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1. OBJETO
Este Termo de Referência tem por objetivo a contratação de serviços de
empresa especializada para a elaboração do projeto completo para a construção
dos Laboratórios de Ciências Agrárias (LAC) de Incêndios Florestais (IF) do Campus
de Chapadão do Sul (CPCS) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), localizado na Via de Acesso à Fazenda Campo Bom pela MS 306, KM 105,
Zona Rural, município de Chapadão do Sul, MS.
São objetos a serem elaborados para ambas instalações:
- Projetos Executivos de Arquitetura;
- Projetos Executivos de elétrica/eletrônica;
- Projetos Executivos de Hidráulica;
- Projetos Executivos de Climatização;
- Projetos de Prevenção e Combate a incêndio;
- Projetos de Comunicação e Identidade Visual;
- Demais Projetos que venham a ser solicitados pela UFMS, relacionados ao
funcionamento das instalações.
1.1 Toda documentação deverá vir acompanhada de memorial descritivo, planilha
orçamentária e cronograma físico financeiro, atendendo às Normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas
Federais,

Estaduais

e

Municipais,

além

das

normas

e

exigências

das

concessionárias de serviços públicos.
1.1.1. A empresa vencedora deverá acompanhar e garantir a aprovação dos
projetos fornecidos nos respectivos órgãos envolvidos, além da situação legal
junto a todos os Órgãos Públicos e Privados.
2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1 O presente Termo de Referência e seus anexos deverão ser detalhadamente
analisados em toda a sua extensão, ficando claro que sistemas ou elementos
apontados em quaisquer das peças devem ser considerados como se estivessem
em todas.
2.2. Antes da apresentação da proposta, a empresa deverá examinar os
documentos técnicos fornecidos pela UFMS, bem como vistoriar previamente os
locais onde serão executados os serviços, a fim de se verificar a complexidade dos
mesmos e sanar antecipadamente eventuais dúvidas, omissões ou falhas que
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possam trazer possíveis embaraços ao perfeito desenvolvimento dos serviços a
serem prestados, as quais deverão ser comunicadas por escrito e serem acordadas
com a UFMS.
2.2.1. Não serão aceitas reclamações posteriores à licitação, relativas a
serviços não previstos, divergências de cálculos quantitativos e/ou falhas dos
projetos.
2.3. A mão de obra para os serviços objeto da licitação deverá ser especializada e
sua contratação será de exclusiva responsabilidade da empresa contratada.
2.4. Os equipamentos e materiais para elaboração do projeto deverão obedecer às
especificações contidas no presente termo e seus Anexos e serem devidamente
adequados para essa finalidade específica, de acordo com as normas pertinentes ao
serviço.
2.5. A execução do projeto deverá estar de acordo, não só com o disposto no
presente termo e seus Anexos e com as normas vigentes, mas também com as
orientações da UFMS, ficando a critério desta, através da fiscalização por comissão
especialmente designada para esse fim e/ou por empresa/técnico(s) especializados,
impugnar e determinar que sejam refeitos trabalhos executados em desacordo com
o presente Termo de Referência.
2.6. A empresa contratada fará constar nas ART's e RRT’s que a UFMS terá
domínio pleno dos projetos apresentados, podendo alterá-los ou adaptá-los a
qualquer tempo, de acordo com seu interesse e necessidade, dentro dos limites das
Leis e Resoluções do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) e/ou
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), sem avaliação(ões) do(s) autor(es).
2.7. Qualquer alteração de escopo que se julgue necessária por parte da empresa
contratada deverá ser previamente informada e aprovada formalmente pela UFMS
antes da sua execução.
3. PROCESSO PROJETUAL
3.1 O Projeto Arquitetônico deverá acompanhar os seguintes documentos, no que
couber: NBR-6492 - “Representação de Projetos de Arquitetura”; RDC 50 e;
Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais e de
concessionárias de serviços públicos.
3.2 Os documentos fornecidos pela UFMS passarão por uma consolidação durante
elaboração de estudo preliminar e poderão passar por pequenas modificações.
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3.2.1 Todos os projetos de instalações serão desenvolvidos a partir de
diretrizes técnicas fornecidas pela UFMS, em conjunto com a Empresa
contratada, a partir do layout do anteprojeto arquitetônico aprovado pela
UFMS em tempo hábil, de forma a atender o prazo previsto, conforme
cronograma fornecido.
3.3 Fica a cargo da UFMS o fornecimento de um Termo de Abertura juntamente com
o Termo de Início de Execução dos Serviços, que constará a listagem dos seguintes
documentos que serão entregues, e que servirão de base para início do
desenvolvimento do Estudo Preliminar:
- Programa de necessidades, listando os ambientes, equipamentos e mobiliários
necessários para a execução das atividades relacionadas no memorial de atividades
(anexo I) e;
- projeto preliminar, desatualizado, para nortear o levantamento cadastral a ser
realizado na primeira etapa deste termo (anexo II).
3.4 Fica a cargo da empresa contratada:
- desenvolver a planta cadastral do local e;
- confirmar recebimento e consolidar o programa de necessidades, com
equipamentos, mobiliários e informações técnicas necessárias e fluxos de
atividades, junto a UFMS;
3.5 Para cada etapa, de cada um dos projetos, deverá ter um responsável técnico
(com respectiva ART/RRT recolhida) e coordenador geral identificados, que deverão
participar de todas as reuniões pertinentes ao projeto em questão;
3.5.1 Os coordenadores dos projetos, indicados pela empresa contratada,
deverão apresentar, no início da execução do serviço, planejamento de
projeto com cronograma detalhado, apontando os possíveis pontos críticos
dos projetos e realizarem revisões e atualizações periódicas, a cada 15 dias.
O gestor do contrato da UFMS deverá participar destas reuniões;
3.5.2 Todos os projetos deverão ser coordenados e orientados de acordo com
o projeto de Arquitetura;
3.5.3

