

• Todos os projetos deverão ser entregues de uma só vez

1) Projeto de Reforma do Teatro Municipal Raul Cortez;

CRONOGRAMA

Prazo para entrega será de até 30 dias corridos após ordem de início.

Item Serviços
Prazo em dias

0 a 30

01
E n trega  de Todos os P ro je tos (se rv iços) de R eform a 

do T ea tro  M un ic ipa l Raul C ortez
X
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9.1 REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime que se dará a contratação em tela será de Empreitada por 

PREÇO GLOBAL e seguindo as exigências conforme o decreto municipal 

n°7349/2019.

9.2 TIPO DE LICITAÇÃO

O tipo de licitação estabelecido para a contratação em tela é o de Menor 

Preço Global (o vencedor é o Licitante que apresentar a proposta de acordo 

com as especificações do edital e ofertar o menor preço). A especificidade 

da obra caracteriza o seu objeto como indivisível.

10 DA VISTORIA

Conforme decreto n°7349/2019:

Ás empresas interessadas serão facultadas a realização de visita ás 

dependências do Teatro Municipal Raul Cortez (TMRC), mediante agendamento, 

para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para 

verificar todas as informações relativas à sua descrição.

A visita poderá ser agendada na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 

pelo telefone (21)2652-5631 / (21) 2671-1120, das 09:00 ás 17:00h.

As empresas não poderão alegar desconhecimento das características 

técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar.
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Será de responsabilidade da CONTRARADA a ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a 

proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato.

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Respeitar as resoluções, normas e instruções, da Secretaria Municipal de 

Obras, bem como da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo responsabilizando- 

se pelo fiel cumprimento das mesmas.

Aceitar toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a 

prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no 

Edital.

A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada 

restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que 

concerne à execução dos serviços contratados e as suas consequências e 

implicações.

Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e com estrita 

observância do instrumento convocatório, da Proposta Detalhe e da legislação 

vigente.

Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas.
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Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços 

necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na prestação do 

serviço, sempre que a ela imputáveis.

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE 

cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência aos 

mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 

quando da execução do contrato.

Possuir sede ou filial com capacidade administrativa e operacional, para a 

perfeita execução dos serviços, dentro do prazo máximo estabelecido.

Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas pela CONTRATANTE.

Manter em seu quadro pessoal adequado e capacitado a atender suas 

obrigações contratuais, em todos os níveis de trabalho.

Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos 

serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 

natureza.

Cumprir toda a legislação vigente, incluindo o pagamento de taxas, impostos, 

emolumentos, multas fiscais e demais contribuições fiscais que incidam, ou venham 

a incidir, sobre a prestação dos serviços.

Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a 

CONTRATANTE, na execução das obrigações assumidas, respondendo por 

perdas e danos pela infração cometida ou executada inadequadamente.
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Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteração 

ocorrida no endereço, conta bancaria e outros necessários para o recebimento de 

correspondências.

11.1 Qualificação Técnica

A empresa deverá juntar aos demais documentos de habilitação, a 

documentação a seguir, a título de comprovação de qualificação técnica para a 

execução do objeto do contrato:

• Certidão de registro de atividades fins da empresa no CREA ou CAU, 

a cuja jurisdição pertença, dentro do prazo de validade com Certidão de Acervo 

Técnico emitida pelo CREA ou CAU da região competente, relativa à serviços de 

projetos de arquitetura e complementares com fins de reforma/restauração.

• Capacidade técnico-profissional: comprovação de que a empresa 

possui em seu quadro de funcionários, na data fixada para a entrega da proposta 

um Coordenador Responsável pelos serviços contratados.
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12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

A CONTRTANTE, de acordo com o art.37 do Decreto 7.349/2019, deverá que 

o Secretário Municipal ordenador da despesa, nomeie com publicação no Boletim 

Oficial do Município a imediata designação de 1 (um) Gerente e mais 3 (três) 

servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual 

ausência ou impedimentos, que responderão diretamente pelo acompanhamento 

de fiscalização do objeto contratado e que tem além de seus afazeres as 

responsabilidades atribuídas no art.38 do Decreto 7.349/2019.

A CONTRATANTE deve disponibilizar na internet da Prefeitura Municipal de 

Duque Caxias, RJ, pela secretaria contratante, cópia da portaria de designação de 

fiscais e gerentes no prazo de 5 dias úteis após a publicação.

Independente da ação do gerente, todo e qualquer servidor cinte de falhas tem 

o dever de comunicar a autoridade hierárquica superior ou ao próprio gerente de 

qualquer irregularidade constatada na execução deste contrato, art.39 do Decreto 

7.349/2019.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção.
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Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo 

e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 

exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666 de 1993.

