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15209 JM PJ - Construtora e Telecomunicações -1 7,52 8000 80004 60.160,00ServiçoProjeto de Comunicação e CFTV
1. Descrição do Objeto:
1.1. Elaboração de Projeto de Comunicação (cabeamento
estruturado) e Circuito Fechado de Televisão e Alarme,
compreendendo obras novas, de reforma e/ou ampliação, nos
diversos Campi da UNIOESTE, localizados nos municípios de
Cascavel (inclusive Reitoria e Hospital Universitário), Foz do
Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. 
2. Condições Gerais:
2.1. Os serviços serão solicitados/contratados conforme a
necessidade da UNIOESTE;
2.2. Os projetos referentes a este item deverão,
obrigatoriamente, ser elaborados por um Engenheiro Eletricista
ou Engenheiro de Telecomunicações;
2.3. Os projetos deverão ser executados em conformidade
com as normas brasileiras da ABNT NBR 14565, NBR 16264 ou
das que vierem a substituí-las, bem como demais normativas
vigentes; 
2.4. Será fornecido pela UNIOESTE à Contratada, os
projetos de arquitetura, e demais necessários, em arquivo
digital, extensão DWG, para elaboração dos projetos relativos a
este item;
2.5. O profissional, responsável técnico pela elaboração
do projeto, deverá obrigatoriamente vistoriar o local da obra
antes de iniciar o projeto, tendo em vista sanar quaisquer
dúvidas referentes ao terreno e edificações no entorno;
2.6. O profissional responsável deverá comparecer às
reuniões solicitadas pela UNIOESTE, considerando um mínimo
de 04 (quatro) e um máximo de 06 (seis) visitas/reuniões para
vistoria do local da obra, apresentação, compatibilização e
entrega dos projetos corrigidos;
2.7. Previamente a elaboração do projeto, o profissional
deverá consultar a Diretoria de Planejamento Físico juntamente
com o Núcleo de Tecnologia e Informação - NTI, visando sanar
quaisquer dúvidas, juntamente com a apresentação de uma
possível metodologia de dimensionamento utilizada;
2.8. Os dimensionamentos, bem como os produtos
gráficos apresentados, deverão ser gerados a partir de
softwares computacionais que permitam, através de modelos
virtuais, a avaliação e aprovação do projeto pela Diretoria de
Planejamento Físico - DPF;
2.9. O profissional deverá considerar, durante a
elaboração do projeto, todos os sistemas/edificações já
existentes;
2.10. Quando da execução da obra, o profissional
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responsável técnico pelo projeto, deverá ser solícito, em casos
de dúvidas no projeto, bem como para alterações que se
julguem necessárias no mesmo;
2.11. Os ajustes necessários, apontados durante a
compatibilização dos projetos, bem como alterações no decorrer
da obra, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, devendo ao fim deste prazo, ser apresentada
uma nova versão do projeto devidamente corrigida.
3. Detalhes:
3.1. Todas as soluções apresentadas deverão estar
justificadas e detalhadas. Os projetos deverão estar em
condições de fácil entendimento e em nível de execução;
3.2. De forma objetiva, resumida e direta, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverão apresentar as
informações necessárias à perfeita execução dos projetos, de
modo assegurar, inclusive, o respaldo do profissional autor do
projeto, com as informações técnicas a serem obedecidas pela
execução e procedimentos de manutenção;
3.3. Deverá ser feito o levantamento de todos os
materiais, equipamentos e serviços que fazem parte da
execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas
quantidades para fins de orçamentação;
3.4. Além do levantamento de materiais, deverá ser
apresentado orçamento prévio dos equipamentos, devido às
especificidades do projeto, em forma de planilha, com valores
unitários e totais dos equipamentos, associados ao valor de
mão-de-obra para empregá-los na obra;
3.5. Além das especificações técnicas de todos os
materiais empregados na execução dos projetos, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverão conter os
planos de testes para verificação da qualidade dos trabalhos
executados com a indicação dos resultados mínimos esperados,
fatores de tolerância com desvios percentuais máximos
permitidos.
4. Prazos de Execução:
4.1. Os projetos deverão ser entregues em um prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a
partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço
pela UNIOESTE;
4.2. Se necessário, e somente nas hipóteses e formas
referidas nos Artigos 104 e 106 da Lei Estadual n.° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
5. Elementos a Serem Entregues:
5.1. Projeto de Comunicação e CFTV completo, em 03
(três) vias impressas e assinadas, contendo:
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a) Localização de pontos de cabeamento estruturado (voz e
dados);
b) Localização de pontos de circuitos de televisão e alarme;
c) Localização de equipamentos (rack, switch, patch panel, etc.);
d) Tubulações e cabeamentos (UTP, fibra óptica, etc.);
e) Detalhamento de equipamentos (rack, switch, patch panel,
etc.);
b) Diagramas unifilares das instalações.

