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OBJETIVO - 0998 - Ampliar a política nacional de enfrentamento a todas as formas de 
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GESTOR:  

 Secretária Nacional de Políticas para Mulheres – SNPM: 
 
CNPJ: 2.713.6980/0009-68 
 
ORIGEM DOS RECURSOS: NÃO PAC – INVESTIMENTO - LOA 2019/Emendas 
Parlamentares e Contrapartida do Proponente/Convenente.  
 
Qual a classificação deste recurso: 
Código: 44.90.51 – Obras e Instalações e 44.90.52 e Equipamentos e material 
permanente; 
Código Gestão: 810012 – Gestão: 00001; 
Código de Recolhimento: 98829-4 – Depósito por devolução de valores. 
 
CONTATO DOS RESPONSÁVEIS NA SNPM/MMFDH:  

 Coordenação Geral do Programa: 
cgvv@mdh.gov.br / (61) 2027-3672 / 2027-3666/ 2027-3668 

 
PORTARIA / REGRAMENTO OPERACIONAL APLICÁVEL: 
 Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e 

alterações – regulamenta as transferências voluntárias; 

 Instrução Normativa MP nº 2, de 24 de janeiro de 2018, e suas alterações. 

 Decreto nº6.170 de 25 de julho de 2007; 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 211, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
SOBRE A MANDATÁRIA 
A Caixa Econômica Federal, por meio de contrato específico é a Mandatária do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para execução dos contratos 
de repasse para as construções de CRAMS conforme as diretrizes aqui dispostas. 

 
 

1. ENTENDENDO O PROGRAMA 
 
1.1. O que é? (Objetivo) 

 
1.1.1. O PROGRAMA 2016: “POLÍTICAS PARA AS MULHERES: PROMOÇÃO 

DA IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA” se caracteriza por 
um conjunto de ações estratégicas para a promoção dos direitos das mulheres e 
integração dos diversos serviços públicos existentes de atendimento às mulheres 
em situação de violência. 
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1.1.2. Uma das ações previstas no programa, e para qual se destina essa diretriz, é a 

construção de Centros de Atendimento à Mulher, também chamados de CRAMs 
ou CEAMs, que são espaços de acolhimento/atendimento psicológico, social, 
orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, que 
proporcione o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação 
de violência ocorrida, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate 
da sua cidadania. 

 
1.1.3. Esta diretriz refere-se ao modelo de transferência de recursos do Governo 
Federal para os Governos dos Municípios, operacionalizada pela Caixa Econômica 
Federal para a Construção de CRAMs. 

 
1.1.4. O funcionamento dos CRAMs deve seguir a Norma Técnica sobre o tema, 
anexa a este documento. 

 
1.1.5. Caso, para viabilizar a construção do edifício do CRAM, seja necessário a 
realização de demolições, reformas ou recuperações de imóveis relacionadas a espaço 
contíguo ou no mesmo terreno, esclarece-se que estão autorizadas, porém os custos 
desses serviços NÃO podem ser custeados com recurso do contrato de repasse coberto 
por essa diretriz. 

 
1.1.6. No caso acima, o contratante deve fazer declaração expressa sobre a não 
utilização do recurso do repasse para os serviços elencados anteriormente. 
 
1.2. A quem se destina? (Beneficiários que podem solicitar o recurso) 
 
1.2.1. Aos Municípios que não tem este serviço implantado e que tenham no mínimo 
50.000 habitantes. 
 
1.3. Como acessar? 
O recebimento de recursos federais pelos Municípios será viabilizado por meio da 
transferência de recursos públicos por intermédio da assinatura de um contrato de 
repasse ou outro instrumento congênere.  
 
1.4. Órgãos Gestores / Áreas Gestoras 
 
1.4.1. Nacional: SNPM – Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres da Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e Mandatária; 
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1.4.2. Municipal: Órgãos municipais, preferencialmente os responsáveis pelas 
Políticas para Mulheres – que assumirão a responsabilidade pela gestão do equipamento 
público onde for implantado.  
 
 
1.5. Legislação 
 
1.5.1. PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU nº 424/2016 e alterações - 
Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho 
de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União 
mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial 
MP/MF/CGU nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras 
providências; 

 
1.5.2. INSTRUÇÃO NORMATIVA MP Nº 6, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 - 
Altera a Instrução Normativa nº 2, de 24 janeiro de 2018, que estabelece regras e 
diretrizes para a execução de contrato de prestação de serviço a ser celebrado entre a 
União e instituições financeiras oficiais federais, para atuação como Mandatárias da 
União, na gestão operacional de contratos de repasse, nos termos do Decreto nº 6.170, 
de 25 de julho de 2007; 

 
1.5.3. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 211, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019  - 
Altera a Instrução Normativa nº 2, de 24 janeiro de 2018, e estabelece regras e diretrizes 
para execução de contrato de prestação de serviço entre órgãos e entidades da 
administração pública federal e instituições financeiras oficiais federais, para atuação 
como Mandatárias da União, na gestão operacional de contratos de repasse celebrados 
em diferentes exercícios financeiros; 
 
1.5.4. INSTRUÇÃO NORMATIVA MP Nº 2, DE 24 DE JANEIRO DE 2018 e 
alterações - Estabelece regras e diretrizes para a execução de contrato de prestação de 
serviço a ser celebrado entre a União e instituições financeiras oficiais federais, para 
atuação como Mandatárias da União, na gestão operacional de contratos de repasse, nos 
termos do Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007; 
 
1.5.5. DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 - Estabelece regras e critérios 
para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, 
contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras 
providências; 

 
1.5.6. DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007 e alterações; 
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1.5.7. NORMA TÉCNICA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS CENTROS DE 
REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE 
VIOLÊNCIA – conforme anexo. 

 
2. DESCRIÇÃO POR AÇÕES: 
 
2.1. AÇÃO ÚNICA – Objetivo 0998 - Ação 14XS - Construção de Centros de 
Atendimento às Mulheres; 
2.1.1. META 01 – Projeto Executivo* 
2.1.2. META 02 – Obra  
2.1.3. META 03 – Aquisição de Mobiliário e Equipamentos - vinculada a execução da 
obra, pois conforme o Art. 6º da Portaria 424, § 9º: “É vedada a celebração de contrato 
de repasse exclusivamente para execução de custeio e aquisição de equipamentos. 
(Incluído pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019)”.   
 
*Observação: Para cumprimento da Meta 01, será de responsabilidade do Convenente a 
apresentação à Mandatária do projeto de arquitetura da edificação a construir, conforme 
distribuição dos ambientes descrita no Programa de Necessidades – anexo. 
 
A meta referente ao projeto executivo poderá ser suprimida se a apresentação do projeto 
completo e do alvará for custeada com a dotação orçamentária do próprio município, 
sem relação com os recursos do contrato de repasse, mediante declaração expressa do 
contratante nesse sentido.  
 
3. COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 
 
3.1. Governo Federal: 
 
3.1.1. O Governo Federal fornecerá o Programa de Necessidades que será aplicado 

conforme esta diretriz programática. Esse documento orienta a definição da 
planta de leiaute e arquitetura da construção conforme a área útil, e sua forma de 
ocupação. 

 
3.1.2. Os recursos federais poderão ser aplicados nos seguintes itens, desde que 
atendidos os requisitos e limites da PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU 
nº 424/2016 e suas alterações; 
 
a) Contratação de Levantamentos e Prospecções* desde que, integrantes do PROJETO 

BÁSICO: (i) topografia; (ii) sondagem; e (iii) projeto legal de adaptação do Projeto 
ao local, no qual deverão constar todos os itens exigidos pela Prefeitura para 
aprovação da construção. (Caso os valores referentes à elaboração dos projetos, 
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necessários para a construção, ultrapassem os limites estabelecidos, poderá haver 
complementação financeira por parte do proponente, nos termos do §8º do art. 21 da 
Portaria Interministerial nº 424/2016, sendo aceitos limites superiores à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO - desde que justificados); 
 

b) Contratação de estudos e serviços, desde que, integrantes do projeto básico e 
exigidos pela legislação aplicável no estado ou município da construção, tais como 
EIA/RIMA, Plano de destinação de resíduos da construção, Plano especial de 
drenagem de águas pluviais, enfim, os que tenham caráter prévio e necessário para a 
construção pretendida, respeitando os limites estabelecidos pela PORTARIA 
INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU nº 424/2016. (Caso os valores referentes à 
elaboração dos projetos, necessários para a construção, ultrapassem os limites 
estabelecidos, poderá haver complementação financeira por parte do proponente, nos 
termos do §8º do art. 21 da Portaria Interministerial nº 424/2016, sendo aceitos 
limites superiores à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - desde que justificados); 
 

c) Contratação do Projeto Executivo composto pelas disciplinas: arquitetura, fundações, 
estrutura, cobertura, drenagem, elétrica, iluminação interna e externa, esgoto, água, 
prevenção e combate ao incêndio, climatização, comunicação visual, cabeamento 
estruturado, CFTV, urbanização (vias internas, estacionamento e paisagismo do lote), 
memorial descritivo, especificações técnicas, orçamento e cronograma físico-
financeiro; 

 
d) Contratação da execução de todas as fases da obra* (que engloba desde os serviços 

preliminares e as ligações provisórias); 
 
e) Compra de equipamentos* (móveis e eletroeletrônicos, conforme listagem com as 

especificações técnicas fornecidas pela SNPM, bem como itens de telefonia e rede 
lógica, conforme definidos nos projetos executivos).  
 