O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária 

para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras de 

acordo com os valores contratuais previstos no § 1o do artigo 65 da Lei n° 8.666, 

de 1993, ou seja, caso o fiscal ou o gestor do contrato, ao verificar que houve 

subdimensionamento da produtividade pactuada, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada.

A conformidade do material a ser solicitado deverá ser verificada juntamente 

com o documento da CONTRATADA (nota fiscal, fatura ou equivalente) que 

contenha sua relação detalhada, de acordo com as especificações em projeto, 

locadas no memorial descritivo, neste Termo de Referência e ou na proposta, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
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O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das 

ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°e 2° do art. 67 da Lei n° 

8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar 

em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 

1993.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 

que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualquer inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13 DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Será nomeada a fiscalização, com plenos poderes para decidir sobre 

questões técnicas e administrativas em conjunto com o Responsável Técnico, sem 

que isso implique em transferência de responsabilidade de execução do projeto.

A fiscalização ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo, que contará, sempre que solicitado, com a assistência da Secretaria 

Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
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14 DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Após o recebimento dos projetos pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias por 

intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, os mesmos deverão ser 

aprovados na Caixa Econômica Federal e em todos os órgãos necessários para 

cada projeto especifico.

O recebimento dos projetos executivos e demais documentos devem ser 

realizados através das etapas descritas adiante, condicionados as aprovações de 

todos os projetos nos respectivos órgãos competentes (Caixa Econômica Federal, 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, etc.)

14.1 Aceite provisório

Após a finalização das demandas do Termo de Referência, a CONTRATADA 

deverá solicitar a aceitação provisória, que formaliza o encerramento do projeto. 

Para que seja solicitado o aceite provisório, o material entregue deve conter todos 

os elementos previstos e descritos neste presente documento.

Caberá à FISCALIZAÇÃO elaborar o termo circunstanciado descrevendo as 

restrições, caso existam desaprovações sobre os trabalhos falhos ou inacabados, 

e determinando o prazo para a realização dos ajustes e revisões necessárias.
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14.2 Aceite definitivo

Sanarás todas as pendências indicadas pelo termo circunstanciado do aceite 

provisório, os produtos devem ser recebidos definitivamente peia FISCALIZAÇÃO, 

mediante ao termo de aceitação definitiva. Nesta etapa os projetos e demais 

documentos técnicos pertinentes a este termo, deverão atender aos seguintes 

itens, porém não se limitando:

• Conteúdo completo e consistente, com as respectivas aprovações;

• Previsão de quantidades em todos os itens da planilha orçamentária; 

® Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis pelo

projeto

• Aprovação das autoridades competentes (Caixa Econômica Federal, 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro etc.)

O aceite definitivo deve ser assinado pelas partes após análise que 

comprove a adequação contratual e técnica do objeto pela FISCALIZAÇÃO.

O recebimento definitivo exonera a CONTRATADA dos encargos 

contratuais, porém não a exime da responsabilidade civil pela solidez e segurança 

do conteúdo do Projeto contratado.

14.3 Atestado de recebimento

Em seguimento ao aceite definitivo será emitido pela Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias o atestado de recebimento do projeto. Através deste documento, 

atesta-se à CONTRATADA o desenvolvimento do “Projeto de reforma do Teatro 

Municipal Raul Cortez do município de Duque de Caxias/RJ” documentando a
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entrega de todos os produtos, quantificando os serviços executados e constando o 

prazo de execução dos mesmos.

15 DA PRIORIDADE

Direito de Propriedade:

A CONTRATADA cederá a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, nos 

termos do artigo 111, da Lei n° 8.666/93 o direito patrimonial e a propriedade 

intelectual em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos 

decorrentes desta contratação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, 

relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, 

diagramas, roteiros tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, 

páginas na internet e qualquer outra documentação produzida no escopo da 

presente contratação, em papel ou em mídia eletrônica.

16 DA GARANTIA

O prazo de garantia, no qual a CONTRATADA deverá promover 

aiterações/correções ou refazer todo o projeto, nos casos de comprovados erros 

de elaboração, deverá ser de, no mínimo, 06 (seis) meses, a contar da entrega do 

objeto, e todas aquelas exigidas para o fiei cumprimento das obrigações, previstas 

na Lei 8.666/93.
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17 DAS NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes normas e 

práticas complementares citadas abaixo, porém não limitadas as mesmas:

• Práticas de Projeto, Construções e Manutenção de Edificações

Públicas;

• Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico;

• Lei 13.425/2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de 

prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e 

áreas de reunião de público;

9 Acessibilidade Universal (Instrução normativa n°2, de 9 de outubro de 

2017) -  Vide Anexo II, deste presente Termo de Referência;

• Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida;

® Normas da ABNT e o INMETRO;

• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e 

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

® Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e

CAU/BR.