5.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
elaboração do projeto de comunicação e CFTV, nos termos da
Resolução n.° 257, de 19/19/1978 - CONFEA, devidamente
quitada e assinada;
5.3. Memorial Descritivo e/ou Especificações Técnicas do
projeto, em 03 (três) vias impressas e assinadas, contendo
exposição geral do projeto, das partes que o compõem e dos
princípios balizadores, apresentando justificativa que evidencie
o atendimento às exigências estabelecidas pelas respectivas
normas técnicas e por estas instruções. Explicará a solução
apresentada, evidenciando sua compatibilidade com o projeto
arquitetônico e demais projetos especializados, bem como sua
exequibilidade. O memorial descritivo deverá ser impresso em
papel branco, de tamanho A-4, que permita cópias xerográficas,
com todas as folhas numeradas, tituladas, datadas e rubricadas
pelo autor do projeto;
5.4. Memorial de Cálculo e/ou Dimensionamento em 03
(três) vias impressas e assinadas, citando, obrigatoriamente, os
processos e critérios adotados, referindo-se às normas técnicas
e ao estabelecido nestas instruções. Deverá detalhar todos os
cálculos explicitamente. Deverá ser apresentado em papel
branco, tamanho A-4, com todas as folhas numeradas, tituladas,
datadas e rubricadas pelo autor do projeto;
5.5. Resumo de Materiais e Orçamento Prévio,
minuciosamente detalhado, em 03 (três) vias impressas e
assinadas, especificando e estipulando condições mínimas de
aceitabilidade e qualidade, indicando tipos e modelos (quando
necessários estabelecer padrão mínimo), protótipos e demais
características, de modo a não haver dúvida na sua
identificação;
5.6. Mídia digital (CD ou DVD), contendo todos os
arquivos acima discriminados, em extensões PDF, DWG, XLSX,
DOCX.