*Observação 01: Não serão permitidas aquisições de equipamentos ou bens que não 
estejam na lista que consta no anexo 8.3, inclusive veículos de qualquer tipo; 
 
Observação 02: os Termos de Referência que se encontram anexos a esta diretriz são 
meramente orientativos na contratação dos serviços técnicos e projetos acima 
mencionados, ou seja, não caberá análise dos referidos Termos de Referência para 
elaboração dos projetos pela Mandatária;  
 
Observação 03: Compete à Mandatária (CAIXA) avaliar alterações de contrapartida, e 
esta poderá acatar valores acima dos limites da LDO, caso seja necessário, para a 
execução do objeto, desde que, respeitem os termos do §8º do art. 21 da Portaria 
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Interministerial nº 424/2016: “As despesas referentes ao custo para elaboração do 
projeto básico ou termo de referência, além das despesas necessárias ao licenciamento 
ambiental, poderão ser custeadas com recursos oriundos do instrumento pactuado, desde 
que o desembolso do concedente voltado a essas despesas não seja superior a 5% (cinco 
por cento) do valor total do instrumento. (Alterado pela PORTARIA 
INTERMINISTERIAL Nº 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).” 

 
3.2. O investimento do Governo Federal NÃO poderá ser aplicado* em: 
 
a) Aquisição de imóveis ou desapropriações;  
b) Projetos diferentes dos supramencionados; 
c) Urbanização de ruas ou acessos à edificação;  
d) Obras de concessionárias de serviços públicos para fornecimento de serviço à 

edificação;  
e) Pagamentos de taxas e emolumentos; 
f) Veículos de qualquer tipo. 

 
*Observação: Os investimentos listados acima, caso necessários, poderão ser pagos 
como parte da contrapartida financeira pelos Proponentes/Convenentes. 
 
4. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 

4.1. TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO: 
 
4.1.1. Os terrenos deverão atender aos seguintes critérios*: 
 
a) Situação de propriedade/posse do terreno, devidamente comprovada por meio de 

matrículas do Registro de Imóveis e demais documentos aplicáveis.  
b) Zoneamento que permita a implantação do CRAM, devidamente comprovada por 

meio de certidão de uso e ocupação do solo ou documentação correspondente; 
c) Formato de geometria regular, onde caibam a projeção do prédio, estacionamentos 

com número de vagas e demais itens de paisagismo e urbanização exigidos pela 
legislação local tais como: (i) guarita, (ii) depósito de lixo, (iii) itens de drenagem e 
contenção de cheias, (iv) subestação de energia elétrica, caso necessária ou outros; 

d) Ser preferencialmente plano (em nível com a rua) ou que demande volume reduzido 
de movimento de terra em área não alagável ou de várzea;  

e) Ser área livre de contaminação, conforme Resolução Conama nº 420, de 28 de 
dezembro de 2009; 

f) Localizar-se em região da cidade de média ou alta densidade demográfica, cujo 
acesso ou endereço não represente risco para acesso pelas mulheres em situação de 
violência ou para o pessoal operacional; e  
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g) Localizar-se em região com oferta variada de meios de transporte - mobilidade 
urbana. 

 
4.1.2. Quanto aos itens “b”, “c”, “d” e “e”, esses poderão ser atestados por meio de 
declaração da autoridade competente do proponente sobre atendimentos dos requisitos. 

 
4.1.3. Quanto aos itens “f” e “g”, esses poderão ser atestados por meio de declaração 
do Organismo de Políticas para Mulheres – OPM do Proponente acerca do atendimento 
aos requisitos. 
 
4.1.4. Quanto ao terreno, é desejável ainda que tenha proximidade de localização com 
outros serviços de referência da Rede de Atendimento às Mulheres, principalmente 
serviços de saúde, segurança pública ou sócio assistencial ou com outros serviços 
públicos; 
 
4.1.5. Poderão ser admitidos terrenos em áreas rurais, desde que fique comprovada a 
existência de acesso público ao local e existência de infraestrutura mínima para 
abastecimento de água potável, escoamento de esgoto, coleta de lixo, iluminação 
pública e telefonia. (Essas condições podem ser atestadas por declaração da autoridade 
competente do proponente sobre atendimentos aos requisitos). 

 
*Observação: A análise quanto ao preenchimento dos requisitos elencados no item 4.1 e 
seus subitens será realizada pela SNPM quando do registro da proposta. 
 
4.2. PROJETOS: 
Será fornecida minuta do Termo de Referência, com informações suficientes para 
caracterizar a contratação do Projeto Executivo da edificação que deverá ser utilizada 
juntamente com todos os documentos necessários à licitação da obra, conforme anexos. 
Esses termos são meramente orientativos, ou seja, não caberá análise dos referidos 
Termos de Referência para elaboração dos projetos pela Mandatária. 
 
4.3. CONSTRUÇÃO:  
Será fornecida uma minuta do Termo de Referência, com informações suficientes para 
caracterizar a contratação da construção da edificação que deverá ser complementado 
após o término do projeto executivo, conforme anexos. Esse termo é meramente 
orientativo, ou seja, não caberá análise do referido Termo de Referência para 
contratação de obras pela Mandatária. 
 
4.4. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS: 
Serão fornecidas especificações e planilhas, com termo de referência a ser utilizado nas 
licitações de aquisição, conforme anexos, que serão objeto de análise da mandatária. 
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5. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
A Mandatária fará a análise e aprovação do plano de trabalho e suas alterações. 
 
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Quaisquer reprogramações deverão ser analisadas e aprovadas previamente pela 
Mandatária - CAIXA, e, desde que, não contrariem os dispositivos destas Diretrizes 
Programáticas não há necessidade de comunicação ou autorização do MMFDH. 
 
7. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
Não serão solicitados outros documentos além dos que já constam na PORTARIA 
INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU nº 424/2016 e suas alterações. 
 
8. ANEXOS: 
 
8.1. Modelos de Termo de Referência (estes itens são orientativos e não serão 
verificados pela Mandatária). 
a) Contratação dos serviços de Sondagem; 
b) Contratação dos serviços de Topografia; 
c) Contratação dos serviços de Projeto executivo de arquitetura; 
d) Contratação dos serviços de Projeto executivo de fundações; 
e) Contratação de Estudos ambientais; e 
f) Contratação para execução de obra. 
 

8.2. Programa de necessidades (ambientes); 
 
8.3. Planilha de Mobiliário e Equipamentos; 
 
8.4. Especificações de Mobiliário e equipamentos; 

 
8.5. Norma técnica de uniformização dos centros de referência de atendimento à 
mulher em situação de violência. 
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1. OBJETO 

 Contratação de serviços técnicos especializados para execução de Sondagem no imóvel 
destinado a implantação da Casa da Mulher Brasileira, referente ao Programa Mulher Segura e 
Protegida, da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM). 

1.1 Local onde será realizado a Sondagem 

CIDADE:  
ENDEREÇO DO IMÓVEL:  
ÁREA:  

 

ESPECIFICAÇÕES DA SONDAGEM 

1.1 Objetivo 

Este documento define os critérios e condicionantes mínimos necessários à execução 
do serviço técnico especializado de sondagem de modo a obter o perfil e a resistência do subsolo 

a fim de fornecer subsídios para o desenvolvimento do projeto de fundações e verificar a 

existência ou não de lençol freático. 

Prazo de entrega dos serviços contratados será de 30 dias corridos a partir da emissão 

da Ordem de Serviço. 

1.2 Normas e Portarias 

• PORTARIA MTB Nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - Aprova as Normas 
Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;  

• NBR 6484 – Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento do Solo; 

• NBR 7250 - Identificação e Descrição e de Amostras de Solos Obtidas em 

Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos; 

• NBR 6502:1995 - Rochas e solos – Terminologia; 

• NBR 8036:1983 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos 
para fundações de edifícios – Procedimento; 

• NBR 13441:1995 - Rochas e solos – Simbologia.  
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Sempre com a aprovação da CONTRATANTE, poderão ser aceitas outras Normas de 

reconhecida Autoridade, que possam garantir o Grau de Qualidade desejado. 

 

1.3 Orientações 

1.3.1 Levantamentos Preliminares 

a) será fornecido o levantamento planialtimétrico do local, de forma a permitir o cálculo e a 
distribuição dos pontos de sondagem pelo campo de trabalho. 

b) preliminarmente à execução das sondagens, deverão ser pesquisados todos e quaisquer 
registros existentes que forneçam informações do terreno relacionadas à natureza dos 
solos que serão encontrados, suas propriedades de engenharia mais significativas, as 
condições do lençol de água, , existência de interferências (dutos, canais, etc.,) e demais 
elementos que possam interferir no desenvolvimento das atividades, a fim de facilitar o 
planejamento dos serviços a serem realizados; 

c) deverá ser feito uma vistoria prévia ao terreno para se verificar a existência de elementos 
no terreno e nas suas adjacências que possam a vir a prejudicar o desenvolvimento dos 
serviços; 

d) atendendo a NBR 8036 o número de pontos (furos) a ser executado serão 12 (doze); 
e) deverá ser apresentado previamente uma proposta (projeto) com a distribuição dos 

pontos de sondagem no terreno para a CONTRATANTE. Esta deverá aprovar ou solicitar 
um reposicionamento dos pontos;  

f) as sondagens serão do tipo a Percussão ou também chamada de “Simples 
Reconhecimento” ou de SPT (Standard Penetration Test) e deverão ser realizadas 
conforme prescrito nas normas listadas nesta Especificação. 

1.3.2 Sondagem a Percussão 

 Este processo é muito importante para conhecer o subsolo fornecendo subsídios 
indispensáveis para escolher o tipo de fundação. 

Quando da sua locação, cada furo de sondagem (ver NBR 8036) deve ser marcado com 
a cravação de um piquete de madeira ou material apropriado. 

Este piquete deve ter gravada a identificação do furo e estar suficientemente cravado no 
solo, servindo de referência de nível para a execução da sondagem e posterior determinação de 
cota através de nivelamento topográfico. 

1.3.3 Processos de perfuração 

A sondagem deve ser iniciada com emprego do trado-concha ou cavadeira manual até 
a profundidade de 1 m, seguindo-se a instalação até essa profundidade, do primeiro segmento 
do tubo de revestimento dotado de sapata cortante. 
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Nas operações subsequentes de perfuração, intercaladas às de ensaio e amostragem, 

deve ser utilizado trado helicoidal até atingir o nível d’água freático. 

Não é permitido que, nas operações com trado, o mesmo seja cravado dinamicamente 

com golpes do martelo ou por impulsão da composição de perfuração. 