Os

projetos

deverão

ser

coordenados

e

compatibilizados

permanentemente pela empresa contratada e deverão ter o carimbo
padronizado da UFMS, também com área destinada ao carimbo da empresa
contratada.
3.6 Reuniões permanentes de coordenação devem ser realizadas pelas equipes de
projeto e equipe da UFMS. A UFMS deverá receber relatórios de andamento dos
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trabalhos, contendo: principais decisões, atualizações de cronogramas, dúvidas,
alternativas e pendências de informações. A periodicidade das reuniões poderá ser
acordada entre as partes, garantindo que, ao menos uma vez a cada 15 dias, a
UFMS deverá ser atualizada quanto ao status do projeto.
3.6.1 Reuniões eventuais específicas, sempre que necessárias para o
desenvolvimento dos projetos, devem estar previstas entre a UFMS e a
diretoria do Campus de Chapadão do Sul (CPCS).
3.6.2 Em todas as reuniões, a empresa contratada deverá apresentar os
projetos plotados e em escala, de forma a permitir a perfeita análise e o
acompanhamento das partes envolvidas, razão pela qual deverá ela incluir
em sua proposta os custos dessas plotagens.
3.7 Deverão estar agregados à equipe: consultores especializados em projetos de
laboratórios, segurança e combate a incêndio, sustentabilidade, comunicação e
identidade visual e acessibilidade e modernização de fachadas.
3.7.1 Deverão ser considerados em todos os projetos os conceitos de
sustentabilidade, acessibilidade e eficiência energética.
3.8 A entrega de cada fase do projeto deve ser feita em reuniões para apresentação
e discussão com a UFMS e diretoria do Campus de Chapadão do Sul (CPCS).
3.8.1 Após cada entrega, deverá ser previsto um tempo para análise e
comentários por parte da UFMS e da diretoria do Campus de Chapadão do
Sul (CPCS);
3.8.2 Todos os projetos devem atender às normas técnicas ABNT, ANVISA,
Bombeiros e demais Órgãos Governamentais e/ou Concessionárias de
Serviços, quando for o caso;
3.9 Fazem parte do escopo as peças gráficas e os processos de aprovação junto a
todos os órgãos fiscalizadores.
3.10 Todos os projetos devem atender as normas de qualidade e de biossegurança,
conforme as atividades desenvolvidas.
3.10.1 Todos os projetos deverão considerar as especificidades, em relação a
dimensionamento de bancadas, locais para acomodação dos equipamentos,
armazenamento dos materiais de laboratório (vidrarias, frascos diversos,
proteção individual, etc) e de reagentes utilizados nas rotinas habituais do
laboratório e áreas para pesquisadores, docentes, discentes e servidores
técnico administrativos, incluindo elaboração e liberação de laudos, de acordo
com as atividades desenvolvidas.
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3.11 Mudanças de projeto que ocorram durante fases de desenvolvimento e não
consideradas entregues, serão tratadas como revisão de projeto e não deverão ser
objeto de medição complementar;
3.12 Os materiais e técnicas adotadas deverão ser os usuais no padrão atual de
engenharia, de forma a atender às normas técnicas oficiais e aos textos legais em
vigor, visando a melhor relação custo/benefício, além de evitar materiais e técnicas
especiais, que dificultem sua aquisição e/ou contratação e manutenção. As
informações não informadas pela UFMS deverão, obrigatoriamente, seguir os
padrões ABNT. A forma de avaliação dessas técnicas e materiais se realizará
através das reuniões e medições realizadas ela UFMS.
3.13 O projeto se inicia na data que a UFMS emitir o Termo de Início de Execução
dos Serviços.
3.14 Desde já, a UFMS esclarece que disponibilizará as plantas técnicas de apoio,
as diretrizes e os programas de necessidades revisados das áreas referentes a este
Termo de Referência à empresa contratada, as quais servirão para subsidiar o
estudo preliminar.
3.15 A empresa contratada deverá ter especial atenção para as seguintes
representações em plantas:
3.15.1 simbologias de representação gráfica, conforme as prescritas em
normas técnicas;
3.15.2 Indicação do norte;
3.15.3 vias de acesso aos conjuntos;
3.15.4 indicação das áreas edificadas, com o contorno esquemático da
cobertura das edificações;
3.15.5 denominação dos diversos edifícios ou blocos, com cotas e recuos;
3.15.6 eventuais restrições governamentais;
3.15.7 escalas;
3.15.8 apresentação detalhada das fachadas, cortes, caixilhos e áreas
molhadas;
3.15.9 apresentação de cotas de nível, localização de equipamentos de
alimentação de água e de energia elétrica;
3.15.10 apresentação detalhada do tipo de piso, alvenaria, revestimentos e
todos os acabamentos necessários e;
3.15.11 notas gerais, desenhos de referência e carimbos.
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4. CONTEXTO
Os Laboratórios Multiusuário de Ciências Agrárias (LCA) e de Incêndios
Florestais (IF) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão
infraestruturas para atenderes às pesquisas básicas e de ponta na área de ciências
agrárias, tanto em nível de graduação como de pós-graduação, de vários cursos
ofertados pela UFMS, assim como também atenderá instituições de ensino e
pesquisa, públicas ou privadas, em toda a região centro-oeste do País, contribuindo
para o aumento sustentável da produção agropecuária da região, que é a maior
produtora de alimentos do Brasil hoje. Neste ambiente laboratorial, poderão ser
realizadas pesquisas em várias áreas do conhecimento dentro da produção vegetal,
produção animal, manejo de solos, biotecnologia vegetal, hidrologia, irrigação,
engenharia e incêndios florestais, entre outras, utilizando-se de equipamentos de
alta tecnologia, contribuindo significativamente para o aumento e para melhor
qualidade das produções científicas na área de ciências agrárias na região centrooeste o Brasil.
A infraestrutura a ser construída será composta por Laboratório de Solos
e Análises Químicas, Laboratório de Microbiologia e Patologia de Insetos,
Laboratório de Hidráulica, Irrigação e Conservação de Solo e Laboratório de
Controle de Incêndios Florestais e demais dependências acessórias necessárias
para o desenvolvimento das atividades a serem realizadas nestes espaços.
Os projetos deverão propor espaços tecnologicamente modernos nas
instalações e nos mobiliários. Deverão ser previstos, inclusive, sistemas de
climatização e de iluminação que atendam às condições ambientais em cada espaço
(temperatura, umidade e partículas em suspensão), além de sistemas de exaustão
localizados sobre os equipamentos que necessitam deste sistema.
As localizações das instalações objetos destes projetos, encontram-se no
projeto preliminar anexo (anexo II).
5. ESCOPO DOS SERVIÇOS
Área total a ser construída será de 787,25 m², contemplando os laboratórios
abaixo relacionados, assim como partes administrativas, áreas para circulação e
para anexos necessários para o funcionamento destes Laboratórios, além de áreas
multiusuários (essas áreas estão destacadas nas plantas anexas a este documento).
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=> Laboratório de Solos, Laboratório de Microbiologia e Laboratório de Patologia de
Insetos = 371,32 m²;
=> Laboratório de Hidráulica e Irrigação = 268,57 m² e;
=> Laboratório de Pesquisa e Controle de Incêndios Florestais = 147,36 m².
Totalizando-se, desta forma, uma área total de construção de 787,25 m².
Poderá haver migração de áreas entre os laboratórios, conforme estudos
preliminares e consolidação do programa de necessidades (fase a qual faz parte do
escopo deste edital).
Os serviços a serem prestados deverão atender aos princípios da
biossegurança e todas as normas regulamentares vigentes nas esferas federais,
estaduais e municipais para o município de Chapadão do Sul, MS.
O escopo dos serviços a serem executados encontra-se, assim, definido:
5.1 PROJETO DE ARQUITETURA
5.1.1 CONSOLIDAÇÃO DO PRODUTO - Estudo Preliminar
Visa a consolidação do programa de necessidades, definindo-se as
viabilidades técnicas de execução do que sugere o escopo, conceitualização da
solução arquitetônica, análise prévia dos órgãos responsáveis, análise sob os
aspectos legais, técnicos, econômicos e ambientais do empreendimento.
Consiste na definição gráfica do partido arquitetônico e fluxos de atividades.
A) ATIVIDADES
- Analisar a documentação fornecida e identificar possíveis pontos de dúvida para
esclarecimentos, retificações (se necessário) e ratificações, com consolidação de
programa de necessidades;
- Analisar documentos de normas pertinentes e identificar as restrições preliminares,
a fim de orientação quanto às restrições legais que possam ter influência na
concepção do produto;
- Estudar viabilidade do escopo solicitado, em função da análise dos documentos e
restrições legais e técnicas;
- Desenvolver a conceitualização para definição e setorização dos espaços,
juntamente com equipe técnica;
- Desenvolver concepção do produto, com estudo de layout, com base na
setorização de espaços;
8

Esta fase é fundamental para o sucesso do projeto e não deverá haver
nenhuma pendência de definições e conceitos. Qualquer alteração demandada pela
empresa contratada deverá ser incorporada dentro do prazo, custo e qualidade do
escopo deste termo.
B) PRODUTOS DE ENTREGA
- Listagem de documentos e plantas que serão entregues, com identificação de
escala, fase, revisão e data;
- Relatório de restrições legais e restrições não verificadas anteriormente;
- Quadro de áreas conforme setorização definida;
- Estimativa de custo preliminar de obra, conforme definições consolidadas;
- Plantas de proposta de arquitetura, contendo, no mínimo, as seguintes principais
informações:
PLANTA
Levantamento
cadastral –
plantas atuais
Implantação

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

ESCALA

Plantas de layout, cotas gerais e internas, cotas de nível, pé direito
piso-laje, piso-viga, entreforros, estrutura geral (pilares, vigas, vãos,
shafts), identificação de todas as possíveis interferências físicas que

1:100

gerarão qualquer tipo de impacto no desenvolvimento do projeto.
Planta com fluxos de entradas, saídas e entorno, área de
estacionamento, cobertura das instalações, cotas gerais, etc.

1:200

Planta de todos os ambientes, com layouts básicos (divisões internas,
Plantas de
layout

bancadas,

caixilhos,

mobiliários

fixos

e

equipamentos),

com

nomenclaturas do ambientes, circulação, fluxos internos e fluxos

1:200

gerais - de entrada e saída, com cotas internas e externas, áreas
gerais, etc.

Corte

Identificação (com linha guia indicando as cotas) da altura total da

longitudinal

edificação, localização de vigas e pilares, etc.

Elevação
Fachada
principal

Conceito de modernização da fachada a ser aplicado, com altura da
edificação, tipos de acabamentos a ser aplicado, etc.