8000 8000Reitoria Reitoria

15212 JM PJ - Construtora e Telecomunicações -1 7,45 8000 313,3705 7686,62951 57.265,39Serviço 0Projeto de Estrutura Metálica
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1.   Descrição do Objeto:
1.1. Elaboração de Projeto Estrutural de Estrutura
Metálica, compreendendo obras novas, de reforma e/ou
ampliação, nos diversos Campi da UNIOESTE, localizados nos
municípios de Cascavel (inclusive Reitoria e Hospital
Universitário), Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal
Cândido Rondon e Toledo.
2.   Condições Gerais:
2.1. Os serviços serão solicitados/contratados
conforme a necessidade da UNIOESTE;
2.2. Os projetos referentes a este item deverão,
obrigatoriamente, ser elaborados por um Engenheiro Civil;
2.3.       Os projetos deverão ser executados em conformidade
com as normas brasileiras da ABNT NBR 8800, NBR 14762,
NBR 6118, NBR 6120, NBR 6123, NBR 5000, NBR 5008, NBR
5884, NBR 5920, NBR 5921, NBR 6648, NBR 6649, NBR 6650,
NBR 7007, NBR 8261, NBR 8681, NBR 14323, NBR 14432,
NBR 15279, ou das que vierem a substituí-las, bem como
demais normativas vigentes;
2.4. Será fornecido pela UNIOESTE à Contratada, os
projetos de arquitetura, e demais necessários, em arquivo
digital, extensão DWG, para elaboração dos projetos relativos a
este item;
2.5. O profissional, responsável técnico pela elaboração
do projeto, deverá obrigatoriamente vistoriar o local da obra
antes de iniciar o projeto, tendo em vista sanar quaisquer
dúvidas referentes ao terreno e edificações no entorno;
2.6. O profissional responsável deverá comparecer às
reuniões solicitadas pela UNIOESTE, considerando um mínimo
de 04 (quatro) e um máximo de 06 (seis) visitas/reuniões para
vistoria do local da obra, apresentação, compatibilização e
entrega dos projetos corrigidos;

2.7. Previamente a elaboração do projeto, o profissional
deverá consultar a Diretoria de Planejamento Físico - DPF,
visando sanar quaisquer dúvidas, juntamente com a
apresentação de uma possível metodologia de
dimensionamento utilizada;
2.8. Os dimensionamentos, bem como os produtos
gráficos apresentados, deverão ser gerados a partir de
softwares computacionais que permitam, através de modelos
virtuais, a avaliação e aprovação do projeto pela Diretoria de
Planejamento Físico - DPF;
2.9. O profissional deverá considerar, durante a
elaboração do projeto, todos os sistemas/edificações já
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existentes;
2.10. Quando da execução da obra, o profissional
responsável técnico pelo projeto, deverá ser solícito, em casos
de dúvidas no projeto, bem como para alterações que se
julguem necessárias no mesmo;
2.11. Os ajustes necessários, apontados durante a
compatibilização dos projetos, bem como alterações no decorrer
da obra, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, devendo ao fim deste prazo, ser apresentada
uma nova versão do projeto devidamente corrigida.
3. Detalhes:
3.1. Todas as soluções apresentadas deverão estar
justificadas e detalhadas. Os projetos deverão estar em
condições de fácil entendimento e em nível de execução;
3.2. De forma objetiva, resumida e direta, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverá apresentar as
informações necessárias à perfeita execução dos projetos, de
modo assegurar, inclusive, o respaldo do profissional autor do
projeto, com as informações técnicas a serem obedecidas pela
execução e procedimentos de manutenção;
3.3. Deverá ser feito o levantamento de todos os
materiais, equipamentos e serviços que fazem parte da
execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas
quantidades para fins de orçamentação.
4. Prazos de Execução:
4.1. Os projetos deverão ser entregues em um prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a
partir da data de emissão da Ordem de Serviço pela
UNIOESTE;
4.2. Se necessário, e somente nas hipóteses e formas
referidas nos Artigos 104 e 106 da Lei Estadual n.° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
5. Elementos a Serem Entregues:
5.1. Projeto de Estrutura Metálica completo, em 03 (três)
vias impressas e assinadas, contendo:
a) Locação de elementos (treliças, tesouras, terças,
contraventamentos, etc.), referentes à obra;
b) Nome de todas as peças estruturais, numeradas de 1
a “n”;
c) Dimensionamento de todas as peças estruturais;
d) Indicação de carregamentos e esforços;
e) Indicação da resistência dos materiais utilizados;
f) Indicação dos tipos de aço utilizados;
g) Indicação de tipos de parafusos e/ou soldas, bem
como suas localizações;
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h) Categoria de corrosividade do ambiente;
i) Deslocamentos previstos;
j) Detalhamento das ligações;
k) Detalhamento dos apoios necessários para a
estrutura;
l) Detalhamento das cargas transmitidas à estrutura de
apoio;
m) Detalhe tridimensional da estrutura;
n) Desenhos de fabricação e montagem.
5.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
elaboração do projeto de estrutura metálica, nos termos da
Resolução n.° 257, de 19/19/1978 - CONFEA, devidamente
quitada e assinada;
5.3. Memorial Descritivo e/ou Especificações Técnicas do
projeto, em 03 (três) vias impressas e assinadas;
5.4. Resumo de Materiais, minuciosamente detalhado, em
03 (três) vias impressas e assinadas;
5.5. Mídia digital (CD ou DVD), contendo todos os
arquivos acima discriminados, em extensões PDF, DWG, XLSX,
DOCX.