Quando o avanço da perfuração com emprego do trado helicoidal for inferior a 50 mm 

após 10 min de operação ou no caso de solo não aderente ao trado, passa-se ao método de 

perfuração por circulação de água, também chamado de lavagem. 

Pode-se utilizar outros tipos de trado para perfuração, principalmente em areia, desde 

que seja garantida a eficiência quanto à limpeza do furo bem como, quanto à não perturbação 

do solo no ponto de ensaio. 

Estes casos, considerados especiais, devem ser devidamente justificados no relatório 

definitivo. 

A operação de perfuração por circulação de água é realizada utilizando-se o trépano de 

lavagem como ferramenta de escavação. 

O material escavado é removido por meio de circulação de água, realizada pela bomba 

d’água motorizada, através da composição de perfuração. 

A operação em si, consiste na elevação da composição de perfuração em cerca de 30 cm 

do fundo do furo e na sua queda, que deve ser acompanhada de movimentos de rotação 

alternados (vai-e-vem), aplicados manualmente pelo operador. 

À medida que se for aproximando da cota de ensaio e amostragem, recomenda-se que 

essa altura seja progressivamente diminuída. 

Quando se atingir a cota de ensaio e amostragem, a composição de perfuração deve ser 

suspensa a uma altura de 0,20 m do fundo do furo, mantendo-se a circulação de água por tempo 

suficiente, até que todos os detritos da perfuração tenham sido removidos do interior do furo. 

Toda a vez que for descida a composição de perfuração com o trépano ou instalado novo 

segmento de tubo de revestimento, os mesmos devem ser medidos com erro máximo de 10 

mm. 

Durante as operações de perfuração, caso a parede do furo se mostre instável, é 

obrigatória, para ensaios e amostragens subsequentes, a descida de tubo de revestimento até 

onde se fizer necessário, alternadamente com a operação de perfuração. 

Atenção especial deve ser dada para não se descer o tubo de revestimento à 

profundidade além do comprimento perfurado. 
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Quando necessária à garantia da limpeza do furo e da estabilização do solo na cota de 

ensaio, principalmente quando da ocorrência de areias submersas, deve-se usar também, além 

de tubo de revestimento, lama de estabilização. 

O tubo de revestimento deve ficar a uma distância de no mínimo 50 cm do fundo do 

furo, quando da operação de ensaio e amostragem. 

Somente em casos de fluência do solo para o interior do furo, deve ser admitido deixá-

lo à mesma profundidade do fundo do furo. 

Em casos especiais de sondagens profundas em solos instáveis, onde a descida ou 

posterior remoção dos tubos de revestimento for problemática, podem ser empregadas lamas 

de estabilização em lugar de tubo de revestimento, desde que não estejam previstos ensaios de 

infiltração na sondagem. 

Registrar estes casos no relatório definitivo. 

Durante a operação de perfuração, devem ser anotadas as profundidades das transições 

de camadas detectadas por exame tátil-visual e da mudança de coloração de materiais trazidos 

à boca do furo pelo trado helicoidal ou pela água de circulação. 

Durante todas as operações da perfuração, deve-se manter o nível d’água no interior do 

furo, em cota igual ou superior ao do nível d’água do lençol freático encontrado e 
correspondente. 

Atenção especial deve ser dada no caso da existência de diversos lençóis freáticos 

independentes e intercalados, quando se faz necessário o adequado manejo de revestimento e 

de processo de perfuração. 

Antes de se retirar a composição de perfuração, com o trado helicoidal ou o trépano de 

lavagem apoiado no fundo do furo, deve ser feita uma marca na haste à altura da boca do 

revestimento, para que seja medida, com erro máximo de 10 mm, a profundidade em que se irá 

apoiar o amostrador na operação subsequente de ensaio e amostragem. 

1.3.4 Amostragem e SPT 

Deve ser coletada, para exame posterior, uma parte representativa do solo colhido pelo 
trado-concha durante a perfuração, até 1 m de profundidade. 

A cada metro de perfuração, a partir de 1 m de profundidade, devem ser colhidas 
amostras dos solos por meio do amostrador-padrão, com execução de SPT. 

O amostrador-padrão, conectado à composição de cravação, deve descer livremente no 
furo de sondagem até ser apoiado suavemente no fundo, devendo-se cotejar a profundidade 
correspondente com a que foi medida na operação anterior. 
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Caso haja discrepância entre as duas medidas supra referidas (ficando o amostrador 
mais de 2 cm acima da cota de fundo, atingida no estágio precedente), a composição deve ser 
retirada, repetindo-se a operação de limpeza do furo. 

Após o posicionamento do amostrador-padrão conectado à composição de cravação, 
coloca-se a cabeça de bater e, utilizando-se o tubo de revestimento como referência, marca-se 
na haste, com giz, um segmento de 45 cm dividido em três trechos iguais de 15 cm. 

Em seguida, o martelo deve ser apoiado suavemente sobre a cabeça de bater, anotando-
se eventual penetração do amostrador no solo. 

Não tendo ocorrido penetração igual ou maior do que 45 cm, após procedimento descrito 
no parágrafo anterior, prossegue-se a cravação do amostrador-padrão até completar os 45 cm 
de penetração por meio de impactos sucessivos do martelo padronizado caindo livremente de 
uma altura de 75 cm, anotando-se, separadamente, o número de golpes necessários à cravação 
de cada segmento de 15 cm do amostrador-padrão. 

NOTA 1 - Frequentemente não ocorre a penetração exata dos 45 cm, bem como de cada um 
dos segmentos de 15 cm do amostrador padrão, com certo número de golpes. 

Na prática, é registrado o número de golpes empregados para uma penetração 
imediatamente superior a 15 cm, registrando-se o comprimento penetrado (por exemplo, três 
golpes para a penetração de 17 cm). 

A seguir, conta-se o número adicional de golpes até a penetração total ultrapassar 30 
cm e em seguida o número de golpes adicionais para a cravação atingir 45 cm ou, com o último 
golpe, ultrapassar este valor. 

O registro é expresso pelas frações obtidas nas três etapas. Exemplo: 3/17 - 4/14 - 5/15. 

As penetrações parciais ou acumuladas devem ser medidas com erro máximo de 5 mm. 

A cravação do amostrador-padrão, nos 45 cm previstos para a realização do SPT, deve 
ser contínua e sem aplicação de qualquer movimento de rotação nas hastes. 

A elevação do martelo até a altura de 75 cm, marcada na haste-guia, é feita normalmente 
por meio de corda flexível, de sisal, com diâmetro de 19 mm a 25 mm, que se encaixa com folga 
no sulco da roldana da torre. 

Observar que os eixos longitudinais do martelo e da composição de cravação com 
amostrador devem ser rigorosamente coincidentes. 

Precauções especiais devem ser tomadas para que, durante a queda livre do martelo, 
não haja perda de energia de cravação por atrito, principalmente nos equipamentos 
mecanizados, os quais devem ser dotados de dispositivo disparador que garanta a queda 
totalmente livre do martelo. 

Qualquer mudança nas condições preconizadas nesta Norma (por exemplo: tipo de 
haste e martelo, não uso de coxim de madeira, uso de cabo de aço, sistema mecanizado de 
acionamento do martelo, etc.), que altere o nível de energia incidente disponível para cravação 
do amostrador-padrão, só deve ser aceita se acompanhada da respectiva correlação, obtida pela 
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medida desta energia incidente através de sistema devidamente aferido (constituído de célula 
de carga, acompanhada ou não de acelerômetros), instalado na composição de cravação. 

A cravação do amostrador-padrão é interrompida antes dos 45 cm de penetração sempre 
que ocorrer uma das seguintes situações: 

(a) em qualquer dos três segmentos de 15 cm, o número de golpes ultrapassar 30; 

(b) um total de 50 golpes tiver sido aplicado durante toda a cravação; e 

(c) não se observar avanço do amostrador-padrão durante a aplicação de cinco golpes 
sucessivos do martelo. 

Quando a cravação atingir 45 cm, o índice de resistência à penetração N é expresso 
como a soma do número de golpes requeridos para a segunda e a terceira etapas de penetração 
de 15 cm, adotando-se os números obtidos nestas etapas mesmo quando a penetração não tiver 
sido de exatos 15 cm, como descrito na nota 1 acima. 

A penetração obtida conforme o martelo apoiado suavemente sobre a cabeça de bater, 
anotando-se eventual penetração do amostrador no solo corresponde a zero golpes. 

Quando, com a aplicação do primeiro golpe do martelo, a pen e tração for superior a 45 
cm, o resultado da cravação do amostrador deve ser expresso pela relação deste golpe com a 
respectiva penetração. Exemplo: 1/58 

Quando a penetração for interrompida, incompleta, como descrito anteriormente, o 
resultado da cravação do amostrador é expresso pelas relações entre o número de golpes e a 
penetração para cada 15 cm de penetração. 

Exemplo: 12/16 - 30/11 (cfe. item (a); 14/15 - 21/15 - 15/7 (cfe. item (b) e 10/0 (cfe. item(c)). 

Quando a penetração do amostrador-padrão com poucos golpes exceder 
significativamente os 45 cm ou quando não puder haver distinção clara nas três penetrações 
parciais de 15 cm, o resultado da cravação do amostrador-padrão deve ser expresso pelas 
relações entre o número de golpes e a penetração correspondente. 

Exemplo: 0/65; 1/33 - 1/20. 

As amostras colhidas devem ser imediatamente acondicionadas em recipientes 
herméticos e de dimensões tais que permitam receber pelo menos um cilindro de solo colhido 
do bico do amostrador-padrão. 

Nos casos em que haja mudança de camada junto à cota de execução do SPT ou quando 
a quantidade de solo proveniente do bico do amostrador-padrão for insuficiente para sua 
classificação, recomenda-se também o armazenamento de amostras colhidas do corpo do 
amostrador-padrão. 

Nos casos em que não haja recuperação de amostra pelo amostrador-padrão, deve-se 
anotar claramente no relatório. 