• Lei 13.146/2015, Esta Lei tem como base a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, destinada a 

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social 

e cidadania.
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18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente com outras, sem prejuízo 
de outras medidas cabíveis previstas na Lei n° 8.666/1993

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se à em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei n° 
9.784/1999

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

18.1 Multas e Punições

o A contratada sendo convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal ficará impedida de licitar e contratar com o município, pelo prazo de 

5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e das demais comunicações 

legais pertinentes.

• As penalidades serão obrigatoriamente registradas no boletim oficial 

do município.

• O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

Contratada, sem justificativa aceita pelo Contratante, resguardados 

os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes 

sanções:
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a) Advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena 

monta, a critério do Contratante, desde que não configure infração 

mais grave incluindo-se: omitir da fiscalização qualquer anormalidade 

verificada na execução dos serviços; dificultar a ação da fiscalização 

ou o cumprimento de orientações e atendimento a solicitações do 

Contratante;

b) Multa calculada sobre o valor total do contrato, independentemente 

das glosas previstas no Acordo de Nível de Serviços, nos seguintes 

casos: atraso no início da execução do contrato, correspondente a 

0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por 

cento) do valor total do contrato; inexecução total ou parcial dos 

serviços, correspondente a 1% (um porcento) por dia de inexecução, 

limitada a 10 (dez por cento) do valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação da contratada e ou em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 2 (dois) anos;

• A recorrência de faltas poderá ensejar aplicações das demais 

sanções previstas na legislação vigente, cumulativamente à aplicação 

de multa, observando o disposto neste capítulo.

• As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do 

Contratante no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data
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do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente, ou ainda, quando for o caso, inscrito na Dívida Ativa da 

União e cobrados judicialmente.

18.2 Rescisão Contratual

• O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Contratante por 

conta do não atendimento a termos contratuais, da recorrência de 

aplicação de multas, de repetidos eventos de inexecução parcial, ou 

da caracterização de inexecução total dos serviços. As sanções 

previstas nas alíneas “c” e “d” do parágrafo.

• Poderão também ser aplicadas no caso de a Contratadas:

1. Receber reiteradamente outras sanções;

2. Ter o contrato rescindido unilateralmente pelo Contratante;

3. Ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, 

fraude fiscal no reconhecimento de quaisquer tributos;

4. Ter praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratada;

5. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 

administração em virtude de atos ilícitos praticados.
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19 DOS PROJETOS

Relação de projetos a serem fornecidos pela Prefeitura Municipal de Duque 

de Caxias, por Intermédio da Secretaria municipal de obras, para execução dos 

projetos de reforma do Teatro municipal Raul Cortez (TMRC)

Teatro Municipal Raul Cortez

Projeto Executivo de Arquitetura

CDCE001D CDCE004B
CDCE002C CDCE005B
CDCE003B

Projeto Executivo de Estruturas

CDCA002R1 CDCA119R0
CDCF001R1 CDCA120R1
CDCA001R1 CDCA121R0
CDCA101R2 CDCA122R0
CDCA102R1 CDCA123R0
CDCA103R1 CDCA124R0
CDCA104R1 CDCA125R0
CDCA105R1 CDCA126R0
CDCA106R0 CDCA127R0
CDCA107R0 CDCA128R0
CDCA108R1 CDCA129R1
CDCA109R0 CDCA130R1
CDCA110R1 CDCF002
CDCA111R1 CDCF101R0
CDCA112R0 CDCF102R2
CDCA113R0 CDCF103R2
CDCA114R0 CDCF140R
CDCA115R1 CDCF105R1
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CDCA116R0 CDCF106R4
CDCA117R1 CDCF107R3
CDCA118R0 CDCF108R1

Projeto Executivo de Instalações
PLANTA DE ELÉTRICA PLANTA DE ESGOTO -  TÉRREO

DIAGRAMA UNIFILAR - CFTV PLANTA DE HIDRÁULICA -  DETALHE 1
DIAGRAMA UNIFILAR -  VOZ E DADOS PLANTA DE HIDRÁULICA -  DETALHE 2

DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL -  1a PAV PLANTA DE HIDRÁULICA -

DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL -  2a PAV PALCO/PLÁTEIA

DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL -  HALL PLANTA DE HIDRÁULICA -  SITUAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL -  PALCO PLANTA DE HIDRÁULICA -  TÉRREO

DISTRIBUIÇÃO H O R IZO N TAL-TÉR R EO PLANTA DE INCÊNDIO -  CCDQC 01

PLANTA DE ESGOTO -  DETALHE PLANTA DE INCÊNDIO -  CCDQC 02

PLANTA DE ESGOTO -  PALCO/PLÁTEIA PLANTA DE INCÊNDIO -  CCDQC 03

PLANTA DE ESGOTO -  PAV. TÉCNICO PLANTA DE INCÊNDIO -  CCDQC 04

PLANTA DE ESGOTO -  SITUAÇÃO PLANTA DE INCÊNDIO -  CCDQC 05

Projeto executivo de Ar Condicionado
F51904R2 F51907R2
F51905R2 F51909R0
F51906R1

Projeto executivo de Luminotécnica
CDCEG004 CDCEG006
CDCEG005 CDCEG007a
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20 DAS CONDIÇÕES GERAIS

Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:

• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor;

• Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o projeto, até o 

recebimento definitivo dos serviços.

Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:

• Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível, sistemas 

de modulação e padronização compatíveis com as características do 

empreendimento;

• Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam 

facilidades de operação e manutenção. Todos os estudos e projetos deverão ser 

desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a não interferência 

entre os elementos dos diversos sistemas da edificação;

• Aprender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao 

empreendimento;

• Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com 

a população e a região a serem beneficiadas;

• Os projetos desenvolvidos deverão estar de acordo com o Código de 

Obras da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e com este Termo de 

Referência;

• Os projetos devem atender a toda legislação especifica nos níveis 

federal, estadual e municipal, assim como as normas das concessionárias de
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serviços públicos locais. No mesmo sentido, os projetos devem obedecer às 

normas técnicas pertinentes da ABNT;

• Os projetos deverão ser entregues de forma impressa e por meio 

magnético. Os arquivos dos projetos deverão estar em formato “dwg” e os 

elementos de projeto tais como mobiliários, cotas e texto deverão estar separados 

e organizados por camadas e layers.

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;

As especificações técnicas deverão estabelecer as características 

necessárias e suficientes ao desemprenho técnico requerido pelo projeto, bem 

como para a contratação dos serviços e obras.

Se houver associação de matérias, equipamentos e serviços, a 

especificação deverá compreender todo o conjunto, de modo a garantir a 

harmonização entre os elementos e o desempenho técnico global.

As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em 

relação ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.

As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um 

determinado fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de 

fornecimento.

As especificações de componentes conectados a redes de utilidades 

públicas deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias.
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A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se as 

especificações que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos 

previstos no projeto.

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 da CONTRATANTE.

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.

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 e precisão as características e desempenho 

técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da 

equivalência com outros modelos e fabricantes.

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 

certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela 

CONTRATANTE.

As especificações técnicas poderão incorporar informações de interesse, 

detalhes construtivos e outros elementos necessários à perfeita caracterização, 

inclusive catálogos e manuais que orientem a execução e inspeção dos serviços, 

desde que sejam atendidas as condições estabelecidas nas práticas.
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As especificações técnicas serão elaboradas com base nas práticas de 

projeto, construção e manutenção de edifícios públicos. Se forem previstos no 

projeto técnicas ou componentes não constantes das práticas, a especificação 

deverá ser acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das 

práticas.

No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem 

como de técnicas executivas constantes das práticas, deverão ser indicados nas 

disposições os procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de 

consulta ao autor do projeto.

Sem mais para o momento,

Duque de Caxias,

21 DOS ANEXOS

São partes integrantes deste Termo de Referência os anexos abaixo: 

21.1 Anexo I -  Relatório de Patologias

Relação de patologias verificadas “in loco” no dia 19/12/2018 pela Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, com necessidade de correção para melhorar 

funcionamento do Teatro Municipal Raul Cortez, localizado no 1a Distrito da cidade 

de Duque de Caxias.
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TEATRO MUNICIPAL RAUL CORTEZ

• AR CONDICIONADO

o Complementação de Projeto

- Possibilidade de finalização do projeto de ar-condicionado sob o palco, 

conforme projeto existente, com acréscimo de saídas de insuflamento no camarim 

a ser executado ao lado do palco e nos compartimentos hoje não supridos pelo 

mesmo com a sala de ensaios e administração.