314 313,3705 0 0,6295CToo Campus de Toledo

7686 7686Reitoria Reitoria

15213 JM PJ - Construtora e Telecomunicações -1 7,80 8000 80005 62.400,00ServiçoProjeto Elétrico e SPDA
1. Descrição do Objeto:
1.1. Elaboração de Projeto Elétrico e SPDA,
compreendendo obras novas, de reforma e/ou ampliação, nos
diversos Campi da UNIOESTE, localizados nos municípios de
Cascavel (inclusive Reitoria e Hospital Universitário), Foz do
Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. 
2. Condições Gerais:
2.1. Os serviços serão solicitados/contratados conforme a
necessidade da UNIOESTE;
2.2. Os projetos referentes a este item deverão,
obrigatoriamente, ser elaborados por um Engenheiro Eletricista;
2.3. Caso haja necessidade, os projetos deverão ser
aprovados pela concessionária de energia local, por conta da
Contratada, inclusive com as cópias necessárias;
2.4. Os projetos deverão ser executados em conformidade
com as normas brasileiras da ABNT NBR 5410, NBR 5419,
NBR 8995 ou das que vierem a substituí-las, bem como demais
normativas vigentes. No caso de estabelecimento assistencial
de saúde, tais como ambientes hospitalares, clínicas médicas,
odontológicas, veterinárias e ambulatórios, a contratada deverá
observar RDC n.º 50 da ANVISA, como também a NBR 13534.
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Para demais ambientes específicos não mencionados neste
documento, caberá a Diretoria de Planejamento Físico - DPF,
orientar quanto à normativa a ser seguida;
2.5. Será fornecido pela UNIOESTE à Contratada, os
projetos de arquitetura, e demais necessários, em arquivo
digital, extensão DWG, para elaboração dos projetos relativos a
este item;
2.6. O profissional, responsável técnico pela elaboração
do projeto, deverá obrigatoriamente vistoriar o local da obra
antes de iniciar o projeto, tendo em vista sanar quaisquer
dúvidas referentes ao terreno e edificações no entorno;