Cada recipiente de amostra deve ser provido de uma etiqueta, na qual, escrito com tinta 
indelével, deve constar o seguinte: 
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a) designação ou número do trabalho; 

b) local da obra; 

c) número da sondagem; 

d) número da amostra; 

e) profundidade da amostra; e 

f) números de golpes e respectivas penetrações do amostrador 

Os recipientes das amostras devem ser acondicionados em caixas ou sacos, conforme 
a necessidade, de forma a não abrirem ou rasgarem e impedindo a mistura de amostras distintas. 
Nestas caixas ou sacos devem constar a designação da obra e o número da sondagem; as 
mesmas devem estar permanentemente protegidas de sol e chuva. 

As amostras devem ser conservadas pela empresa executora, à disposição dos 
interessados por um período mínimo de 60 dias, a contar da data da apresentação do relatório. 

1.3.5 Critérios de paralisação 

O processo de perfuração por circulação de água, associado aos ensaios 
penetrométricos, deve ser utilizado até onde se obtiver, nesses ensaios, uma das seguintes 
condições: 

a) quando, em 3 m sucessivos, se obtiver 30 golpes para penetração dos 15 cm iniciais do 
amostrador-padrão; 

b) quando, em 4 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para penetração dos 30 cm iniciais do 
amostrador-padrão; e 

c) quando, em 5 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para a penetração dos 45 cm do amostrador-
padrão 

Dependendo do tipo de obra, das cargas a serem transmitidas às fundações e da 
natureza do subsolo, admite-se a paralisação da sondagem em solos de menor resistência à 
penetração do que aquela discriminada no processo de perfuração por circulação de água, 
obtendo as condições dos itens acima: a), b) e c), desde que haja uma justificativa geotécnica 
ou solicitação do cliente. 

Quando for atingida a cravação do amostrador-padrão (interrompida antes dos 45 cm de 
penetração) por não se observar avanço do amostrador-padrão durante a aplicação de cinco 
golpes sucessivos do martelo e após a retirada da composição com o amostrador, deve em 
seguida ser executado o ensaio de avanço da perfuração por circulação de água. 

O ensaio de avanço da perfuração por circulação de água é realizada utilizando-se o 

trépano de lavagem como ferramenta de escavação. 
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O material escavado é removido por meio de circulação de água, realizada pela bomba 

d’água motorizada, através da composição de perfuração. 

A operação em si, consiste na elevação da composição de perfuração em cerca de 30 cm 

do fundo do furo e na sua queda, que deve ser acompanhada de movimentos de rotação 

alternados (vai-e-vem), aplicados manualmente pelo operador. 

À medida que se for aproximando da cota de ensaio e amostragem, recomenda-se que 

essa altura seja progressivamente diminuída. 

Quando se atingir a cota de ensaio e amostragem, a composição de perfuração deve ser 

suspensa a uma altura de 0,20 m do fundo do furo, mantendo-se a circulação de água por tempo 

suficiente, até que todos os detritos da perfuração tenham sido removidos do interior do furo. 

O ensaio deve ter duração de 30 min, devendo-se anotar os avanços do trépano obtidos 
em cada período de 10 min. 

A sondagem deve ser dada por encerrada quando, no ensaio de avanço da perfuração 
por circulação de água, forem obtidos avanços inferiores a 50 mm em cada período de 10 min 
ou quando, após a realização de quatro ensaios consecutivos, não for alcançada a profundidade 
de execução do SPT. 

Quando da ocorrência destes casos, constar no relatório a designação de 
impenetrabilidade ao trépano de lavagem. 

Caso haja necessidade técnica de continuar a investigação do subsolo até profundidades 
superiores àquelas limitadas nos itens a), b) e c) acima, o processo de perfuração por trépano e 
circulação de água deve prosseguir até que a sondagem ser dada por encerrada quando, no 
ensaio de avanço da perfuração por circulação de água, forem obtidos avanços inferiores a 50 
mm em cada período de 10 min ou quando, após a realização de quatro ensaios consecutivos, 
não for alcançada a profundidade de execução do SPT, devendo, então, a seguir ser substituído 
pelo método de perfuração rotativa. 

Caso ocorra a situação onde se observa o não avanço do amostrador-padrão durante a 
aplicação de cinco golpes sucessivos do martelo a cravação deverá ser interrompida antes dos 
45 cm de penetração, isto é, antes da profundidade estimada para atendimento do projeto, a 
sondagem deve ser deslocada, no mínimo duas vezes para posições diametralmente opostas, a 
2 m da sondagem inicial, ou conforme orientação do cliente ou seu preposto. 

1.3.6 Observação do nível do lençol freático 

Durante a perfuração com o auxílio do trado helicoidal, o operador deve estar atento a 
qualquer aumento aparente da umidade do solo, indicativo da presença próxima do nível d’água, 
bem como um indício mais forte, tal como o solo se encontrar molhado em determinado trecho 
inferior do trado helicoidal, comprovando ter sido atravessado um nível d’água. 

Nesta oportunidade, interrompe-se a operação de perfuração e passa-se a observar a 
elevação do nível d’água no furo, efetuando-se leituras a cada 5 min, durante 15 min no mínimo. 
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Sempre que ocorrer interrupção na execução da sondagem, é obrigatória, tanto no início 
quanto no final desta interrupção, a medida da posição do nível d’água, bem como da 
profundidade aberta do furo e da posição do tubo de revestimento. 

Sendo observados níveis d’água variáveis durante o dia, essa variação deve ser anotada 
no relatório final. 

No caso de ocorrer artesianismo ou fuga de água no furo, devem ser anotadas no 
relatório final as profundidades dessas ocorrências e do tubo de revestimento. 

Após o término da sondagem, deve ser feito o máximo rebaixamento possível da coluna 
d’água interna do furo com auxílio do baldinho, a seguir, interrompe-se a operação de perfuração 
e passa-se a observar a elevação do nível d’água no furo, efetuando-se leituras a cada 5 min, 
durante 15 min no mínimo. 

Após o encerramento da sondagem e a retirada do tubo de revestimento, decorridas no 
mínimo 12 h, e estando o furo não obstruído, deve ser medida a posição do nível d’água, bem 
como a profundidade até onde o furo permanece aberto. 

 

1.3.7 Identificação das amostras e elaboração do perfil geológico-
geotécnico da sondagem 

As amostras devem ser examinadas procurando identificá-las no mínimo através das 
seguintes características: 

a) granulometria (ver NBR 7181); 

b) plasticidade; 

c) cor; e 

d) origem, tais como: 

- solos residuais; 

- transportados (coluvionares, aluvionares, fluviais e marinhos); 

- aterros. 

Após sua ordenação pela profundidade, as amostras devem ser examinadas 
individualmente, devendo ser agrupadas as amostras consecutivas com características 
semelhantes. 

Inicia-se o procedimento de identificação das amostras de solo pela sua granulometria, 
procurando-se separá-las em duas grandes divisões: solos grossos (areias e pedregulhos) e 
solos finos (argilas e siltes). 

NOTA 2 - O ensaio do tato, que consiste em friccionar a amostra com os dedos, permite separar 
os solos grossos, que são ásperos ao tato, dos solos finos, que são macios. 
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O exame visual das amostras permite avaliar a predominância do tamanho de grãos, 
sendo possível individualizar grãos de tamanho superior a décimo de milímetro, admitidos como 
visíveis a olho nu. 

Solos com predominância de grãos maiores que 2 mm devem ser classificados como 
pedregulhos e com grãos inferiores a 2 mm e superiores a 0,1 mm devem ser classificados como 
areias. 

Um exame mais acurado permite a subdivisão das areias em: grossas (grãos da ordem 
de 1,0 mm), médias (grãos da ordem de 0,5 mm) e em finas (grãos da ordem de 0,2 mm). 

Solos com predominância de partículas ou grãos inferiores a 0,1 mm devem ser 
classificados como argilas ou siltes. 

As argilas se distinguem dos siltes pela plasticidade, quando possuem umidade 
suficiente, e pela resistência coesiva, quando secas ao ar. 

A classificação acima indicada deve ser adjetivada com as frações de solo que puderem 
ser também identificadas pelos critérios já definidos, podendo-se, com alguma experiência, 
avaliar as proporções desta fração complementar. 

Deve ser utilizada nomenclatura onde apareçam, no máximo, três frações de solos, por 
exemplo: argila silto-arenosa. 

Todavia, admite-se a complementação da descrição quando houver presença de 
pedregulhos, cascalhos, detritos ou matéria orgânica, concreções, etc. 

A nomenclatura das amostras dos solos deve ser acompanhada pela indicação da cor, 
feita logo após a coleta das mesmas, utilizando-se até o máximo de duas designações de cores. 

Quando as amostras apresentarem mais do que duas cores, deve ser utilizado o termo 
variegado no lugar do relacionamento das cores. 

Embora considerado o caráter subjetivo desta indicação da cor, devem ser utilizadas as 
designações branco, cinza, preto, marrom, amarelo, vermelho, roxo, azul e verde, admitindo-se 
ainda as designações complementares claro e escuro. 

Quando, pelo exame tátil-visual, for constatada a presença acentuada de mica, a 
designação micácea é acrescentada à nomenclatura do solo. 

A designação da origem dos solos (residual, coluvial, aluvial, etc.) e aterros deve ser 
acrescentada à sua nomenclatura. 

No caso de solos residuais, recomenda-se a indicação da rocha mater. 