- Execução de um Ar Condicionado independente para o palco.

o Ruídos dos dutos

- Intensos ruídos provocados pelas saídas dos dutos de ar condicionado na 

platéia do Teatro Municipal Raul Cortez, se torna necessário uma reforma para 

eliminação dos ruídos.

o Reposicionamento de máquinas

- Possibilidade de alteração do nível onde estão instalados os 

condensadores de ar condicionado, devido a problemas de inundação ocasionados 

pelo lenço freático.

o Falta de Insuflamento

- Falta de insuflamento nos dutos de ar condicionado dos camarins. Será 

necessário redimensionamento dos dutos.
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• CORPO DE BOMBEIROS

o Projeto de combate a incêndio

- Necessária aprovação de Projeto Contra Incêndio e Pânico no Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

o Saída de Emergência

Possibilidade de abertura de saída de emergência próximo ao foyer, a critério 

do projeto -  combate a incêndio -  previamente aprovado.

• ACESSOS

o Elevadores (plataforma elevatória)

- Será necessário a implantação de elevador (plataforma elevatória) com 3 

níveis de parada, para facilitar o acesso de pessoas com necessidades especiais, 

dos camarins ao palco, com uma parada na platéia

o Degraus

- Revisão dos acessos (degraus) da platéia devido a irregularidade dos 

mesmos

o Platéia (layout)

- Revisão do corredor central da platéia, com consequente revisão do layout 

das cadeiras, para além do ganho de visão central do palco, a possibilidade de 

ampliação de assentos

o Acessibilidade
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- Inclusão de acessibilidade universal com a inclusão de piso tátil, mapa tátil, 

placas em relevo para portadores de necessidades especiais, entre outras 

alterações necessárias.

o ESGOTAMENTO

o Sanitários

- Verificação do sistema de esgotamento sanitário devido ao mau cheiro 

existente nessas áreas.

- Manutenção preventiva de todos os banheiros e sistema hidráulico 

existentes no local para evitar danos no futuro.

o Banheiros

- Construção de um banheiro na sala dos técnicos destinado para os 

próprios, localizado na parte de trás e ou de acordo com o projetista, com a 

finalidade de facilitar o deslocamento dos mesmos reduzindo o tempo de acesso 

ao sanitário, com isso possibilita um trabalho de maior atenção evitando possíveis 

falhas.

- Construção de um Banheiro destinado para todos os colaboradores do 

empreendimento, possivelmente localizado na área das salas, próximo a copa, 

poço de elevador e ou de acordo com a localização do projetista, uma vez que o 

local não desfrute de um banheiro exclusivo para os próprios, fazendo com que os 

colaboradores do local tenham que usar o banheiro do Camarim ou da Platéia.

- Construção de 1 (um) banheiro masculino e 1 (um) banheiro feminino 

localizados na bilheteria atual (está bilheteria será modificada), hall de entrada, 

poço do elevador e ou de acordo com o projetista, destinados para uso do público,
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visando melhorar o fluxo entre eles. Como sugestão, para reduzir o custo do 

empreendimento, este banheiro pode ser reversível, fazendo dele o uso tanto para 

o teatro quanto para a cafeteria 2 (construção nova destinada ao público). Podendo 

assim ser usado pelo público da cafeteria mesmo que o Teatro estiver fechado. 

Caso esta possibilidade não seja viável, torna-se necessário a inclusão de um 

banheiro masculino e um feminino para o espaço da Cafeteria 2.

o INSTALAÇÕES

o Sistema de alarme cftv (circuito fechado de televisão)

- Possibilidade de implementação de sistema de alarme e cftv (circuito 

fechado de televisão)

- Revisão das instalações elétricas EM GERAL executadas no Teatro 

Municipal Raul Cortez, com a inclusão de tomadas próximas ao palco, nas laterais 

do Teatro destinados a aparelhos de limpeza, manutenção, etc, tomadas próximas 

as Cafeterias (construção de 2 duas novas no teatro) para atender ao público no 

intuito de carregar aparelhos eletrônicos gerando maior comodidade aos usuários 

do local, inclusão de interruptores e revisão de todo quadro elétrico.

*Locação das tomadas são sugestivas e que serão avaliadas junto ao projetista

o Gerador

- Aquisição de um gerador apropriado para atender a possíveis perda de luz 

do Teatro.
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o Aquisição de equipamentos de luz, som e um projetor de 10000 (dez 

mil) Ansi Lumens.