2.7. O profissional responsável deverá comparecer às
reuniões solicitadas pela UNIOESTE, considerando um mínimo
de 04 (quatro) e um máximo de 06 (seis) visitas/reuniões para
vistoria do local da obra, apresentação, compatibilização e
entrega dos projetos corrigidos;
2.8. Previamente a elaboração do projeto, o profissional
deverá consultar a Diretoria de Planejamento Físico - DPF,
visando sanar quaisquer dúvidas, juntamente com a
apresentação de uma possível metodologia de
dimensionamento utilizada;
2.9. Os dimensionamentos, bem como os produtos
gráficos apresentados, deverão ser gerados a partir de
softwares computacionais que permitam, através de modelos
virtuais, a avaliação e aprovação do projeto pela Diretoria de
Planejamento Físico - DPF;
2.10. O profissional deverá considerar, durante a
elaboração do projeto, todos os sistemas/edificações já
existentes;
2.11. Quando da execução da obra, o profissional
responsável técnico pelo projeto, deverá ser solícito, em casos
de dúvidas no projeto, bem como para alterações que se
julguem necessárias no mesmo;
2.12. Os ajustes necessários, apontados durante a
compatibilização dos projetos, bem como alterações no decorrer
da obra, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, devendo ao fim deste prazo, ser apresentada
uma nova versão do projeto devidamente corrigida.
3. Detalhes:
3.1. Todas as soluções apresentadas deverão estar
justificadas e detalhadas. Os projetos deverão estar em
condições de fácil entendimento e em nível de execução;
3.2. De forma objetiva, resumida e direta, o memorial
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descritivo e/ou especificações técnicas deverão apresentar as
informações necessárias à perfeita execução dos projetos, de
modo assegurar, inclusive, o respaldo do profissional autor do
projeto, com as informações técnicas a serem obedecidas pela
execução e procedimentos de manutenção;
3.3. Deverá ser feito o levantamento de todos os
materiais, equipamentos e serviços que fazem parte da
execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas
quantidades para fins de orçamentação.
4. Prazos de Execução:
4.1. Os projetos deverão ser entregues em um prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a
partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço
pela UNIOESTE.
4.2. Se necessário, e somente nas hipóteses e formas
referidas nos Artigos 104 e 106 da Lei Estadual n.° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
5. Elementos a Serem Entregues:
5.1. Projeto Elétrico e SPDA completo, em 03 (três) vias
impressas e assinadas, contendo:
a) Distribuição e dimensionamento dos pontos de
energia, tomadas de uso geral e específico, iluminação geral e
específica (emergência), alimentação de cargas especiais (ex:
ar condicionado), dentre outras;
b) Dimensionamento e encaminhamento dos condutos
(embutidos em piso, parede e laje, ou de forma aparente);
c) Projeto luminotécnico;
d) Dimensionamento de entrada de serviço;
e) Dimensionamento de subestação transformadora de
tensão 13,8KV/380V/220V127V;
f) Dimensionamento de quadros de comando;
g) Dimensionamento do sistema de aterramento;
h) Dimensionamento do sistema de proteção contra
descargas atmosféricas;
i) Dimensionamento de condutores;
j) Dimensionamento de disjuntores;
k) Detalhamento do sistema, através de diagramas
unifilares, quadros de carga, etc.
5.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
elaboração do projeto elétrico e SPDA, nos termos da
Resolução n.° 257, de 19/19/1978 - CONFEA, devidamente
quitada e assinada;
5.3. Memorial Descritivo e/ou Especificações Técnicas do
projeto, em 03 (três) vias impressas e assinadas;
5.4. Memorial de Cálculo e/ou Dimensionamento em 03
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(três) vias impressas e assinadas;
5.5. Resumo de Materiais, minuciosamente detalhado, em
03 (três) vias impressas e assinadas;
5.6. Mídia digital (CD ou DVD), contendo todos os
arquivos acima discriminados, em extensões PDF, DWG, XLSX,
DOCX.