Planta chave
Mapeamento

Indicação setorizada das fases de obra, segundo prioridades.

de fases de obra

1:200

1:200

A
determinar

Plantas

Indicar os sistemas de instalações a serem adotados (pontos de água,

A

mapeamento

esgoto, ar condicionado, exaustão, etc....).

determinar
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dos sistemas de
instalações

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação
- Material plotado
Em data combinada entre as partes, deverá haver uma apresentação para
primeira entrega da etapa, com a presença dos coordenadores das equipes
envolvidas, e equipe técnica da UFMS, definidos no Termo de Abertura. Na data da
apresentação, entregar 1 (uma) via plotada e reunida em pasta (ou encadernada de
forma consultável) para avaliação.
A UFMS fará a avaliação do material, a fim de detectar possíveis retificações
ainda para esta fase. Sem pendências, se o grupo técnico julgar satisfatório, a
UFMS aprovará o projeto para liberação da 1ª medição. A empresa contratada terá,
então, liberação para iniciar a etapa de anteprojeto, que durará 15 dias.
Se a equipe técnica da UFMS avaliar necessário, deverá ser marcada nova
data para apresentação. As definições deverão ser registradas em memórias de
apresentação e reunião, elaboradas pela UFMS e encaminhadas para a empresa
contratada para ciência e acordo.
Após a aprovação final da etapa pela UFMS, a empresa contratada deverá
entregar 2 (duas) vias plotadas e reunidas em pasta (ou encadernadas de forma
consultável), e também em arquivos eletrônicos de mídia digital (CD/DVD), em
extensão de arquivo DWG (autoCad) e PLT necessariamente, e PDF, arquivos de
word e excel, quando necessários ou se solicitados pela UFMS.
Somente poderá passar para a etapa seguinte após consolidação do Estudo
Preliminar, aprovada formalmente pela UFMS.
5.1.2 DEFINIÇÃO DO PRODUTO - Anteprojeto
Visa a configuração final da solução arquitetônica proposta para a obra,
considerando todas as exigências contidas no programa de necessidades e o
Estudo Preliminar aprovado pela UFMS.
Se houver alterações durante a elaboração desta etapa, deverão ser
incorporadas ao projeto em tempo hábil, não havendo interferência no prazo,
qualidade e custo da obra.
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A) ATIVIDADES
- Consolidar a viabilidade da obra, em função dos dados gerados na fase anterior;
- Consolidar todas as informações necessárias para andamento dos projetos de
instalações – deverá ser encaminhado durante a etapa;
- Avaliar e definir solução global para os materiais, sistemas e métodos construtivos
mais adequados à proposta – a ser definido durante a etapa, juntamente com a
equipe da UFMS;
- Avaliar necessidades de projetos especiais, apresentados à UFMS durante a
etapa;
- Verificar as aprovações necessárias em termos legais e dar os prosseguimentos
devidos;
- Buscar novas tecnologias que o layout aprovado permita implantação;
- Executar eventuais ajustes que tenham ficado para esta fase;
- Detalhar solução de fachada, conforme apresentado em fase anterior;
B) PRODUTOS DE ENTREGA
- Listagem de documentos e plantas que serão entregues, com identificação de
escala, fase, revisão e data;
- Relatório atualizado explicativo de logística para as fases da obra;
- Quadro de áreas atualizado;
- Relatório atualizado que contenha memorial justificativo e funcionamento das
atividades que cada área irá abrigar, com suas características funcionais, conforme
layout definido e incluindo novas tecnologias que possam ter sido adotadas nesta
fase;
- Planilha estimativa de custos, por fase e completo;
- Memorial descritivo, com as informações sobre acabamentos;
- Maquete eletrônica (3 imagens externas e 3 internas) em jpg, tif, etc;
- Projetos especiais, em formato adequado ao produto;
- Plantas de proposta de arquitetura, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
PLANTA

INFORMAÇÕES

ESCALA

Plantas de

Plantas com memorial descritivo e informações técnicas Conforme

projetos

necessárias e requeridas pelos órgãos competentes.

solicitado
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legais

pelos órgãos
competentes

Implantação

Fluxos de entradas e entorno, indicações técnicas conforme
projeto executado.

Plantas de

Indicação de paredes a construir, diferenciando os tipos

vedações

adotados no projeto.

1:200
1:100

Indicação dos elementos estruturais, indicação de paredes a
construir (também diferenciando drywall e outros tipos de
divisórias, caso seja o caso), nomenclatura de todos os
ambientes, tabela de área dos ambientes, dimensões
Plantas de

(medidas lineares e espessura das paredes), locação de

layout

louças sanitárias e bancadas, locação de mobiliários e

1:100

equipamentos laboratoriais e administrativos (fixos e móveis),
indicação de corte e elevações, indicação de materiais de
acabamentos, níveis dos pisos, shafts, passagens de
tubulações, etc.
Planta de

Indicação de soluções para cobertura, impermeabilização,

cobertura

circulação, instalação de equipamentos, etc.

Cortes e
elevações

Identificação dos níveis, altura total da edificação, localização
de vigas e pilares, identificação dos caixilhos, soluções de 1:100
fachada, etc.

Planta chave
mapeamento

A

Indicação setorizada das fases de obra.

determinar

de obra
Plantas
mapeamento
dos sistemas
de instalações

1:100

Confirmação e indicação dos sistemas de instalações a serem
adotados

(locais

contemplados

condicionado, exaustão, etc.).

com

água,

esgoto,

ar

A
determinar

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação
- Material plotado
Em data combinada entre as partes, deverá haver uma apresentação para
entrega da etapa, com a presença dos coordenadores das equipes envolvidas, e
equipe técnica da UFMS, definidos no Termo de Abertura. Na data da apresentação,
entregar 1 (uma) via plotada e reunida em pasta (ou encadernada de forma
consultável) para avaliação.
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A UFMS fará a avaliação do material, a fim de detectar possíveis acertos
ainda para esta fase. Se a equipe técnica da UFMS avaliar necessário, deverá ser
marcada nova data para apresentação. As definições deverão ser registradas em
memórias de apresentação e reunião, elaboradas pela UFMS e encaminhadas para
a contratada para ciência e acordo.
Após a aprovação final da etapa pela UFMS, a empresa contratada deverá
entregar 2 (duas) vias plotadas e reunidas em pasta (ou encadernada de forma
consultável), e também em arquivos eletrônicos de mídia digital (CD/DVD), em
extensão de arquivo DWG (autoCad) e PLT necessariamente, e PDF, arquivos de
word e excel, quando necessários ou se solicitados pela UFMS.
Somente poderá passar para a etapa seguinte após a consolidação do
anteprojeto aprovado pela UFMS.
5.1.3 IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE INTERFACES – Projeto Básico
Visa consolidar claramente todos os ambientes, articulações e demais
elementos do projeto, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras, bem
como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do
empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e
componentes da edificação.
A) ATIVIDADES
- consolidar solução global de acabamentos, sistemas, esquadrias, etc;
- verificar acessos e suas particularidades, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas, tanto em projeto arquitetônico, quanto em instalações e outros
projetos especiais que venham a ser necessários;
- verificar soluções de áreas técnicas, quanto ao seu funcionamento;
- verificar as soluções de cobertura, juntamente com as possíveis estruturas
definidas em anteprojeto;
- consolidar fachada, com as soluções definidas de elemento arquitetônico;
- atendimento a comunicações e solicitações de projetos legais, para continuidade e
finalização do processo de aprovação nos órgãos competentes;
- Compatibilização de projeto arquitetônico com projetos de instalação e projetos
especiais, se for o caso, para perfeita harmonia e adequação de soluções;
- Compatibilização dos projetos legais entre si e com o projeto básico em
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desenvolvimento, com possíveis adequações;
- consolidar paginação de forro e piso, conforme material definido e conforme
compatibilização dos projetos complementares;
B) PRODUTOS DE ENTREGA
- Listagem de todos os documentos e plantas que serão entregues, com
identificação de escala, fase, revisão e data;
- Planilha de cálculo luminotécnico, por ambiente;
- Planilha orçamentária de estimativa de custo de obra, completa e por fase;
- Planilhas quantitativas de materiais e serviços de obra, completas e por fase;
- Planilha de cronograma físico-financeiro estimado de obra, completa e por fase;
- Atualização de quadro de áreas;
- Memorial descritivo, com informações de acabamentos e incluindo itens descritivos
da obra;
- Atualização de maquete eletrônica (3 imagens externas e 3 internas) em jpg, tif,
etc;
- Projetos especiais, em formato adequado ao produto;
- Plantas de proposta de arquitetura, contendo, no mínimo, as seguintes principais
informações:
PLANTA
Plantas de
projetos
legais

INFORMAÇÕES

ESCALA
Conforme

Atendimento de comunicações e solicitações dos

solicitado

órgãos pertinentes de aprovação.

pelo órgão
competente

Fluxos de entradas e entorno, indicações técnicas de

Implantação

acabamento, dimensionamento e demais informações

1:200

técnicas pré executivas.
Plantas de todos os ambientes, compatibilizadas com
anteprojeto de instalações. Indicação de paredes,

Plantas de

diferenciando os tipos adotados no projeto, com cotas

vedações

nas paredes a construir, considerando drywall e

1:100

divisórias cotados pelo eixo, se for o caso, e alvenaria
cotado pelo acabamento

Plantas de

Plantas de todos os ambientes, compatibilizadas com

1:100
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layout

anteprojeto de instalações. Indicação dos elementos
estruturais,

indicação

de

paredes

a

construir

(diferenciando drywall e outros tipos de divisórias, se
for o caso), nomenclatura de todos os ambientes,
tabela de área dos ambientes, dimensões (medidas
lineares e espessura das paredes), locação de louças
sanitárias e bancadas, locação de mobiliários e
equipamentos laboratoriais e administrativos (fixos e
móveis), indicação de corte e elevações, indicação de
materiais de acabamentos, níveis dos pisos, shafts,
passagens de tubulações, indicação de caixilhos e
portas, tabela de legendas de caixilhos, portas,
revestimentos, etc.
Plantas

compatibilizadas

com

anteprojeto

de

Plantas de

instalações.