1.3.8 Apresentação dos resultados 

Relatório de campo 

Nas folhas de anotação de campo devem ser registrados: 
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a) nome da empresa e do interessado; 

b) número do trabalho; 

c) local do terreno; 

d) número da sondagem; 

e) data e hora de início e de término da sondagem: 

f) métodos de perfuração empregados (TC - trado-concha; TH - trado helicoidal; CA - circulação 
de água) e profundidades respectivas; 

g) avanços do tubo de revestimento; 

h) profundidades das mudanças das camadas de solo e do final da sondagem; 

i) numeração e profundidades das amostras coletadas no amostrador-padrão e/ou trado; 

j) anotação das amostras colhidas por circulação de água, quando da não recuperação pelo 
amostrador-padrão; 

k) descrição tátil-visual das amostras, na sequência: 

- granulometria principal e secundária; 

- origem; 

- cor; 

l) número de golpes necessários à cravação de cada trecho nominal de 15 cm do amostrador em 
função da penetração correspondente; 

m) resultados dos ensaios de avanço de perfuração por circulação de água, quando for atingida 
a cravação do amostrador-padrão (interrompida antes dos 45 cm de penetração) por não se 
observar avanço do amostrador-padrão durante a aplicação de cinco golpes sucessivos do 
martelo e após a retirada da composição com o amostrador. 

n) anotação sobre a posição do nível d’água, com data, hora, profundidade aberta do furo e 
respectiva posição do revestimento, quando houver; 

o) nome do operador e vistos do fiscal; 

p) outras informações colhidas durante a execução da sondagem, se julgadas de interesse; e 

q) procedimentos especiais utilizados, previstos nesta Norma. 

Os relatórios de campo devem ser conservados à disposição dos interessados por um período 
mínimo de um ano, a contar da data da apresentação do relatório definitivo. 

1.3.9 Relatório definitivo 
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Apresentar os resultados das sondagens de simples reconhecimento em relatórios 

numerados, datados e assinados por responsável técnico pelo trabalho, perante o Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 

Devem constar no relatório definitivo: 

a) nome do interessado/contratante; 

b) local e natureza da obra; 

c) descrição sumária do método e dos equipamentos empregados na realização das sondagens; 

d) total perfurado, em metros; 

e) declaração de que foram obedecidas as normas brasileiras relativas ao assunto; 

f) outras observações e comentários, se julgados importantes; e 

g) referências aos desenhos constantes no relatório. 

Anexar ao relatório um desenho contendo: 

a) planta do local da obra, cotada e amarrada a referências facilmente encontráveis (logradouros 
públicos, acidentes geográficos, marcos topográficos etc.), de forma a não deixar dúvidas quanto 
à sua localização; 

b) planta contendo a posição da referência de nível (RN) tomada para o nivelamento da(s) 
boca(s) do(s) furo(s) de sondagem(ens), bem como a descrição sumária do elemento físico 
tomado como RN; 

c) localização das sondagens, cotadas e amarradas a elementos fixos e bem definidos no 
terreno; 

Apresentar os resultados das sondagens em desenhos contendo o perfil individual de cada 
sondagem ou seções do subsolo, nos quais devem constar, obrigatoriamente: 

a) nome da firma executora das sondagens, o nome do interessado ou contratante, local da obra, 
indicação do número do trabalho e os vistos do desenhista, engenheiro civil ou geólogo, 
responsável pelo trabalho; 

b) diâmetro do tubo de revestimento e do amostrador empregados na execução das sondagens; 

c) número(s) da(s) sondagem(s); 

d) cota(s) da(s) boca(s) dos furo(s) de sondagem, com precisão centimétrica; 

e) linhas horizontais cotadas a cada 5 m em relação à referência de nível; 

f) posição das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras não recuperadas e os 
detritos colhidos na circulação de água; 

g) as profundidades, em relação à boca do furo, das transições das camadas e do final da(s) 
sondagem(s); 
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h) índice de resistência à penetração N ou relações do número de golpes pela penetração 
(expressa em centímetros) do amostrador; 

i) identificação dos solos amostrados e convenção gráfica dos mesmos conforme a NBR 13441; 

j) a posição do(s) nível(is) d’água encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) de observação(ões), 
indicando se houve pressão ou perda de água durante a perfuração; 

k) indicação da não ocorrência de nível de água, quando não encontrado; 

l) datas de início e término de cada sondagem; 

m) indicação dos processos de perfuração empregados (TH trado helicoidal, CA - circulação de 
água) e respectivos trechos, bem como as posições sucessivas do tubo de revestimento e uso 
de lama de estabilização quando utilizada; 

n) procedimentos especiais utilizados, previstos nesta Norma; e 

o) resultado dos ensaios de avanço de perfuração por circulação d’água. 

Desenhar as sondagens na escala vertical de 1:100. 

As plantas deverão obedecer a dimensões padronizadas para desenhos em geral, sendo 

divididas em várias folhas as plantas cujo tamanho não permita o desenho em uma só folha. 

Quando o desenho não for executado em uma única folha, cada folha será numerada e conterá 

a indicação gráfica da ligação com as demais folhas. 

Os símbolos e convenções gráficas a serem empregados deverão constar em 

documento Anexo a ser fornecido pela CONTRATADA, os quais farão parte do conjunto de 

legendas. 

1.3.10  Equipamentos e Acessórios  

Lista de componentes da aparelhagem-padrão 

Compõe-se dos seguintes: 

a) torre com roldana; 

b) tubos de revestimento; 

c) composição de perfuração ou cravação; 

d) trado-concha ou cavadeira; 

e) trado helicoidal; 

f) trépano de lavagem; 

g) amostrador-padrão; 
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h) cabeças de bateria; 

i) martelo padronizado para a cravação do amostrador; 

j) baldinho para esgotar o furo; 

k) medidor de nível d’água; 

l) metro de balcão; 

m) recipientes para amostras; 

n) bomba d’água centrífuga motorizada; 

o) caixa d’água ou tambor com divisória interna para decantação; e 

p) ferramentas gerais necessárias à operação da aparelhagem. 

2. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

2.1 Atribuições da CONTRATANTE 

• Fiscalizar a execução de todos os serviços realizados pela CONTRATADA de forma a 

assegurar que esta cumpra o que estabelece o contrato, e os demais documentos 

integrantes deste; 

• Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos 

serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao Objeto do Contrato; 

• Auxiliar a CONTRATADA quanto aos acessos aos terrenos, bem como, na intermediação 

entre esta e o ocupante/responsável pelo imóvel; 

• Autorizar a CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento; 

• Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os serviços que 

não estejam de acordo com as Especificações, exigindo da CONTRATADA a substituição 

ou refazimento daquilo que for rejeitado; 

• Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de serviços 

executados, encaminhando-as para pagamento; 

• Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execução 

dos serviços, em caso de conduta imprópria, a seu exclusivo critério; 

2.2 Responsabilidades da CONTRATADA 

• Mobilizar e desmobilizar mão-de-obra e equipamentos para execução dos serviços; 
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• Realizar, com o emprego de mão-de-obra apropriada, fornecendo material adequado e 

utilizando os equipamentos mais indicados, todos os Serviços Técnicos Profissionais 

Especializados, em conformidade com as Especificações presentes neste documento; 

 Os valores unitários da CONTRATADA deverão corresponder a Serviços Prontos, 

considerando incluídas todas e quaisquer Despesas Diretas e Indiretas sobre eles incidentes, 

entre as quais: 

• Emprego de mão-de-obra apropriada e especializada; 

• Fornecimento dos materiais especificados e perdas de qualquer natureza; 

• Deslocamentos; 

• Emissão junto ao CREA das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) 

dos serviços; 

• Providenciar todas as licenças, autorizações e demais encargos legais para a realização 

dos serviços; 

• Utilização de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessários à execução 

dos serviços; 

• Preparo dos locais de trabalho, nos Serviços de Campo; 

• Desobstrução, acertos, arremates ou reparos antes ou depois da execução dos serviços 

de campo; 

• Transporte de pessoal; 

• Tributos, Contribuições de Melhoramento e Encargos Sociais Trabalhistas em geral; 

• Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos; 

• Relatar, a qualquer tempo, através de seu preposto ou da própria contratada as 

condições inseguras, que porventura existirem, à CONTRATANTE e ao 

proprietário/usuário do imóvel;  

• Adotar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais, adequados à 

execução do objeto contratado; 

• Mitigar os riscos de acidentes/sinistros.  

A CONTRATADA é obrigada a reparar/recuperar/recompor, corrigir, remover, 

reconstruir, substituir ou indenizar, às suas expensas, no total ou em parte, todo e qualquer dano 
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físico e/ou material que venha a causar, no local dos serviços, aos bens da CONTRATANTE 

e/ou de terceiros que venha a provocar durante a execução dos serviços. 

 A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento global e integrado 

constante do escopo de fornecimento e em atendimento às Especificações Técnicas. 

 Todo o contato/reunião sobre qualquer assunto entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA deverá ser oficializado através de cartas, e-mails ou outra forma oficial de 

comunicação. 

2.3 Medição e Pagamento 

 A medição e o pagamento serão efetuados conforme estabelecido no presente item: 

• O critério a ser utilizado será totalmente baseado em serviços reais, nos quantitativos 

efetivamente executados, conforme boletim de medição, não sendo levados em 

consideração descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares, que deverão 

ser considerados na composição de custos dos serviços; 

• O pagamento somente será efetivado após a liberação da medição pela 

CONTRATANTE, através do Termo de Recebimento, e o recebimento das respectivas 

ART pagas e assinadas; 

• Para que o serviço relacionado na Planilha de Quantitativos e Valores seja medido e 

pago é necessário que o mesmo esteja aprovado e/ou liberado, através da emissão de 

respectivo Parecer Técnico da CONTRATANTE; 

A medição será efetuada em metro linear (m) efetivamente executado, medido no Plano 

Vertical, limitando-se a 240,00 m (duzentos e quarenta metros). 

A CONTRATADA ao perceber a iminência deste limite deverá entrar imediatamente em 

contato com a CONTRATANTE.   

 Nos orçamento deverão ser apresentadas as despesas de mobilização, desmobilização, 

transportes e deslocamentos separados das despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, instrumentos, aparelhagem e mão de obra, necessárias para a completa execução 

das sondagens, incluindo os custos dos serviços de campo e escritório. 

2.4 Critérios de Quantificação da Medição 

Os serviços serão pagos apenas depois de concluídos e aceitos pela CONTRATANTE, 
não se admitindo qualquer tipo de adiantamento. 
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Em qualquer situação, não havendo alteração do Objeto dos Serviços Contratados, os 
valores unitários e totais destes serviços não serão alterados sob alegação de variação da 
quantidade de documentos. 

3. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

3.1 Codificação e Formatação do Produto 

3.1.1 Técnicas de Elaboração de Documentos 

 Todos os documentos deverão ser produzidos com o uso de Programas de Informática 

e gravados em Meio Digital, de modo tal que seja possível sua leitura e modificação através dos 

Programas de Informática da CONTRATANTE e 1 (uma) via impressa: 

• Para a edição de textos o Programa Padrão deverá ser compatível com o “Word 2010”, 

da Microsoft (para ambiente “Windows”). Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos 

na extensão “doc”, além dos arquivos com a extensão em “pdf”. 

• Para a edição de planilhas o Programa Padrão deverá ser compatível com o “Excel 

2010”, da Microsoft (para ambiente “Windows”). Deverão ser fornecidos os arquivos 

eletrônicos na extensão “xls”, além dos arquivos com a extensão em “pdf”. 

• Para apresentações multimídias o programa padrão deverá ser compatível com o “Power 

Point”, da Microsoft. Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na extensão “ppt” 

além dos arquivos com a extensão em “pdf”. 

• Todas as pranchas de desenho, originadas do modelo tridimensional, deverão ser 

geradas pelas folhas correspondentes no arquivo padrão compatível com o padrão 

REVIT (*,rvt) preferencialmente ou CAD (*.dwg). 

• Deverá ser entregue no conjunto o arquivo de configuração de penas e cores para 

impressão (*.ctb). 

3.1.2 Codificação de Documentos Técnicos de Engenharia 

Os documentos deverão apresentar carimbos que deverá ser idêntico em todas as 

pranchas conforme “Família” e deverá identificar o AUTOR, COORDENADOR e TÉCNICO, com 

campos para os respectivos números de registros nos Conselhos de Engenharia, assinaturas, 

nomes e cargos.  
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4. Procedimentos Gerais para Aprovação da Documentação Técnica 

4.1 Aprovação da Documentação Técnica 

Todos os Documentos Técnicos a serem elaborados deverão ser submetidos à 

aprovação da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá encaminhar os documentos para aprovação em 01 (uma) via. 

Os desenhos devem ser impressos em plotter jato de tinta e a documentação em textos, 

impressa em formato A4 e encadernada. Estes documentos também deverão ser encaminhados 

em mídia digital. 

A CONTRATANTE enquadrará os documentos em uma das seguintes hipóteses: 

• APROVADO ou 

• APROVADO COM RESTRIÇÕES ou 

• REPROVADO 

Documento “APROVADO” 

Documento considerado “Liberado quanto ao seu objetivo finalístico”; 

Documento “APROVADO COM RESTRIÇÕES” 

Documento considerado “Não liberado quanto ao seu objetivo finalístico”, contendo as 

modificações a serem introduzidas. Neste caso, a CONTRATADA, após proceder às correções 

solicitadas, deverá reencaminhar à documentação para nova apreciação da CONTRATANTE. 

Documento “REPROVADO” 

Documento considerado “Não aprovado”, devendo a CONTRATADA reapresentar a 

documentação, para nova apreciação da CONTRATANTE. 

4.2 Fornecimento da Documentação Final 

Os documentos finais aceitos pela CONTRATANTE deverão ser entregues em 01 (uma) 

via impressa, devidamente assinadas pelos responsáveis e representantes da CONTRATADA.  

Estes documentos também deverão ser encaminhados em mídia digital nos formatos: 

padrão de origem e “pdf”, para visualização e impressão. 
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4.3 Prazos na Tramitação da Documentação Técnica 

Os prazos para correções, contados a partir da data da devolução pela CONTRATANTE, 

serão: 

• Documento “Aprovado com Restrições”: a EMITENTE terá 05 (cinco) dias úteis para 

apresentar a documentação com as alterações solicitadas pela CONTRATANTE. 

• Documento “Reprovado”: a CONTRATADA terá 05 (cinco) dias úteis para apresentar o 

novo documento para apreciação e aprovação da CONTRATANTE. 

Caso a CONTRATADA não concordar com as alterações solicitadas pela 

CONTRATANTE, a nova emissão do documento deverá ser acompanhada de um Relatório 

Justificativo, com embasamento técnico e/ou legal, considerando, portanto, o documento 

“Liberado para Execução”, desde que aceito pela CONTRATANTE. Porém, se a 

CONTRATANTE não aceitar as justificativas da CONTRATADA, não haverá dilação do prazo 

acima. 

4.4 Emissão da Documentação 

A emissão inicial do documento deverá ser considerada como revisão 0 (zero). 

Quaisquer outras alterações oriundas de comentários da CONTRATANTE e/ou erros, 

omissões ou acréscimos de informações, serão motivos para uma nova revisão. 

As revisões serão identificadas e sequencialmente numeradas, devendo as mesmas ser 

assinaladas através de um envoltório, com a indicação do número de revisão. 

A cada nova revisão, os envoltórios da revisão anterior deverão ser eliminados, afim de 

não prejudicar a compreensão do projeto. 

O campo da revisão deverá conter um breve descritivo das modificações efetuadas e/ou 

referência do documento do CONTRATANTE que apresenta os comentários. 

O documento emitido pela CONTRATADA não deverá conter nenhuma nota / 

observação de reserva ou propriedade / exclusividade do projeto, bem como, qualquer outro 

timbre / logomarca que não aqueles especificamente permitidos pela CONTRATANTE. 

Toda documentação emitida pela CONTRATADA deverá conter, no final de cada página, 

os dizeres: “PROPRIEDADE DA CONTRATANTE”, e não deverá fazer qualquer referência a 

CONTRATADA, exceto informações de autoria quanto à responsabilidade técnica. 
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Caso a documentação apresentada não esteja nas condições acima especificadas, a 

CONTRATANTE devolverá a mesma sem realizar a análise, devendo a CONTRATANTE 

reapresentá-la obedecendo ao subitem anterior. 

5. LICENÇAS 

É a CONTRATADA obrigada a obter as licenças, autorizações, franquias e demais 

documentos que sejam necessários à execução dos Serviços Técnicos Profissionais 

Especializados, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as Leis, 

Regulamentos e Posturas a eles referentes. 

A observância de Leis, Regulamentos e Posturas a que se refere o item precedente 

abrange também as exigências dos Conselhos Regionais (CREA) e de outros Órgãos 

Governamentais, nas esferas Federal, Estadual (ou do Distrito Federal) e Municipal, inclusive o 

Corpo de Bombeiros. 

A CONTRATADA é obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas 

Autoridades, em razão do descumprimento de Leis, Regulamentos e Posturas referentes aos 

Serviços Contratados e à aprovação dos Serviços de Engenharia. 

6. QUALIDADE E GARANTIA 

A liberação/aprovação dos serviços pela CONTRATANTE, não desobrigará a 

CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relação à sua implantação, incluindo 

quaisquer fatos que venham impossibilitar, prejudicar ou retardar a execução dos serviços, 

submetendo-a a todas as penalidades da legislação em vigor. 

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir ou 

indenizar, às suas expensas, no total ou em parte, todo e qualquer dano físico e/ou material que 

venha a causar aos bens da CONTRATANTE e/ou de terceiros que venha a provocar durante a 

execução dos serviços.  

7. RECEBIMENTO DOS ITENS DE FORNECIMENTO 

Em atendimento ao Art. 74 da lei 8.666/93, os serviços serão recebidos de forma 

definitiva pela equipe de FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, especificamente designada 

através de Ato Administrativo. 
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Neste procedimento, a CONTRATADA deverá demonstrar à Equipe de Fiscalização da 

CONTRATANTE que todo o Escopo foi fornecido nas Quantidades e Qualidades Contratuais. 

7.1 Emissão do Termo de Recebimento 

Será constituída da verificação detalhada dos itens de fornecimento, aprovados pela 

CONTRATANTE, determinando se: 

• Todo o Escopo contratado foi fornecido. 

• Todos os Serviços foram prestados com a Qualidade Contratada. 

Após a conclusão com êxito deverá ser emitido o TRD (Termo de Recebimento 

Definitivo). Esse termo será emitido, definitivamente, pela CONTRATANTE mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes. 

A emissão do Termo de Recebimento significa que, do ponto de vista da CONTRATADA 

e da CONTRATANTE, o escopo contratado foi fornecido completo. 

O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou 

do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
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Programa Mulher Segura e Protegida 
                                   Implantação da Casa da Mulher Brasileira 

TERMO DE REFERÊNCIA - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 
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1. OBJETO 

 Contratação de serviços técnicos especializados para execução do Levantamento 
Topográfico e Cadastral do imóvel destinado para a implantação da Casa da Mulher Brasileira, 
referente ao Programa Mulher Segura e Protegida, da Secretaria Nacional de Políticas para as 
Mulheres (SNPM). 

2. LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

CIDADE:  
ENDEREÇO DO IMÓVEL:  
ÁREA:  
 

ESPECIFICAÇÕES DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL 

2.1 Objetivo 

     Este documento define os critérios e condicionantes mínimos necessários à execução 

de serviços de levantamento topográfico e cadastral com o objetivo de fornecer elementos técnicos 

e informações complementares para subsidiar a elaboração dos projetos da edificação e das obras 

de engenharia da CONTRATANTE. 

Deve ser efetuado o Levantamento Topográfico de toda a área do terreno, inclusive com o 

cadastramento da área do entorno. 

Prazo de entrega dos serviços contratados será de 30 dias corridos a partir da emissão da 

Ordem de Serviço. 

2.2 Normas e Portarias 

• Decreto N.º 89.817, de 20 de junho de 1984 – Estabelece as normas a serem 
observadas por todas as entidades públicas e privadas produtoras e usuárias de 
serviços cartográficos, de natureza cartográfica e atividades correlatas, sob a 
denominação de Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional 
– Presidência da República.  

• NBR 13.133/1994 da ABNT – Execução de Levantamento Topográfico. 

• NBR 14166/1998 – Rede de Referência Cadastral Municipal - Procedimento. 