8000 8000Reitoria Reitoria

15210 JM PJ - Construtora e Telecomunicações -1 6,91 8000 313,3705 7686,62956 53.114,61Serviço 0Projeto Estrutural em Concreto Armado, inclusive Fundações
1. Descrição do Objeto:
1.1. Elaboração de Projeto Estrutural em Concreto
Armado, inclusive projeto de Fundações, compreendendo obras
novas, de reforma e/ou ampliação, nos diversos Campi da
UNIOESTE, localizados nos municípios de Cascavel (inclusive
Reitoria e Hospital Universitário), Foz do Iguaçu, Francisco
Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. 
2. Condições Gerais:
2.1. Os serviços serão solicitados/contratados conforme a
necessidade da UNIOESTE;
2.2. Os projetos referentes a este item deverão,
obrigatoriamente, ser elaborados por um Engenheiro Civil;
2.3. Os projetos deverão ser executados em conformidade
com as normas brasileiras da ABNT NBR 6118, NBR 6120,
NBR 6122, NBR 7187, NBR 7190, NBR 8800, NBR 9062, NBR
11191, NBR 12516, ou das que vierem a substituí-las, bem
como demais normativas vigentes;
2.4. Será fornecido pela UNIOESTE à Contratada, os
projetos de arquitetura, e demais necessários, em arquivo
digital, extensão DWG, para elaboração dos projetos relativos a
este item;
2.5. O profissional, responsável técnico pela elaboração
do projeto, deverá obrigatoriamente vistoriar o local da obra
antes de iniciar o projeto, tendo em vista sanar quaisquer
dúvidas referentes ao terreno e edificações no entorno;
2.6. O profissional responsável deverá comparecer às
reuniões solicitadas pela UNIOESTE, considerando um mínimo
de 04 (quatro) e um máximo de 06 (seis) visitas/reuniões para
vistoria do local da obra, apresentação, compatibilização e
entrega dos projetos corrigidos;
2.7. Previamente a elaboração do projeto, o profissional
deverá consultar a Diretoria de Planejamento Físico - DPF,
visando sanar quaisquer dúvidas, juntamente com a
apresentação de uma possível metodologia de
dimensionamento utilizada;
2.8. Os dimensionamentos, bem como os produtos
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gráficos apresentados, deverão ser gerados a partir de
softwares computacionais que permitam, através de modelos
virtuais, a avaliação e aprovação do projeto pela Diretoria de
Planejamento Físico - DPF;
2.9. O profissional deverá considerar, durante a
elaboração do projeto, todos os sistemas/edificações já
existentes;
2.10. Quando da execução da obra, o profissional
responsável técnico pelo projeto, deverá ser solícito, em casos
de dúvidas no projeto, bem como para alterações que se
julguem necessárias no mesmo;
2.11. Os ajustes necessários, apontados durante a
compatibilização dos projetos, bem como alterações no decorrer
da obra, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, devendo ao fim deste prazo, ser apresentada
uma nova versão do projeto devidamente corrigida.
3. Detalhes:
3.1. Todas as soluções apresentadas deverão estar
justificadas e detalhadas. Os projetos deverão estar em
condições de fácil entendimento e em nível de execução;
3.2. De forma objetiva, resumida e direta, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverão apresentar as
informações necessárias à perfeita execução dos projetos, de
modo assegurar, inclusive, o respaldo do profissional autor do
projeto, com as informações técnicas a serem obedecidas pela
execução e procedimentos de manutenção;
3.3. Deverá ser feito o levantamento de todos os
materiais, equipamentos e serviços que fazem parte da
execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas
quantidades para fins de orçamentação.
4. Prazos de Execução:
4.1. Os projetos deverão ser entregues em um prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a
partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço
pela UNIOESTE;
4.2. Se necessário, e somente nas hipóteses e formas
referidas nos Artigos 104 e 106 da Lei Estadual n.° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
5. Elementos a Serem Entregues:
5.1. Projeto Estrutural em Concreto Armado completo,
inclusive projeto de Fundações, em 03 (três) vias impressas e
assinadas, contendo:
5.1.1. Fundações:
a) Locação de elementos de fundação (sapatas,
estacas, tubulões, etc.), referentes à obra;
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b) Nome de todas as peças estruturais, numeradas de 1
a “n”;
c) Dimensionamento de todas as peças estruturais;
d) Indicação de carregamentos e esforços nas
fundações;
e) Indicação da resistência característica (fck), do
concreto utilizado;
f) Sapatas e tubulões: indicar a taxa de solo, conforme
indicação do consultor de fundações;
g) Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensão e
capacidade de carga;
h) Tubulões: indicar o tipo de escavação;
i) Indicação de níveis;
j) Detalhamento de armaduras;
k) Detalhamentos necessários à execução.
5.1.2. Superestrutura:
a) Locação de elementos referentes à obra;
b) Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de
arquitetura, amarrações entre os blocos e destes com o terreno;
c) Nome de todas as peças estruturais, numeradas de 1
a “n”;
d) Dimensionamento de todas as peças estruturais;
e) Indicação da resistência característica (fck), do
concreto utilizado;
f) Detalhamento da forma de todos os elementos
estruturais;
g) Detalhamento de armaduras de todos os elementos
estruturais;
h) Indicação de paredes portantes;
i) Indicação de pilaretes e cintas de amarração;
j) Lajes: sobrecarga, local, tipo, dimensões, armaduras
(no caso de laje de vigotas pré-fabricadas, indicar em planta o
sentido das vigotas, distância entre eixos, altura dos elementos
de preenchimento e altura da capa de concreto);
k) Vigas: nome e armação de todas as peças, gabarito
com esquema e indicação de todas as ferragens, indicação dos
eixos e nome dos pilares de apoio;
l) Pilares: nome e armação de todas as peças, gabarito
com esquema e indicação de todas as ferragens;
m) Escoramentos: local, tipo, dimensões e outras
exigências executivas;
n) Cortes e perspectivas da estrutura, demonstrando
detalhes específicos de execução;
o) Detalhamentos necessários à execução.
5.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
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elaboração do projeto estrutural e projeto de fundações, nos
termos da Resolução n.° 257 de 19/19/1978 - CONFEA,
devidamente quitada e assinada;
5.3. Memorial Descritivo e/ou Especificações Técnicas do
projeto, em 03 (três) vias impressas e assinadas;
5.4. Resumo de Materiais, minuciosamente detalhado, em
03 (três) vias impressas e assinadas;
5.5. Mídia digital (CD ou DVD), contendo todos os
arquivos acima discriminados, em extensões PDF, DWG, XLSX,
DOCX.