Cobertura

planta de layout, acrescido de informações de

Indicação

de

informações

conforme

1:100

impermeabilização, circulação, etc.
Plantas de todos os ambientes, compatibilizadas com
anteprojeto de instalações. Indicação de paginação de

Plantas de

piso, primeira peça a ser colocada, indicação de

piso

acabamentos, soleiras, desníveis de áreas molhadas

1:100

(degrau ou rampa), cotas de nível, ralos e outros
pontos de instalações que possam ter no piso.
Plantas de todos os ambientes, compatibilizadas com
anteprojeto de instalações. Indicação de paginação de
forro, distribuição de iluminação, diferenciação através

Plantas de

de simbologia e legendas dos diferentes tipos de

forro

iluminação, posicionamento de climatização e outros

1:100

itens que possam ser instalados no forro (projetores,
roteadores, sprinklers, etc.). Forro e iluminação
cotados conforme necessário para execução.
Incluir todas as elevações e ao menos 2 cortes, sendo

Cortes e
elevações

um longitudinal e um transversal, compatibilizado com
anteprojeto de instalações, identificando altura total da

1:100

edificação, localização de vigas e pilares, identificação
dos caixilhos, soluções de fachada, etc.

Plantas

Confirmação e indicação dos sistemas de instalações
a serem adotados (locais contemplados com água,

determinar
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mapeamento

esgoto, ar condicionado, exaustão, etc.).

dos sistemas
de
instalações
C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação;
- Material plotado (idem etapa anterior);
Além do material padrão entregue, a empresa contratada deverá entregar um
pacote extra para compor a abertura de processo de licitação da obra. Este deverá
ser composto de uma via completa das plantas plotadas, em escala reduzida
(tamanho de folha até A2 ou A3), memorial descritivo, planilhas de cronograma e
planilha estimativa de orçamento de obra. O material a ser licitado dependerá do
planejamento desenvolvido para as fases, previsão orçamentária de cada uma delas
e verba disponibilizada para a obra.
Somente poderá passar para a etapa seguinte após consolidação do Projeto
Básico aprovado formalmente pela UFMS, com descrição de possíveis pendências
para a próxima fase.
5.1.4 DETALHAMENTO DE ESPECIALIDADES – Projeto Executivo
Deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes.
A) ATIVIDADES
- consolidar projeto compatibilizado com projetos complementares;
- consolidar todo o projeto em leitura de execução de obra;
- apresentar soluções técnicas de detalhes construtivos através de desenhos
técnicos;
B) PRODUTOS DE ENTREGA
- Listagem de todos os documentos e plantas que serão entregues, com
identificação de escala, fase, revisão e data;
- Planilha de cálculo luminotécnico, por ambiente;
- Planilha orçamentária de estimativa de custos de obra, completa e por fase;
- Planilhas quantitativas de materiais e serviços de obra, completas e por fase;
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- Planilha de cronograma físico-financeiro estimado de obra, completa e por fase;
- Atualização de quadro de áreas;
- Memorial descritivo, com informações de acabamentos e descritivos da obra;
- Atualização de maquete eletrônica (3 imagens externas e 3 internas) em jpg, tif,
etc.;
- Projetos especiais, em formato adequado ao produto;
- Plantas de proposta de arquitetura, contendo, no mínimo, as seguintes principais
informações:
PLANTA

INFORMAÇÕES

ESCALA

Fluxos de entradas e entorno, indicações técnicas de
Implantação

acabamento,

dimensionamento

e

demais

1:200

informações técnicas executivas.
Plantas de todos os ambientes. Indicação de paredes
Plantas de
vedações

a construir, diferenciando os tipos adotados no
projeto, com cotas, considerando drywall e divisórias
cotados

pelo

eixo

e

alvenaria

cotado

1:50

pelo

acabamento, quando for o caso, etc.
Plantas de todos os ambientes. Indicação dos
elementos

estruturais,

indicação

de

parede

a

construir através de legenda (também diferenciando
drywall e outros tipos de divisórias, se for o caso),
nomenclatura de todos os ambientes, tabela de área
dos ambientes, dimensões (medidas lineares e
Plantas de

espessura

das

paredes),

locação

de

louças

layout

sanitárias e bancadas, locação de mobiliários e

1:50

equipamentos laboratoriais e administrativos (fixos e
móveis), indicação de corte e elevações, indicação
de materiais de acabamentos, níveis dos pisos,
shafts, passagens de tubulações, indicação de
caixilhos e portas, tabela de legendas de caixilhos,
portas, revestimentos, etc.
Plantas de

Plantas compatibilizadas. Indicação de informações

Cobertura

conforme planta de layout, acrescido de informações

1:50
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de impermeabilização, circulação, etc.
Plantas de todos os ambientes. Indicação de
paginação de piso, primeira peça a ser colocada,
Plantas de

indicação de acabamentos, soleiras, desníveis de

piso

áreas molhadas (degrau ou rampa), cotas de nível,

1:50

ralos e outros pontos de instalações que possam ter
no piso.
Plantas de todos os ambientes. Indicação de
paginação de forro, distribuição de iluminação,
diferenciação através de simbologia e legendas dos
Plantas de

diferentes tipos de iluminação, posicionamento de

forro

climatização

e

outros

itens

que

possam

ser

1:50

instalados no forro (projetores, roteadores, sprinklers,
etc.).

Forro

e

iluminação

cotados

conforme

necessário para execução.
Incluir todas as elevações e ao menos 2 cortes,
sendo um longitudinal e um transversal, identificando
cortes das edificações, onde fique demonstrado o pé
direito dos compartimentos, altura das paredes,
entreforros, altura de platibandas, cotas de nível de
Cortes e

escadas e patamares, cotas de piso acabado,

elevações

peitoris e altura de caixilhos, forros, coberturas, com
indicação

clara

dos

respectivos

materiais

1:50

de

execução e acabamento, soluções de elementos de
fachada, com chamada de detalhes para instalações
especiais, tipos e cores de revestimentos,localização
de vigas e pilares, etc.
Planta de

Planta com mapeamento de locais com necessidade

mapeamento

de reforço, com chamada de detalhes para os

de drywall

reforços, identificando possíveis tipos diferentes.

Planta chave
mapeamento
de obra

1:100

Indicação setorizada das fases de obra, segundo

A

prioridades.

determinar

- Ampliações e detalhes, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
18

INFORMAÇÕES

ESCALA

Ampliações de áreas molhadas

determinar

Outras ampliações que forem necessárias para a perfeita
compreensão da execução
Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e
Legendas

determinar
determinar

Desenhos complementares de cobertura

determinar

Desenhos complementares de instalação de equipamentos

determinar

Detalhes de vedações e arremates (incluir impermeabilizações e
reforço drywall)

determinar

Detalhes de bancadas

determinar

Detalhes de sistemas de esquadrias, com especificação de ferragens

determinar

Detalhes de sistemas de revestimentos (piso, parede, etc)

determinar

Outros detalhes que forem necessárias para a perfeita compreensão
da execução

determinar

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação (se equipe julgar necessária);
- Material plotado (idem etapa anterior);
Além do material padrão entregue, a empresa contratada deverá entregar
uma via extra para entrega na obra.
Somente poderá ser considerada finalizada após consolidação do Projeto
Executivo aprovado formalmente pela UFMS
O projeto executivo será integrado por um cronograma, onde estejam
demonstradas as etapas lógicas da execução dos serviços e suas interfaces, bem
como um manual de operação e manutenção das instalações, quando se tratar de
equipamentos ou projetos especiais.
5.2 PROJETO DE ELÉTRICA E ELETRÔNICA
5.2.1 DEFINIÇÃO DO PRODUTO - Anteprojeto
A) ATIVIDADES
- levantar as informações pertinentes, para guiar o projeto;
- encontrar as melhores soluções, conforme diretrizes de funcionamento;
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- criar programa básico das instalações elétricas e especiais das unidades, de
acordo com o projeto arquitetônico (fase anteprojeto) a ser entregue, com as
diretrizes básicas a serem adotadas no desenvolvimento do projeto.
B) PRODUTOS DE ENTREGA
- Descrição básica e localização do sistema de fornecimento de energia elétrica:
entrada e quadros de distribuição;
- Descrição básica e localização do sistema telefônico e rede de dados;
- Descrição básica do sistema de alarme contra incêndios;
- Determinação básica das áreas destinadas ao encaminhamento horizontal e
vertical do sistema elétrico (prumadas);
- plantas com representação gráfica das distribuições determinadas;
- Descritivo básico, com indicação das alternativas e recomendações de ordem
técnica para adequação do projeto básico de arquitetura;
- Plantas contendo, no mínimo, as seguintes principais informações:
PLANTA
Plantas gerais

INFORMAÇÕES
Representação gráfica das distribuições determinadas
para cada ambiente.