• ARQUITETURA 

o Urbanismo/Paisagismo

- Execução/reforma de passeios, rampas, escadas, sistema de drenagem de 

água em geral, iluminação pública, rede de esgoto, comunicação visual, incluindo 

sinalizações, jardins internos e externos, floreiras e tec.

o Reconfiguração das salas do TETRO

- Reconfiguração das salas de administração, direção, almoxarifado, copa, 

ensaio, etc...

o Camarim

- Possibilidade de execução de novo camarim com banheiro em cima do 

palco, para suporte aos usuários.

o Palco

- Revisão do madeiramento utilizado no palco, devido a desgastes 

ocasionados pelo uso.

- Revisar toda estrutura do palco.

- Projetar duas saídas de emergência.
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- Execução de uma passarela para fazer a ligação do palco com a sala dos 

técnicos (próximo ao duto do ar cond.), facilitando a locomoção dos profissionais 

em serviço.

o Sala dos técnicos

- Construção de uma bancada com dimensões apropriadas na sala dos 

técnicos de modo que a visibilidade seja padrão.

o Cabina de som

- Criação e construção de uma cabine para operação de som no fundo da

platéia

o Fechamento de lajes

- Possibilidade de fechamento com lajes nos fossos de elevador, caso não 

seja mais utilizado, preservando a segurança de todos.

o Carpete

- Substituição de todo carpete da platéia (piso/parede) e da sala de ensaios 

(piso/parede), por outro carpete *modelo de acordo com projeto.

- Substituição de todo carpete no hall dos banheiros masculino e feminino 

por azulejo.

o Cortina

- Execução de cortinas com especificações apropriadas para teatro em todo 

perímetro, como palco, laterais e todo local indicado pelo projetista.
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o Forro

- Execução de novo forro em áreas onde o mesmo encontra-se danificado.

o Impermeabilização

- Aplicação de camada de impermeabilização em todas as paredes e testos, 

que apresentam tais problemas.

o Pintura

- Trocar toda pintura interna e externa e ou onde se achar necessário no 

Teatro Municipal Raul Cortez.

o Poltronas

- Efetuar a troca das poltronas caso a reforma/manutenção não seja a 

execução mais apropriada

- Redistribuir as poltronas de acordo com as exigências de acessibilidade

o Fissuras/Trinca/Rachadura

- Corrigir todos as imperfeições/problemas nas paredes e se necessário 

fazer uma manutenção preventiva das estruturas do teatro. Atentar nas paredes 

atrás da cabine quando chove a agua passa pelas fissuras.

______________________________________ Página 50 de 79______________________________________
Secretaria Municipal de Obras -  Avenida Primavera, 78 -Jardim Primavera -  Duque de Caxias -  RJ

Cep.: 25215-255 - e-mail: smo@duquedecaxias.rj.gov.br

mailto:smo@duquedecaxias.rj.gov.br


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE 
CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

1. ÁREA EXTERNA

o Construção de 2 Cafeterias

- Criação e Execução de 1 cafeteria (maior), chamada de café 1 na parte 

inferior embaixo da rampa

- Criação e Execução de 1 Cafeteria (menor), chama da de café 2 na parte 

superior em cima da rampa (apoio/lound)

o Rampa de acesso

- Possibilidade de execução de “caixa de pedra de mão”, afim de evitar que 

transeuntes subutilizem a área como moradia

o Cobertura

- Execução de cobertura na área externa ao hall de entrada, sob a rampa de 

acesso, com fechamento lateral e alteração da altura do peitoril da mesma.

• Bilheteria

- Criação/Construção de uma Bilheteria do Teatro na parte inferior 

próximo a cafeteria maior, chamada neste termo de CAFÉ 1 

(comunicação com a parte interna do teatro pelo fosso do 

elevador/próximo banheiro feminino)

- Projetar a área externa para que fique utilizada só para o público do 

Teatro e clientes da Cafeteria, uma vez que, está área por não ser 

devidamente isolada, torna-se constante o fluxo de pessoas que não 

visitam o Teatro.
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21.2 Anexo II -  Instrução Normativa #2

INSTRUÇÃO NORMATIA N° 2, DE 9 DE OUTUBRO DE 201

Publicado Segunda, 30 de outubro de 2017, 17:43 -  Última atualização em 

Segunda, 30 de outubro de 2017, 17:43 -  Acessos: 3827

Regulamenta o § 14 do art. 21 da Portaria Interministerial MP MF CGU n° 

424, de 30 de dezembro de 2016, para estabelecer regras e diretrizes de 

acessibilidade a serem observadas nas obras e serviços de engenharia custeados 

com recursos de convênios e contratos de repasse.