314 313,3705 0 0,6295CToo Campus de Toledo

7686 7686Reitoria Reitoria

15215 JM PJ - Construtora e Telecomunicações -1 6,40 8000 80009 51.200,00ServiçoProjeto Hidrossanitário
1. Descrição do Objeto:
1.1. Elaboração de Projeto Hidrossanitário,
compreendendo obras novas, de reforma e/ou ampliação, nos
diversos Campi da UNIOESTE, localizados nos municípios de
Cascavel (inclusive Reitoria e Hospital Universitário), Foz do
Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.
2. Condições Gerais:
2.1. Os serviços serão solicitados/contratados conforme a
necessidade da UNIOESTE;
2.2. Os projetos referentes a este item deverão,
obrigatoriamente, ser elaborados por um Engenheiro Civil;
2.3. Os projetos deverão ser executados em conformidade
com as normas brasileiras da ABNT NBR 5626, NBR 10844,
NBR 9649, NB 567, ou das que vierem a substituí-las, bem
como demais normativas vigentes;
2.4. Será fornecido pela UNIOESTE à Contratada, os
projetos de arquitetura, e demais necessários, em arquivo
digital, extensão DWG, para elaboração dos projetos relativos a
este item;
2.5. O profissional, responsável técnico pela elaboração
do projeto, deverá obrigatoriamente vistoriar o local da obra
antes de iniciar o projeto, tendo em vista sanar quaisquer
dúvidas referentes ao terreno e edificações no entorno;
2.6. O profissional responsável deverá comparecer às
reuniões solicitadas pela UNIOESTE, considerando um mínimo
de 04 (quatro) e um máximo de 06 (seis) visitas/reuniões para
vistoria do local da obra, apresentação, compatibilização e
entrega dos projetos corrigidos;
2.7. Previamente a elaboração do projeto, o profissional
deverá consultar a Diretoria de Planejamento Físico - DPF,
visando sanar quaisquer dúvidas, juntamente com a
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apresentação de uma possível metodologia de
dimensionamento utilizada;