ESCALA
1:100

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação (poderá ser junto com arquitetura, em fase de anteprojeto);
- Material plotado (idem projeto de arquitetura).
5.2.2 IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE INTERFACES – Projeto Básico
A partir das diretrizes estabelecidas no anteprojeto e com base no projeto
arquitetônico, deverá ser elaborado o projeto básico de instalações elétricas.
A) ATIVIDADES
- confirmação do sistema de distribuição;
- compatibilização com projeto arquitetônico, com verificação de possíveis alterações
de layout que interfira na distribuição e decisões tomadas anteriormente;
- verificar melhores posicionamentos para quadros, centrais, tomadas, interruptores,
etc;
- aprovação nos órgãos competentes;
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B) PRODUTO DE ENTREGA
- Memorial descritivo e definitivo explicativo do projeto, com soluções adotadas na
fase anterior e compatibilizadas com arquitetura e demais projetos complementares;
- Planilha orçamentária de estimativa de custos de materiais e serviços, completa e
por fase (conforme determinado pelo projeto de arquitetura);
- Planilha quantitativa de materiais e serviços, completa e por fase (conforme
determinado pelo projeto de arquitetura);
- Projetos de força, luz, lógica e telefonia, contendo:
PLANTA

INFORMAÇÕES

ESCALA

Implantação

Localização de instalações de implantação

1:200

Plantas de

Representação gráfica das distribuições determinadas de

força

todos os ambientes dos quadros gerais de BT e QF,
dimensões das centrais de energia, pontos de alimentação,
pontos

de

força

para

equipamentos

e

tomadas

1:100

e

interruptores de uso geral, detecção e alarme de incêndio.
Plantas de

Representação

gráfica

iluminação

distribuição

de

energia

localização

dos

pontos

de

todos

para

os

pontos

conforme

ambientes
de

da

iluminação,

encaminhado

pela

1:100

arquitetura no início do projeto básico, localização dos
interruptores, locação do QL, etc.
Plantas de

Representação

gráfica

de

todos

os

ambientes

de

telefonia e

distribuição da alimentação de lógica e telefone, com

lógica

localização dos quadros, posicionamento de racks, PABX

1:100

(central telefônica), pontos de telefones e rede.
Plantas

Planta com as legendas e todos os desenhos esquemáticos

esquemáticas

que possam ajudar a compreender o sistema a ser aplicado
no projeto.

A
determinar

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação (poderá ser junto com arquitetura, em fase de anteprojeto);
- Material plotado (idem projeto de arquitetura).

5.2.3 DETALHAMENTO DE ESPECIALIDADES – Projeto Executivo
Após a aprovação do projeto básico pelos órgãos competentes, deverá ser
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elaborado o Projeto Executivo de Instalações Elétricas e Especiais PEE, atentandose para os projetos executivos de arquitetura e formas de estrutura, de modo a
permitir a completa execução das obras.
A) ATIVIDADES
- consolidação do projeto básico, compatibilizado com projeto de arquitetura;
- solução de detalhes de execução de itens pertinentes.
B) PRODUTOS DE ENTREGA
- Memorial descritivo e explicativo das instalações elétricas ou especiais, indicando
fórmulas, dados e métodos utilizados nos dimensionamentos:tensão, corrente, fator
de demanda, fator de potência, índice luminotécnico, telefonia, etc.;
- Memorial descritivo da ordem de serviço a ser executada e recomendações quanto
a método e técnicas a serem utilizadas;
- Planilha orçamentária de estimativa de custos de materiais e serviços, completa e
por fase (conforme determinado pelo projeto de arquitetura);
- Planilha quantitativa de materiais e serviços, completa e por fase (conforme
determinado pelo projeto de arquitetura);
- Plantas contendo, no mínimo, as seguintes principais informações:
PLANTA

INFORMAÇÕES

ESCALA

Implantação

Localização de instalações de implantação.

1:200

Plantas de

Representação

força

determinadas, de todos os ambientes, locação dos

gráfica

das

distribuições

quadros gerais de BT e QF, dimensões das centrais
de energia, pontos de alimentação, pontos de força

1:50

para equipamentos e tomadas e interruptores de uso
geral, detecção e alarme de incêndio.
Plantas de

Representação gráfica de todos os ambientes da

iluminação

distribuição de energia para pontos de iluminação,
localização dos pontos conforme encaminhado pela

1:50

arquitetura no início do projeto básico, localização
dos interruptores, locação do QL, etc.
Plantas de

Representação gráfica de todos os ambientes de

1:50
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telefonia e

distribuição da alimentação de lógica e telefone, com

lógica

localização dos quadros, posicionamento de racks,
PABX (central telefônica), pontos de telefones e
rede.

Plantas

Planta com as legendas, simbologias e todos os

esquemáticas,

desenhos esquemáticos que possam ajudar a

detalhes e

compreender o sistema a ser aplicado no projeto,

A

gerais

detalhes de execução, detalhes de especificações e

determinar

demais plantas que forem necessárias para perfeita
compreensão do projeto.
Outras

Diagrama unifilar geral e diagramas trifilares dos
quadros elétricos.

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação (se necessário);
- Material plotado (idem projeto de arquitetura).

5.3 PROJETO DE HIDRÁULICA E DE GASES ESPECIAIS
5.3.1 DEFINIÇÃO DO PRODUTO - Anteprojeto
A) ATIVIDADES
- criar programa básico das instalações hidráulicas, de gás combustível e de gases
especiais das unidades, de acordo com o projeto arquitetônico (fase anteprojeto) a
ser entregue, com as diretrizes básicas a serem adotadas no desenvolvimento do
projeto.
B) PRODUTOS DE ENTREGA
- Descrição básica do sistema de abastecimento de água;
- Descrição básica do sistema de proteção e combate a incêndio;
- Previsão de consumo de gás combustível;
- Localização da rede de esgoto;
- Descrição básica do sistema de fornecimento de gases especiais (oxigênio,
acetileno, ar comprimido e outros);
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- Determinação básica dos espaços necessários para as centrais de gases;
- Determinação básica das áreas destinadas aos encaminhamentos dos sistemas
hidráulicos e especiais (prumadas);
- Plantas contendo, no mínimo, as seguintes principais informações:
PLANTA

INFORMAÇÕES

ESCALA

Plantas gerais

Representação gráfica das distribuições para cada ambiente.

1:100

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação (poderá ser junto com arquitetura, em fase de anteprojeto);
- Material plotado (idem projeto de arquitetura).
5.3.2 IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE INTERFACES – Projeto Básico
A partir das diretrizes estabelecidas no anteprojeto e com base no projeto
arquitetônico, deverá ser elaborado o projeto básico de instalações hidraulicas e
especiais PBE.
A) ATIVIDADES
- confirmação do sistema de distribuição de água, esgoto e combate a incêndio;
- compatibilização com projeto arquitetônico, com verificação de possíveis alterações
de layout que interfira na distribuição e decisões tomadas anteriormente;
- determinar entrada de água, entrada de gases e ligações de esgoto;
- confirmação das necessidades de abastecimento e captação de água para
consumo e combate a incêndios, de esgotos pluviais, de gás combustível e de gases
especiais;
- confirmação e dimensionamento das centrais de gases especiais e gás
combustível, incluindo as redes e respectivos pontos de consumo;
- aprovação nos órgãos competentes.
B) PRODUTO DE ENTREGA
- Memorial descritivo e definitivo explicativo do projeto, com soluções adotadas na
fase anterior e compatibilizadas com arquitetura e demais projetos complementares;
- Planilha orçamentária de estimativa de custos de materiais e serviços, completa e
por fase (conforme determinado pelo projeto de arquitetura);
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- Planilha quantitativa de materiais e serviços, completa e por fase (conforme
determinado pelo projeto de arquitetura);
- Plantas e memoriais necessários para aprovações nos órgãos competentes,
incluindo aprovação junto ao Corpo de Bombeiros;
- Plantas de hidráulica contendo, no mínimo, as seguintes principais informações:
PLANTA

INFORMAÇÕES

ESCALA

Implantação

Localização de instalações de implantação.