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

GESTÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso 

I, da constituição, o art. 1a inciso VII, do Anexo I do Decreto n° 9.035, de 20 de abril 

de 2017, o disposto no inciso III do art. 54 da Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015 

e no § 14 do art. 21 da Portaria Interministerial MP MF CGU n° 424, de 30 de 

dezembro de 2016, resolve:

Art. 1a Estabelecer regras e diretrizes de acessibilidade a serem observadas 

pelos órgãos e entidades de Administração Públicas Federal na celebração de 

convênios e contratos de repasse com órgãos ou entidades privadas sem fins 

lucrativos, cujo objetivo seja a execução de obras e serviços de engenharia 

custeados com recursos dos instrumentos regulados pela Portaria Interministerial 

MP MF CGU n°424, de 30 de dezembro de 2016.

Art. 2a Para os efeitos desta Instrução Normativa -  IN entende-se:

I- Concedente: órgãos ou entidade de Administração Pública Federal, 

direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos, verificação da
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conformidade financeira, acompanhamento da execução e avaliação do 

cumprimento do objeto do instrumento

II- Contrato de Repasse: Instrumento administrativo, de interesse 

recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa 

por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atuará como 

mandatário da União;

lll-Convenente: Órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 

indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem 

fins lucrativos, com a qual a Administração Pública Federal pactua a execução de 

programas, projetos e atividades de interesse recíproco por meio de convênios ou 

contratos de repasse;

IV- Declaração de Conformidade em Acessibilidade: documento a ser 

preenchido e assinado pelo Responsável Técnico do projeto que atestará o 

atendimento, em projeto, dos itens de Acessibilidade constantes da Lista de 

Verificação de Acessibilidade, bem como aqueles estabelecidos em Norma Técnica 

ou na legislação. Deverá ser encaminhada em conjunto com a Lista de Verificação 

de Acessibilidade;

V- Etapa de verificação: momento em que será feita a verificação do 

atendimento dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade

VI- Laudo de Conformidade em Acessibilidade: documento elaborado por 

profissional habilitado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea
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ou pelo Conselho e Arquitetura e Urbanismo -  CAU, que ateste, na entrega da obra, 

a execução dos itens previstos na lesta de Verificação de Acessibilidade

V II- Lista de Verificação de Acessibilidade: relação de itens de 

acessibilidade necessária à execução do objeto pactuado

VIII- Mandatária: intuições financeiras oficiais federais que celebram 

e operacionalizam, em nome da União, contratos de repasse;

IX- Projeto Executivo de Acessibilidade: projeto técnico, elaborado de 

acordo com as normas e legislação aplicáveis, que contemplam os elementos 

necessários e suficientes à execução completa da solução de acessibilidade, 

atendendo, no mínimo, os itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade, 

à execução daqueles enquadrados na situação prevista no art. 7o desta IN;

X- Proponente: órgão ou entidade publica privada sem fins lucrativos que 

manifeste, por meio de proposta ou plano de trabalho, interesse em celebrar 

instrumento regulado por estar portaria

XI- Termo de Referência: documento a ser apresentado sempre que o 

objeto do instrumento envolver aquisição de bens ou prestação de serviços, que 

deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 

Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados 

no mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o 

prazo de execução do objeto;
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ypuouEpecaxias/  GERENCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Atr. 3a Aplicam-se os requisitos de acessibilidade dispostos nesta Instrução 

Normativa a todos os convênios e contratos de repasse cujo objeto envolva a 

execução de projetos, obras e serviços de engenharia financiados com recursos do 

Orçamento Geral da União

Art. 4a para o cumprimento dos requisitos de acessibilidade de que trata o 

art. 3a desta instrução Normativa, o Concedente ou sua Mandatária, deverão 

observar o seguinte:

I- Na aceitação de projeto:

a) No momento da análise de viabilidade técnica a ser realizada 

pelo Concedente ou por sua Mandatária, em instrumentos de transferência 

enquadrados nos níveis I e II da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, será 

exigida em conjunto com o Projeto Básico, a apresentação da Declaração de 

Conformidade em Acessibilidade da Lista de verificação de Acessibilidade, 

devendo ambos os documentos serem preenchidos e assinados pelo Responsável 

Técnico do projeto; e

b) Em instrumentos de transferência enquadrados no nível III da 

Portaria Interministerial n° 424, de 2016, além da apresentação pelo 

convenente/proponente dos documentos relacionados na alínea “a” deste inciso, a 

concedente ou a mandatária deverão verificar se o projeto apresentado atende aos 

itens listados na coluna “Verificação pela Mandatária/Concedente no Projeto de 

Engenharia” da Lista de Verificação de Acessibilidade
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II- Na execução da obra:

a) O primeiro desbloqueio ficará condicionado à apresentação de 

declaração do convenente de que recebeu e aprovou o projeto Executivo de 

Acessibilidade e que a sua execução se dará de forma a garantir o cumprimento 

dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade

b) O último boletim de medição da obra deverá ser acompanhado 

do Laudo de Conformidade em Acessibilidade e respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica -  ART ou registro de Responsabilidade Técnica -  RTT, 

apresentados pelos convenentes, observados a Lista de Verificação de 

Acessibilidade e as soluções propostas no Projeto executivo de Acessibilidade;

§ 1a Quando o objeto do convênio ou do contrato de repasse for Apoio à 

Elaboração de Projetos Técnicos, o termo de Referência deverá prever o 

atendimento aos requisitos da Lista de Verificação de Acessibilidade e às normas 

e legislação aplicáveis, incumbindo ao concedente ou à mandatária verificar o 

cumprimento desse requisito.

§ 2a Caso o projeto básico não possua nível de detalhamento suficiente que 

permita verificar os requisitos de acessibilidade, o proponente deverá providenciar 

a elaboração do Projeto Executivo de Acessibilidade, podendo ser custeado com 

recursos do instrumento de repasse

Art. 5a Os órgãos concedentes deverão considerar como conteúdo mínimo 

os itens da Lista de Verificação de Acessibilidade, bem como o modelo de 

Declaração de Conformidade em Acessibilidade, constantes nos Anexos I e II desta 

IN
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§ 1a Nos casos em que o conteúdo da Lista de Verificação e Acessibilidade 

não contemple políticas ou diretrizes especificas, as concedentes deverão enviar 

Lista Complementar para análise da Comissão Gestora do Sistema de Convênios 

-  Siconv

§ 2 a A Lista Complementar de acessibilidade deverá observar o seguinte:

I- A estrutura da Lista Complementar deverá seguir a mesma do Anexo I 

desta Portaria -  Lista de Verificação em Acessibilidade; e

II- O conteúdo deverá ser confeccionado em observação a legislação 

vigente que trata da matéria, bem como, as regras estabelecidas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT.

§ 3a A Comissão Gestora do Siconv deverá avalias as Listas 

Complementares em até 60 (sessenta) dias após o recebimento da demanda e, 

caso entenda pertinente, incluir na Lista de Verificação de Acessibilidade Integrante 

desta Portaria, os itens demandados pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, disponibilizando-os em formulário eletrônico no Portal de 

Convênios (http://portal.convenios.qov.br/)

Art. 6a No caso de Instalações, a Declaração de Conformidade em 

Acessibilidade aplica-se apenas às edificações de uso administrativo ou coletivo, e 

seu entorno, a exemplo de laboratórios escritórios, auditórios, instalações 

sanitárias, estacionamentos, entre outros
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Art. 7a Nas hipóteses em que, comprovadamente, os requisitos de 

acessibilidade não possa ser, executados, a exemplo de largura de passeios em 

bens culturais imóveis e assentamentos subnormais, o Projeto Executivo de 

Acessibilidade deverá conter soluções alternativa, observando os normativos 

específicos. Parágrafo único. Nos casos mencionados no caput, deverá ser 

assinalado o campo N/A (não se aplica), na Lista de Verificação d Acessibilidade, 

com correspondente justificativa.

Art. 8a Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Gestora do 

Siconv, ou por normativos complementares.

Parágrafo único. Para análise das Listas de Verificação de Acessibilidade 

enviadas pelas concedentes, a Comissão Gestora do SICONV poderá obter 

insumos de outros órgãos ou das Mandatárias da União

Art. 9a Esta Instrução Normativa aplica-se-a para os convênios e contratos de 

repasse celebrados a partir de 1° de janeiro de 2018.

21.3 Anexo III -  Declaração de Conformidade em Acessibilidade

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, (Nome Completo do Arquiteto/Engenheiro Civil -  CAU N° número CREA 

N° número), DECLARO, na qualidade de representante da (nome da empresa c/

CNPJ), Responsável Técnico pelo Projeto (especificar objeto e tipo de projeto), 

vinculado ao convênio ou contrato de repasse n° (n° do convênio do SICONV), 

para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa n° XX, de XX de XXXXXX 

de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram 

atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de 

Acessibilidade anexa.
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DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da 

extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e 

informações para firmá-la.

Local: Duque de Caxias, RJ, 02/06/2020;
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