• NBR 14645-1/2001 – Elaboração do "como construído" (as built) para Edificações - 
Parte 1: Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de Imóveis Urbanizados com Área 
até 25.000 m2, para fins de estudos, projetos e edificação - Procedimento. 
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• NBR 14645-2/2005 – Elaboração do "como construído" (as built) para Edificações - 
Parte 2: Levantamento Planimétrico para Registro Público, para Retificação de Imóvel 
Urbano - Procedimento. 

• NBR 14645-3/2005 – Elaboração do "como construído" (as built) para Edificações - 
Parte 3: Locação Topográfica e Controle Dimensional da Obra - Procedimento. 

• NBR 15.777 de 12/12/2009 – Define convenções topográficas para cartas e plantas 
cadastrais nas escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000. 

• Recomendações para Levantamentos Relativos Estáticos – GPS, de abril de 2008 
(disponível no sítio de internet do IBGE).  

• Resolução PR N° 22, de 21 de julho de 1983 – Especificações e Normas Gerais para 
Levantamentos Geodésicos em território brasileiro.  

• IBGE DGC, de janeiro de 2006 – PADRONIZAÇAO de Marcos Geodésicos. 

• PORTARIA MTB Nº 3.214, de 08 de junho de 1978 – Aprova as Normas 
Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.  

• RPR 22, de 21/07/1983 – IBGE – Especificações e Normas Gerais para Levantamentos 
Geodésicos no Território Brasileiro. 

• RPR 1/2005 – IBGE – Altera a caracterização do Sistema Geodésico Brasileiro para o 
SIRGAS – Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. 

• Decreto 89.817, de 20/06/84 – Instruções reguladoras das normas técnicas da 
cartografia nacional quanto aos padrões de exatidão. 

• Decreto nº 5.334 de 6/01/2005 – Da nova redação ao art. 21 e revoga o art. 22 do 
Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984, que estabelece as Instruções Reguladoras 
das Normas Técnicas da Cartografia Nacional. 

• Decreto-lei nº 243/67 de 28 de fevereiro de 1967 – Fixa as Diretrizes e Bases da 
Cartografia Brasileira e dá outras providências. 

• Decreto-Lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967, que fixa as diretrizes e bases da 
cartografia nacional e legislação complementar. 

Sempre com a aprovação da CONTRATANTE, poderão ser aceitas outras Normas de 

reconhecida Autoridade, que possam garantir o Grau de Qualidade desejado. 

2.3 Orientações 

2.3.1 Levantamentos Preliminares 

Nesta fase deverá ser consultada toda a documentação existente do imóvel (cartas, plantas 

topográficas, registro de imóveis, levantamento aerofotogramétrico e outros registros existentes), a 
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fim de que possam ser colhidas informações que sirvam de embasamento para o planejamento do 

levantamento topográfico cadastral a ser realizado. 

Dentre as diversas fontes de informação existentes, citamos algumas que a CONTRATADA 

poderá consultar: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cartórios, Secretaria de 

Obras/Urbanismo Municipais e demais órgãos que possuam registros da área. 

Depois de realizado o levantamento preliminar, deve-se estabelecer as normas gerais a 

serem adotadas no levantamento topográfico a ser realizado. 

2.3.2 Normas Gerais para Execução de Levantamentos 

Sempre que for possível, o levantamento topográfico deve ser ligado a dois marcos com 

coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator), tendo a altitude de pelo menos um deles. 

A altitude deverá ser sempre referenciada ao nível RN (Referência de Nível) da Rede 

Altimétrica do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) mais próximo. 

O tipo de levantamento, a escala e o afastamento das curvas de nível devem ser fixados 

para cada caso, a fim de se conseguir a melhor representação do terreno, sendo fixada tolerância 

de erro em cada caso. 

As quadrículas serão desenhadas obedecendo-se às diferentes escalas e orientadas nas 

direções Norte-Sul e Leste-Oeste. Quando possível, o lado desse quadrado deve ser de 0,10m nas 

plantas em escala de 1:100. 

As plantas deverão obedecer a dimensões padronizadas para desenhos em geral, sendo 

divididas em várias folhas as plantas cujo tamanho não permita o desenho em uma só folha. Quando 

o desenho não for executado em uma única folha, cada folha será numerada e conterá a indicação 

gráfica da ligação com as demais folhas. 

Os símbolos e convenções gráficas a serem empregados deverão constar em documento 

Anexo a ser fornecido pela CONTRATADA, os quais farão parte do conjunto de legendas. 

 É imprescindível indicar nas legendas o espaçamento das curvas de nível, a escala e os 

pontos de referência utilizados. Também deverá ser indicado expressamente o nome ou a 

designação dos marcos apresentados no desenho e da RN em que se basearem os nivelamentos 

executados. 
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2.4 Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral 

Através deste levantamento serão obtidos todos os dados definitivos a serem utilizados na 

elaboração dos projetos finais. 

As plantas do Levantamento obedecerão a seguinte escala: 1:100, com curvas de nível de 

equidistância igual à milésima parte do denominador da escala adotada (em metros). 

Deverá ser executada uma planta de situação, em escala compatível com a dimensão do 

terreno, onde será demonstrado todo o imóvel levantado, bem como, a paginação das plantas do 

levantamento propriamente dito. 

O Levantamento Topográfico será executado através de triangulação e/ou polígonos de 

encontro. 

Todos os vértices deverão ser nivelados e contra nivelados geometricamente. 

Os ângulos devem ser medidos por reiterações com Estações Totais classe 1 de precisão 

angular de 3 segundos. 

Serão adotados os erros de fechamentos constantes na NBR 13.133/94 da ABNT. 

O polígono de contorno deverá ter um traçado o mais uniforme possível, com lados 

aproximadamente iguais. Serão escolhidos alguns pares de vértices, para ficarem materializados 

no terreno por meio de marcos de concreto com pino ou chapa metálica. 

Os lados poderão ser medidos à trena de aço, mira horizontal de ínvar ou distanciômetros. 

Os ângulos devem ser medidos com Estações Totais classe 1 de precisão angular de 3 segundos. 

Para o levantamento dos detalhes, tanto planimétricos como altimétricos, serão executadas 

poligonais principais, diretamente apoiadas na triangulação ou na poligonal de contorno e poligonais 

secundárias. 

Deverão ser levantados todos os detalhes planimétricos e altimétricos compatíveis com a 

escala de 1:100 ou menor, com no mínimo 120 pontos por hectare. 

Os ângulos e lados da poligonal deverão ser sempre medidos nas duas posições da luneta, 

sendo usados Estações Totais classe 1 de precisão angular de 3 segundos. 

Serão calculadas as coordenadas retangulares de todos os vértices das poligonais, assim 

como pontos de detalhes importantes. 
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2.5 Equipamentos e Acessórios  

− Estação total eletrônica completa (distanciômetro, caderneta eletrônica, interfaces, prismas 

e bastões) compatível com aplicativos de Topografia. 

− Distanciômetro completo. 

− Estações Totais classe 1 de precisão angular de 3 segundos. 

− Nível com tripé e precisão de 0,7 mm/km. 

− Trenas metálicas de 30m. 

− Balizas. 

− Miras telescópicas de 4m. 

− GPS com precisão de metro. 

− Acessórios tipos (guarda-sol, marreta, piquetes, estacas, tinta, facão, foice, motosserra, 

machado, cantil individual, etc.). 

 

2.6 Apresentação dos Resultados 

 Os levantamentos topográficos cadastrais deverão ser apresentados através de desenhos, 

cadernetas e memoriais onde constarão todos os levantamentos executados e deverão ser 

registrados, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) Orientação da área relacionada à linha N/S e indicação – Deverá ser adotada a direção eixo 

verdadeiro (geográfico); 

b) Área do terreno; 

c) Acidentes topográficos significativos (afloramento de rochas, cursos de aguas, etc.); 

d) Perímetro do terreno com ângulos internos e dimensões dos lados, além de tabela de 

coordenadas dos pontos topográficos principais; 

e) Referência de nível (RN) predeterminado e demais Referência(s) de Nível; 

f) Cotas de nível dos vértices das divisas e demais pontos topográficos significativos para 

definição do relevo; 

g) Traçado das curvas de nível, quando a complexidade do relevo o exigir; 

h) Localização de edificações existentes, indicando: área em projeção, número de pavimentos, 

cotas de soleiras, etc.; 
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i) Localização de árvores, bueiros, postes, caixas de inspeção, cercas, postes de iluminação, 

e demais elementos existentes; 

j) Ruas ou estradas confinantes, indicando: nome, condições do leito, calçadas etc; 

k) Nome dos proprietários dos terrenos confrontantes; 

l) Localização de edificações, ruas, estradas, ferrovias, árvores, bueiros, caixas de passagem 

e demais elementos existentes no entorno; 

m) Legenda das convenções/símbolos utilizados com suas denominações; 

n) Selo ou carimbo com endereço da área levantada, nome do proprietário, nome do 

responsável técnico, data do levantamento, tipo de levantamento topográfico feito e escala 

utilizada. 