1:200

Plantas de

Representação gráfica das distribuições determinadas

Água

de todos os ambientes, indicando dimensionamentos e

1:100

todos os pontos.

Plantas de

Representação gráfica das distribuições determinadas

esgoto

de todos os ambientes, indicando dimensionamentos e

1:100

todos os pontos.

Plantas de

Representação gráfica das distribuições determinadas

gases

de todos os ambientes, indicando dimensionamentos e

1:100

todos os pontos.

Cortes

Representação gráfica de corte para dimensionar o
entre forro disponível para instalação e possíveis

1:100

interferências de outras instalações.

Plantas

Planta com as legendas e todos os desenhos

esquemáticas

esquemáticos que possam ajudar a compreender o
sistema a ser aplicado no projeto.

A
determinar

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação (poderá ser junto com arquitetura, em fase de anteprojeto);
- Material plotado (idem projeto de arquitetura).
5.3.3 DETALHAMENTO DE ESPECIALIDADES – Projeto Executivo
Após a aprovação do projeto básico pelos órgãos competentes, deverá ser
elaborado o Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas e Especiais PEH atentando para os projetos executivos de arquitetura, de modo a permitir a completa
execução das obras.
A) ATIVIDADES
- consolidação do projeto básico, compatibilizado com projeto de arquitetura e
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demais complementares;
- solução de detalhes de execução de itens pertinentes.
B) PRODUTOS DE ENTREGA
- Memorial descritivo e explicativo das instalações hidráulicas ou especiais,
indicando fórmulas, dados e métodos utilizados nos dimensionamentos e cálculos:
volume, capacidade, vazão, etc;
- Memorial descritivo da ordem de serviço a ser executada e recomendações
quanto a método e técnicas a serem utilizadas;
- Planilha orçamentária de estimativa de custos de materiais e serviços, completa e
por fase (conforme determinado pelo projeto de arquitetura);
- Planilha quantitativa de materiais e serviços, completa e por fase (conforme
determinado pelo projeto de arquitetura);
- Plantas contendo, no mínimo, as seguintes principais informações:
PLANTA

INFORMAÇÕES

ESCALA

Implantação

Localização de instalações de implantação.

1:200

Plantas de

Representação gráfica das distribuições determinadas

água

de todos os ambientes, indicando dimensionamentos e

1:50

todos os pontos.
Plantas de

Representação gráfica das distribuições determinadas

esgoto

de todos os ambientes, indicando dimensionamentos e

1:50

todos os pontos.
Plantas de
gases
combustível e
especiais

Representação gráfica das distribuições determinadas
de todos os ambientes, indicando dimensionamentos e

1:50

todos os pontos.

Plantas

Planta

com

as

legendas

e

todos

os

desenhos

esquemáticas

esquemáticos que possam ajudar a compreender o

isométricas

sistema a ser aplicado no projeto.

Cortes

Representação gráfica de corte para dimensionar o entre
forro disponível para instalação e possíveis interferências

A
determinar

1:50

de outras instalações.
Detalhes

Detalhes gerais e detalhes específicos, também de
reservatório de água, e o que mais for necessário para
perfeita compreensão do sistema adotado e soluções

A
determinar
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apresentadas.
Outras (proteção
e combate a

Diagrama unifilar geral e diagramas trifilares.

incêndio)

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação (se necessário);
- Material plotado (idem projeto de arquitetura).
5.4 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
5.4.1 DEFINIÇÃO DO PRODUTO – Anteprojeto
A) ATIVIDADES
- levantar as informações pertinentes já existentes no prédio, para guiar o projeto;
- encontrar as melhores soluções conforme diretrizes de funcionamento;
- criar programa básico das instalações ar condicionado e ventilação mecânica da
Unidade, de acordo com o projeto arquitetônico (fase anteprojeto) a ser entregue,
com as diretrizes básicas a serem adotadas no desenvolvimento do projeto.
B) PRODUTOS DE ENTREGA
- Descrição básica do sistema de climatização, mencionando equipamentos, etc;
- Proposição das áreas a serem climatizadas, conforme já alinhado com o projeto de
arquitetura, e apresentado em estudo preliminar;
- Elaboração do perfil da carga térmica;
- Elaboração do estudo comparativo técnico e econômico das alternativas técnicas
para o sistema;
- Plantas contendo, no mínimo, as seguintes principais informações:
PLANTA
Plantas gerais

INFORMAÇÕES
Representação

gráfica

das

determinadas para cada ambiente.

ESCALA
distribuições

1:100

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação (poderá ser junto com arquitetura, em fase de anteprojeto);
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- Material plotado (idem projeto de arquitetura).
5.4.2 IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE INTERFACES – Projeto Básico
A partir das diretrizes estabelecidas no anteprojeto e com base no projeto
arquitetônico, deverá ser elaborado o projeto básico de ar condicionado e ventilação.
A) ATIVIDADES
- Definição dos projetos de exaustão, ventilação mecânica e ar condicionado;
- Definição dos pesos e dimensões dos equipamentos para o sistema proposto;
- Confirmação da alternativa do sistema a ser adotado;
- Confirmação das áreas a serem climatizadas;
- Confirmação das áreas a serem ventiladas;
- Confirmação dos consumos de energia elétrica;
-

Compatibilização

com

os

projetos

de

arquitetura

e

demais

projetos

complementares;
- Proposição das redes de dutos unifilares com dimensionamentos;
- Localização dos pontos de consumo elétrico com determinação de potência,
tensão e número de fases;
- aprovação nos órgãos competentes.
B) PRODUTO DE ENTREGA
- Memorial descritivo e definitivo explicativo do projeto, com soluções adotadas na
fase anterior e compatibilizadas com arquitetura e demais projetos complementares;
- Planilha orçamentária de estimativa custos de materiais e serviços, completa e por
fase (conforme determinado pelo projeto de arquitetura);
- Planilha quantitativa de materiais e serviços, completa e por fase (conforme
determinado pelo projeto de arquitetura);
- Plantas e memoriais necessários para aprovações nos órgãos competentes,
incluindo aprovação junto ao Corpo de Bombeiros;
- Plantas contendo, no mínimo, as seguintes principais informações:
PLANTA

INFORMAÇÕES

Implantação

Localização de instalações de implantação.

Plantas de

Representação gráfica das distribuições determinadas de

sistemas de ar

todos os ambientes, indicando dimensionamentos e todos

ESCALA
1:200
1:100
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condicionado,

os pontos.

ventilação e
exaustão
Plantas de

Representação gráfica das distribuições determinadas de

rede de água

todos os ambientes, indicando dimensionamentos e todos

1:100

os pontos.
Cortes

Representação gráfica de corte para dimensionar o entre
forro disponível para instalação e possíveis interferências

1:100

de outras instalações.
Plantas

Plantas

com

as

legendas

e

todos

os

desenhos

esquemáticas

esquemáticos que possam ajudar a compreender o
sistema a ser aplicado no projeto.

A
determinar

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação (poderá ser junto com arquitetura, em fase de anteprojeto);
- Material plotado (idem projeto de arquitetura).
5.4.3 DETALHAMENTO DE ESPECIALIDADES – Projeto Executivo
Após a aprovação do projeto básico pelos órgãos competentes, deverá ser
elaborado o Projeto Executivo de Instalações de ar condicionado e ventilação
mecânica, atentando para os projetos executivos de arquitetura, de modo a permitir
a completa execução das obras.
A) ATIVIDADES
- consolidação do projeto básico, compatibilizado com projeto de arquitetura e
demais complementares;
- solução de detalhes de execução de itens pertinentes.
B) PRODUTOS DE ENTREGA
- Memorial descritivo e explicativo das instalações de ar condicionado e ventilação
mecânica, indicando fórmulas, dados e métodos utilizados nos dimensionamentos e
cálculos: volume, capacidade, vazão, etc;
- Memorial descritivo da ordem de serviço a ser executada e recomendações
quanto a método e técnicas a serem utilizadas;
- Planilha orçamentária de estimativa custos de materiais e serviços, completa e por
fase (conforme determinado pelo projeto de arquitetura);
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- Planilha quantitativa de materiais e serviços, completa e por fase (conforme
determinado pelo projeto de arquitetura);
- Plantas contendo, no mínimo, as seguintes principais informações:
PLANTA
Implantação

INFORMAÇÕES
Localização de instalações de implantação.