2.8. Os dimensionamentos, bem como os produtos
gráficos apresentados, deverão ser gerados a partir de
softwares computacionais que permitam, através de modelos
virtuais, a avaliação e aprovação do projeto pela Diretoria de
Planejamento Físico - DPF;
2.9. O profissional deverá considerar, durante a
elaboração do projeto, todos os sistemas/edificações já
existentes;
2.10. Quando da execução da obra, o profissional
responsável técnico pelo projeto, deverá ser solícito, em casos
de dúvidas no projeto, bem como para alterações que se
julguem necessárias no mesmo;
2.11. Os ajustes necessários, apontados durante a
compatibilização dos projetos, bem como alterações no decorrer
da obra, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, devendo ao fim deste prazo, ser apresentada
uma nova versão do projeto devidamente corrigida.
3. Detalhes:
3.1. Todas as soluções apresentadas deverão estar
justificadas e detalhadas. Os projetos deverão estar em
condições de fácil entendimento e em nível de execução;
3.2. De forma objetiva, resumida e direta, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverá apresentar as
informações necessárias à perfeita execução dos projetos, de
modo assegurar, inclusive, o respaldo do profissional autor do
projeto, com as informações técnicas a serem obedecidas pela
execução e procedimentos de manutenção;
3.3. Deverá ser feito o levantamento de todos os
materiais, equipamentos e serviços que fazem parte da
execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas
quantidades para fins de orçamentação.
4. Prazos de Execução:
4.1. Os projetos deverão ser entregues em um prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a
partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço
pela UNIOESTE;
4.2. Se necessário, e somente nas hipóteses e formas
referidas nos Artigos 104 e 106 da Lei Estadual n.° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
5. Elementos a Serem Entregues:
5.1. Projeto Hidrossanitário completo, em 03 (três) vias
impressas e assinadas, contendo:
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a) Projeto de distribuição de água fria e água quente (se
for o caso);
b) Detalhes isométricos;
c) Diagramas verticais de distribuição de ramais e
colunas;
d) Detalhamento da furação do reservatório para
alimentação dos tubos;
e) Detalhamento de barriletes (superior e inferior);
f) Dimensionamento de conjunto moto-bomba e
tubulação de recalque;
g) Dimensionamento dos reservatórios (inferior e
superior), quentes e frios, considerando a reserva técnica de
incêndio (se for o caso);
h) Dimensionamento e detalhamento de aquecedores
(de passagem, acumulação, etc.), boilers e coletores solares,
quando necessário;
i) Projeto de coleta de esgoto sanitário e águas pluviais;
j) Distribuição em planta dos ramais primários e
secundários de escoamento de efluentes e águas pluviais;
k) Detalhamento das caixas de inspeção, de retenção
de areia, de gordura, de passagem, sistemas de tratamento de
efluentes, etc.;

l) Detalhamento da ligação em rede pública ou, na
ausência desta, de sistema de tratamento individual, com
memorial de cálculo indicando as caraterísticas referentes à
disposição no solo (coeficiente de infiltração, presença de lençol
freático, etc.);
m) Dimensionamento e detalhamento de calhas;
n) Detalhamento do processo de impermeabilização,
caso necessário;
o) Projeto de drenagem de equipamentos
condicionadores de ar;
p) Detalhamentos de montagem, tubulações, fixações e
outros elementos necessários à compreensão e perfeita
execução.
5.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
elaboração do projeto hidrossanitário, nos termos da Resolução
n.° 257, de 19/19/1978 - CONFEA, devidamente quitada e
assinada;
5.3. Memorial Descritivo e/ou Especificações Técnicas do
projeto, em 03 (três) vias impressas e assinadas;
5.4. Resumo de Materiais, minuciosamente detalhado, em
03 (três) vias impressas e assinadas;
5.5. Mídia digital (CD ou DVD), contendo todos os
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arquivos acima discriminados, em extensões PDF, DWG, XLSX,
DOCX.

8000 8000Reitoria Reitoria

284.140,00Valor total
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