ESCALA
1:200

Plantas de
sistemas de ar

Representação gráfica das distribuições determinadas de

condicionado,

todos os ambientes, indicando dimensionamentos e todos

ventilação e

os pontos.

1:50

exaustão
Plantas de

Representação gráfica das distribuições determinadas de

rede de água

todos os ambientes, indicando dimensionamentos e todos

1:50

os pontos.
Cortes

Representação gráfica de corte para dimensionar o entre
forro disponível para instalação e possíveis interferências

1:50

de outras instalações.
Plantas

Plantas e desenhos específicos, legendas e o que mais

esquemáticas e

for necessário para perfeita compreensão do sistema

fluxogramas

adotado e soluções apresentadas.

Detalhes gerais

Detalhes gerais e detalhes específicos, legendas e o que
mais for necessário para perfeita compreensão do
sistema adotado e soluções apresentadas.

A
determinar
A
determinar

C) FORMA DE ENTREGA
- Apresentação (se necessário);
- Material plotado (idem projeto de arquitetura).
RESPONSABILIDADES
Cabe a cada área técnica o desenvolvimento do projeto executivo respectivo.
O projeto executivo completo da edificação será constituído por todos os projetos
especializados devidamente compatibilizados, de maneira a considerar todas as
suas interferências.
A elaboração e avaliação dos projetos físicos serão de responsabilidade de
técnicos ou firmas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
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O autor, ou autores dos projetos, deverão assinar todas as peças gráficas dos
projetos respectivos, mencionando o número de sua inscrição nos diversos órgãos e
providenciando sempre a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou
R.R.T. (Registro de Responsabilidade Técnica) correspondente, recolhida na
jurisdição aonde for elaborado o projeto.
As aprovações dos projetos no corpo de bombeiros e na vigilância sanitária
serão de responsabilidade da empresa contratada, assim como as modificações
necessárias à sua aprovação. A aprovação do projeto não eximirá os autores das
responsabilidades

estabelecidas

pelas

normas,

regulamentos

e

legislação

pertinentes às atividades profissionais.
PRAZO
Os prazos são assim estabelecidos:
a) De início: imediato, após a assinatura do contrato e recebimento do
Termo de Início de Execução de Serviços, com entrega de material pela
UFMS;
b) De elaboração: 120 dias no total, sendo:
- Estudo Preliminar + levantamento cadastral: 45 dias
- Anteprojeto: 15 dias
- Projeto Básico: 30 dias
- Projeto Executivo: 30 dias
MEDIÇÕES
As medições serão por mês e fase de trabalho entregue, por projeto, sendo
que só poderão ser medidos serviços cujas ordens de serviços tenham sido
liberadas formalmente e que tenham sido aceitas pelo UFMS. Dessa forma, serviços
poderão inclusive ser excluídos da contratação, caso a ordem não tenha sido dada
no período de vigência do contrato.
Todos os projetos deverão ser desenvolvidos em fases sucessivas, que
servirão de base para a medição, e totalizam 4 fases:
ESTUDO PRELIMINAR (EP): FASE 1
EP FINAL + ANTEPROJETO (AP): FASE 2
PROJETO BÁSICO (PB): FASE 3
PROJETO EXECUTIVO (EX): FASE 4
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a elaboração deste projeto, deverão ser fornecidos pela UFMS para a
empresa vencedora desta licitação:
- Programa de necessidades;
- Cronograma físico financeiro de projeto;
- Desenhos de referência para proposta:
QUALIFICAÇÃO:
É pré-requisito para a contratação da empresa a comprovação de execução
anterior de ambientes laboratoriais.
DÚVIDAS:
As dúvidas para elaboração da proposta deverão ser encaminhadas por
escrito para a UFMS, Campus de Chapadão do Sul, através do e-mail:
cpcs@ufms.br
VISITA AO LOCAL:
As datas para visita ao local de deste projeto serão divulgadas pela UFMS,
Campus de Chapadão do Sul (CPCS).
PROPOSTA:
As propostas deverão apresentar claramente:
a. Empresa proponente;
b. Equipe de trabalho;
c. Responsável por cada parte do projeto;
d. Gerente de projeto;
e. Qualificação;
f. Escopo;
g. Produtos a serem entregues;
h. Cronograma referência;
i. Custo conforme planilha;
ANEXOS
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Anexo I - Planilha e cronograma físico financeiro de projeto;
Anexo II – Projetos Preliminares para a proposta.
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA :

CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - LCA-UFMS

LOCAL : UFMS - Câmpus Chapadão do Sul - MS
Data: Agosto/ 2020
ÁREA 787,25 m²
ITEM
DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

%

01
02
03
04
05

GERENCIAMENTO DE OBRA
CANTEIRO DE OBRAS
SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA

128.823,22
72.510,54
26.256,78
11.904,50
89.989,61

6,89%
3,88%
1,40%
0,64%
4,81%

06

SUPERESTRUTURA

244.968,01

13,10%

07
08
09
10

VEDAÇÃO
FECHAMENTOS/ESQUADRIAS
COBERTURA/ESTRUTURAS METÁLICAS
IMPERMEABILIZAÇÃO

92.270,76
90.893,66
209.025,79
24.950,59

4,94%
4,86%
11,18%
1,33%

11

INSTALAÇÕES
ESTRUTURADO

323.587,09

17,31%

12

INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS
E
DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

133.107,08

7,12%

13
14
15
16
17
18

REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO DE PISOS/SOLEIRAS/PEITORIS
REVESTIMENTO DE TETOS
PINTURA
PAISAGISMO/PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/TÉCNICOS

86.615,65
122.795,80
34.331,16
82.044,64
84.637,67
10.792,01

4,63%
6,57%
1,84%
4,39%
4,53%
0,58%

1.869.504,56

100,0%

ELÉTRICAS/SPDA/CABEAMENTO

TOTAL GERAL

(R$)

Tabela Sinapi (S/ desoneração):
BDI P/ SERVIÇOS (S/ desoneração) :
BDI P/ EQUIPAMENTOS (S/ desoneração) :
Leis Sociais:

jul/20
23,54%
13,73%
113,13%

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Propr.:
Obra:
Local :

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - LCA-UFMS

UFMS - Campo Grande - MS

ITEM

ETAPAS

VALOR(R$)

% SERV.

01

GERENCIAMENTO DE OBRA

128.823,22

6,89%

02

CANTEIRO DE OBRAS

72.510,54

3,88%

03

SERVIÇOS PRELIMINARES

26.256,78

1,40%

04

MOVIMENTO DE TERRA

11.904,50

0,64%

05

INFRAESTRUTURA

89.989,61

4,81%

06

SUPERESTRUTURA

244.968,01

13,10%

07

VEDAÇÃO

92.270,76

4,94%

08

FECHAMENTOS/ESQUADRIAS

90.893,66

4,86%

09

COBERTURA/ESTRUTURAS METÁLICAS

209.025,79

11,18%

10

IMPERMEABILIZAÇÃO

24.950,59

1,33%

11

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA/CABEAMENTO
ESTRUTURADO

323.587,09

17,31%

12

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

133.107,08

7,12%

13

REVESTIMENTO DE PAREDES

86.615,65

4,63%

14

REVESTIMENTO DE PISOS/SOLEIRAS/PEITORIS

122.795,80

6,57%

15

REVESTIMENTO DE TETOS

34.331,16

1,84%

16

PINTURA

82.044,64

4,39%

17

PAISAGISMO/PAVIMENTAÇÃO

84.637,67

4,53%

18

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/TÉCNICOS

10.792,01

0,58%

1.869.504,56

100,00%

TOTAL DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO
% MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

16

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

8.051,45
100,00%

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

8.051,45

40,00%

2,14%

2,14%

2,14%

2,14%

2,14%

2,14%

2,14%

2,14%

2,14%

2,14%

2,14%

2,14%

2,14%

2,14%

10.502,71
50,00%

562,65
50,00%

562,65

562,65

562,65

562,65

562,65

562,65

562,65

562,65

562,65

562,65

562,65

562,65

562,65

5.952,25

5.952,25
50,00%

72.510,54
30,00%
7.877,03

72.510,54

44.994,81

89.989,61

44.994,81
30,00%

30,00%

40,00%

73.490,40

73.490,40

97.987,20
50,00%

50,00%

46.135,38

46.135,38

50,00%

40,00%

12.475,30

9.980,24

244.968,01
92.270,76

50,00%

50,00%

104.512,90

104.512,90

25.984,70

50,00%

30,00%

20,00%

45.446,83

27.268,10

18.178,73

90.893,66
209.025,79

30,00%

30,00%

30,00%

97.076,13

97.076,13

97.076,13

40,00%

40,00%

20,00%

53.242,83
20,00%

53.242,83
30,00%

20,00%

17.323,13
20,00%

25.984,70
30,00%

17.323,13
20,00%

30,00%

24.559,16
20,00%

36.838,74
30,00%

24.559,16
20,00%

36.838,74
30,00%

6.866,23

10.299,35

6.866,23

10,00%

0,00%

2.495,06
10,00%

0,00
0,00%

32.358,71

0,00

86.615,65
122.795,80
34.331,16

30,00%

10.299,35
30,00%

30,00%

10,00%

24.613,39

24.613,39

24.613,39

8.204,46

82.044,64
100,00%
84.637,67
10,00%

9.712,81

1.079,20

72.036,45
194.694,69
3,85%
10,41%

137.079,54
331.774,23
7,33%
17,75%

82.104,50
413.878,73
4,39%
22,14%

152.736,68
566.615,41
8,17%
30,31%

185.247,07
751.862,48
9,91%
40,22%

215.118,35
966.980,83
11,51%
51,72%

180.426,54
1.147.407,37
9,65%
61,37%

181.706,84
1.329.114,21
9,72%
71,09%

24.950,59
323.587,09
133.107,08

26.621,42

90,00%

34.219,22
122.658,25
1,83%
6,56%

26.256,78
11.904,50

50,00%

30,00%

88.439,03
88.439,03
4,73%
4,73%

128.823,22

105.690,22
1.434.804,44
5,65%
76,75%

130.303,62
1.565.108,05
6,97%
83,72%

98.544,31
1.663.652,36
5,27%
88,99%

59.848,90
1.723.501,26
3,20%
92,19%

51.672,33
1.775.173,59
2,76%
94,95%

94.330,97
1.869.504,56
5,05%
100,00%

84.637,67
10.792,01

1.869.504,56
100,00%
-

OBS.:
a) Para cada mês, foi indicado:
- a percentagem do serviço a ser executado.
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DECLARAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO TRANSVERSAL – PROJETOS EXECUTIVOS 2020
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Nome da Obra: Anteprojeto para Construção do Laboratório Mul usuário de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul - LCA-UFMS.
Declaro que o Orçamento Sinté co e Cronograma (SEI nº 2112266) da obra supracitada, a ser executada na UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, foi desenvolvido sob a minha supervisão técnica na sua elaboração e pode ser caracterizado
por:
- Construção do Laboratório de Solos e do Laboratório de Microbiologia e Patologia de Insetos = 371,32 m²;
- Construção do Laboratório de Hidráulica e Irrigação = 268,57 m² e
- Construção do Laboratório de Pesquisa e Controle de Incêndios Florestais = 147,36 m²
Totalizando uma área total de construção de 787,25 m².

Campo Grande, 21 de agosto de 2020.

_____________________________________________________
Reginaldo Souza de Abreu - Engº Civil
CREA 6267/D-MS

Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Souza de Abreu, Chefe de Divisão, em 24/08/2020, às 12:12, conforme
horário oﬁcial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2112371 e o código CRC 2B29DE67.

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E REFORMAS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária
Fone: (67)3345-3590
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.022930/2020-11

SEI nº 2112371
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SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Nome da Obra: Anteprojeto para Construção do Laboratório Mul usuário de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul - LCA-UFMS.
Declaro que o Projeto Preliminar (SEI nº 2112261) da obra supracitada, a ser executada na UFMS - Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, foi desenvolvido sob a minha supervisão técnica na sua elaboração e pode ser caracterizado por:
- Construção do Laboratório de Solos e do Laboratório de Microbiologia e Patologia de Insetos = 371,32 m²;
- Construção do Laboratório de Hidráulica e Irrigação = 268,57 m² e
- Construção do Laboratório de Pesquisa e Controle de Incêndios Florestais = 147,36 m²
Totalizando uma área total de construção de 787,25 m².

Campo Grande, 21 de agosto de 2020.

_____________________________________________________
Vicente Carlos Ziliani - Arquiteto
CAU A44104-0

Documento assinado eletronicamente por Vicente Carlos Ziliani, Arquiteto e Urbanista, em 24/08/2020, às 12:19, conforme
horário oﬁcial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2112267 e o código CRC 1DF7DFD3.

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E REFORMAS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária
Fone: (67)3345-3590
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.022930/2020-11

SEI nº 2112267
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Nome da Obra: Anteprojeto para Construção do Laboratório Mul usuário de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul - LCA-UFMS.
Declaro que o Orçamento Sinté co e Cronograma (SEI nº 2112266) da obra supracitada, a ser executada na UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, foi desenvolvido sob a minha supervisão técnica na sua elaboração e pode ser caracterizado
por:
- Construção do Laboratório de Solos e do Laboratório de Microbiologia e Patologia de Insetos = 371,32 m²;
- Construção do Laboratório de Hidráulica e Irrigação = 268,57 m² e
- Construção do Laboratório de Pesquisa e Controle de Incêndios Florestais = 147,36 m²
Totalizando uma área total de construção de 787,25 m².

Campo Grande, 21 de agosto de 2020.
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Reginaldo Souza de Abreu - Engº Civil
CREA 6267/D-MS

Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Souza de Abreu, Chefe de Divisão, em 24/08/2020, às 12:12, conforme
horário oﬁcial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2112371 e o código CRC 2B29DE67.
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Nome da Obra: Anteprojeto para Construção do Laboratório Mul usuário de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul - LCA-UFMS.
Declaro que o Projeto Preliminar (SEI nº 2112261) da obra supracitada, a ser executada na UFMS - Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, foi desenvolvido sob a minha supervisão técnica na sua elaboração e pode ser caracterizado por:
- Construção do Laboratório de Solos e do Laboratório de Microbiologia e Patologia de Insetos = 371,32 m²;
- Construção do Laboratório de Hidráulica e Irrigação = 268,57 m² e
- Construção do Laboratório de Pesquisa e Controle de Incêndios Florestais = 147,36 m²
Totalizando uma área total de construção de 787,25 m².

Campo Grande, 21 de agosto de 2020.

_____________________________________________________
Vicente Carlos Ziliani - Arquiteto
CAU A44104-0

Documento assinado eletronicamente por Vicente Carlos Ziliani, Arquiteto e Urbanista, em 24/08/2020, às 12:19, conforme
horário oﬁcial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2112267 e o código CRC 1DF7DFD3.

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E REFORMAS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária
Fone: (67)3345-3590
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.022930/2020-11

SEI nº 2112267

Item

1

Descrição
Contratação de empresa de engenharia para a elaboração do
projeto executivo de adaptação do bloco destinado o bloco
destinado ao LCA - UFMS, são objetos a serem elaborados
para ambas instalações, conforme consta no Termo de
Referência:
- Projetos Executivos de Arquitetura;
- Projetos Executivos de elétrica/eletrônica;
- Projetos Executivos de Hidráulica;
- Projetos Executivos de Climatização;
- Projetos de Prevenção e Combate a incêndio;
- Projetos de Comunicação e Identidade Visual;
- Demais Projetos que venham a ser solicitados pela UFMS,
relacionados ao funcionamento das instalações.

Und.

Quant.

Serviços

1

Valor Unit.

Valor Total

Total
Prazo de entrega: __________________________.
Validade Orçamento: ________________________.
Cond. de Pagamento: ___________________________.

Para participar deste processo de cotação, é imprescindível ao fornecedor da FAPEC - Fundação de Apoio à Pesquisa, ao
Ensino e à Cultura o respeito aos seguintes critérios:
Favor enviar a proposta de preços em papel timbrado da empresa proponente e com carimbo do CNPJ.
DADOS:
Razão Social: FAPEC
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura.
CNPJ: 15.513.690/0001-50.
Inscrição Estadual: 28211972-8.
Endereço: Rua Nove de Julho, 1922 - Vila Ipiranga. CEP: 79081-050.
Campo Grande/MS, 20 de Janeiro de 2022.