Todos os elementos levantados durante os serviços de campo deverão constar nas plantas 

topográficas cadastrais. 
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2.7 Legenda de Convenções Gráficas Adotadas 
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3. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

3.1 Atribuições da CONTRATANTE 

• Fiscalizar a execução de todos os serviços realizados pela CONTRATADA de forma a 

assegurar que esta cumpra o que estabelece o contrato, e os demais documentos 

integrantes deste; 

• Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos 

serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao Objeto do Contrato; 

• Auxiliar a CONTRATADA quanto aos acessos aos terrenos, bem como, na intermediação 

entre esta e o ocupante/responsável pelo imóvel; 

• Autorizar a CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento; 

• Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os serviços que não 

estejam de acordo com as Especificações, exigindo da CONTRATADA a substituição ou 

refazimento daquilo que for rejeitado; 

• Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de serviços 

executados, encaminhando-as para pagamento; 

• Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execução dos 

serviços, em caso de conduta imprópria, a seu exclusivo critério; 

3.2 Responsabilidades da CONTRATADA 

• Mobilizar e desmobilizar mão-de-obra e equipamentos para execução dos serviços; 

• Realizar, com o emprego de mão-de-obra apropriada, fornecendo material adequado e 

utilizando os equipamentos mais indicados, todos os Serviços Técnicos Profissionais 

Especializados, em conformidade com as Especificações presentes neste documento; 

 Os valores unitários da CONTRATADA deverão corresponder a Serviços Prontos, 

considerando incluídas todas e quaisquer Despesas Diretas e Indiretas sobre eles incidentes, entre 

as quais: 

• Emprego de mão-de-obra apropriada e especializada; 

• Fornecimento dos materiais especificados e perdas de qualquer natureza; 
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• Deslocamentos; 

• Emissão junto ao CREA das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos 

serviços; 

• Providenciar todas as licenças, autorizações e demais encargos legais para a realização 

dos serviços; 

• Utilização de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessários à execução 

dos serviços; 

• Preparo dos locais de trabalho, nos Serviços de Campo; 

• Desobstrução, acertos, arremates ou reparos antes ou depois da execução dos serviços de 

campo; 

• Transporte de pessoal; 

• Tributos, Contribuições de Melhoramento e Encargos Sociais Trabalhistas em geral; 

• Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos; 

• Relatar, a qualquer tempo, através de seu preposto ou da própria contratada as condições 

inseguras, que porventura existirem, à CONTRATANTE e ao proprietário/usuário do imóvel;  

• Adotar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais, adequados à 

execução do objeto contratado; 

• Mitigar os riscos de acidentes/sinistros.  

A CONTRATADA é obrigada a reparar/recuperar/recompor, corrigir, remover, reconstruir, 

substituir ou indenizar, às suas expensas, no total ou em parte, todo e qualquer dano físico e/ou 

material que venha a causar, no local dos serviços, aos bens da CONTRATANTE e/ou de terceiros 

que venha a provocar durante a execução dos serviços. 

 A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento global e integrado constante 

do escopo de fornecimento e em atendimento às Especificações Técnicas. 

 Todo o contato/reunião sobre qualquer assunto entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 

deverá ser oficializado através de cartas, e-mails ou outra forma oficial de comunicação. 

3.3 Medição e Pagamento 

 A medição e o pagamento serão efetuados conforme estabelecido no presente item: 
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• O critério a ser utilizado será totalmente baseado em serviços reais, nos quantitativos 

efetivamente executados, conforme boletim de medição, não sendo levados em 

consideração descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares, que deverão ser 

considerados na composição de custos dos serviços; 

• O pagamento somente será efetivado após a liberação da medição pela CONTRATANTE, 

através do Termo de Recebimento, e o recebimento das respectivas ART pagas e 

assinadas; 

• Para que o serviço relacionado na Planilha de Quantitativos e Valores seja medido e pago 

é necessário que o mesmo esteja aprovado e/ou liberado, através da emissão de respectivo 

Parecer Técnico da CONTRATANTE; 

A medição será efetuada pela área efetivamente levantada, medida no Plano Horizontal, em 

metros quadrados (m²). 

 Nos valores orçados deverão estar incluídas todas as despesas decorrentes do 

fornecimento dos materiais, instrumentos, aparelhagem e mão de obra, necessárias para a completa 

execução dos levantamentos topográficos, incluindo serviços de campo e escritório, bem como 

mobilização, desmobilização, transportes e deslocamentos. 

3.4 Critérios de Quantificação da Medição 

Os serviços serão pagos apenas depois de concluídos e aceitos pela CONTRATANTE, não 
se admitindo qualquer tipo de adiantamento. 

Em qualquer situação, não havendo alteração do Objeto dos Serviços Contratados, os 
valores unitários e totais destes serviços não serão alterados sob alegação de variação da 
quantidade de documentos. 

4. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

4.1 Codificação e Formatação do Produto 

4.1.1 Técnicas de Elaboração de Documentos 

 Todos os documentos deverão ser produzidos com o uso de Programas de Informática e 

gravados em Meio Digital, de modo tal que seja possível sua leitura e modificação através dos 

Programas de Informática da CONTRATANTE e 1 (uma) via impressa: 

• Para a edição de textos o Programa Padrão deverá ser compatível com o “Word 2010”, da 

Microsoft (para ambiente “Windows”). Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na 
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extensão “doc”, além dos arquivos com a extensão em “pdf”. 

• Para a edição de planilhas o Programa Padrão deverá ser compatível com o “Excel 2010”, 

da Microsoft (para ambiente “Windows”). Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na 

extensão “xls”, além dos arquivos com a extensão em “pdf”. 

• Para apresentações multimídias o programa padrão deverá ser compatível com o “Power 

Point”, da Microsoft. Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na extensão “ppt” além 

dos arquivos com a extensão em “pdf”. 

• Todas as pranchas de desenho, originadas do modelo tridimensional, deverão ser geradas 

pelas folhas correspondentes no arquivo padrão compatível com o padrão REVIT (*,rvt) 

preferencialmente ou CAD (*.dwg). 

• Deverá ser entregue no conjunto o arquivo de configuração de penas e cores para 

impressão (*.ctb). 

4.1.2 Codificação de Documentos Técnicos de Engenharia 

Os documentos deverão apresentar carimbos que deverá ser idêntico em todas as pranchas 

conforme “Família” e deverá identificar o AUTOR, COORDENADOR e TÉCNICO, com campos para 

os respectivos números de registros nos Conselhos de Engenharia, assinaturas, nomes e cargos.  

5. Procedimentos Gerais para Aprovação da Documentação Técnica 

5.1 Aprovação da Documentação Técnica 

Todos os Documentos Técnicos a serem elaborados deverão ser submetidos à aprovação 

da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá encaminhar os documentos para aprovação em 01 (uma) via. Os 

desenhos devem ser impressos em plotter jato de tinta e a documentação em textos, impressa em 

formato A4 e encadernada. Estes documentos também deverão ser encaminhados em mídia digital. 

A CONTRATANTE enquadrará os documentos em uma das seguintes hipóteses: 

• APROVADO ou 

• APROVADO COM RESTRIÇÕES ou 

• REPROVADO 

 



 

 

 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 

SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  

CEP: 70.070-120 - Brasília 

 Telefone: (61) 2027 - 3672 

 

13 
 

Documento “APROVADO” 

Documento considerado “Liberado quanto ao seu objetivo finalístico”; 

Documento “APROVADO COM RESTRIÇÕES” 

Documento considerado “Não liberado quanto ao seu objetivo finalístico”, contendo as 

modificações a serem introduzidas. Neste caso, a CONTRATADA, após proceder às correções 

solicitadas, deverá reencaminhar à documentação para nova apreciação da CONTRATANTE. 

Documento “REPROVADO” 

Documento considerado “Não aprovado”, devendo a CONTRATADA reapresentar a 

documentação, para nova apreciação da CONTRATANTE. 

5.2 Fornecimento da Documentação Final 

Os documentos finais aceitos pela CONTRATANTE deverão ser entregues em 01 (uma) via 

impressa, devidamente assinadas pelos responsáveis e representantes da CONTRATADA.  

Estes documentos também deverão ser encaminhados em mídia digital nos formatos: 

padrão de origem e “pdf”, para visualização e impressão. 

5.3 Prazos na Tramitação da Documentação Técnica 

Os prazos para correções, contados a partir da data da devolução pela CONTRATANTE, 

serão: 

• Documento “Aprovado com Restrições”: a EMITENTE terá 05 (cinco) dias úteis para 

apresentar a documentação com as alterações solicitadas pela CONTRATANTE. 

• Documento “Reprovado”: a CONTRATADA terá 05 (cinco) dias úteis para apresentar o novo 

documento para apreciação e aprovação da CONTRATANTE. 

Caso a CONTRATADA não concordar com as alterações solicitadas pela CONTRATANTE, 

a nova emissão do documento deverá ser acompanhada de um Relatório Justificativo, com 

embasamento técnico e/ou legal, considerando, portanto, o documento “Liberado para Execução”, 

desde que aceito pela CONTRATANTE. Porém, se a CONTRATANTE não aceitar as justificativas 

da CONTRATADA, não haverá dilação do prazo acima. 

5.4 Emissão da Documentação 
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A emissão inicial do documento deverá ser considerada como revisão 0 (zero). 

Quaisquer outras alterações oriundas de comentários da CONTRATANTE e/ou erros, 

omissões ou acréscimos de informações, serão motivos para uma nova revisão. 

As revisões serão identificadas e sequencialmente numeradas, devendo as mesmas ser 

assinaladas através de um envoltório, com a indicação do número de revisão. 

A cada nova revisão, os envoltórios da revisão anterior deverão ser eliminados, afim de não 

prejudicar a compreensão do projeto. 

O campo da revisão deverá conter um breve descritivo das modificações efetuadas e/ou 

referência do documento do CONTRATANTE que apresenta os comentários. 

O documento emitido pela CONTRATADA não deverá conter nenhuma nota / observação 

de reserva ou propriedade / exclusividade do projeto, bem como, qualquer outro timbre / logomarca 

que não aqueles especificamente permitidos pela CONTRATANTE. 

Toda documentação emitida pela CONTRATADA deverá conter, no final de cada página, os 

dizeres: “PROPRIEDADE DA CONTRATANTE”, e não deverá fazer qualquer referência a 

CONTRATADA, exceto informações de autoria quanto à responsabilidade técnica. 

Caso a documentação apresentada não esteja nas condições acima especificadas, a 

CONTRATANTE devolverá a mesma sem realizar a análise, devendo a CONTRATANTE 

reapresentá-la obedecendo ao subitem anterior. 

6. LICENÇAS 

É a CONTRATADA obrigada a obter as licenças, autorizações, franquias e demais 

documentos que sejam necessários à execução dos Serviços Técnicos Profissionais 

Especializados, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as Leis, 

Regulamentos e Posturas a eles referentes. 

A observância de Leis, Regulamentos e Posturas a que se refere o item precedente abrange 

também as exigências dos Conselhos Regionais (CREA) e de outros Órgãos Governamentais, nas 

esferas Federal, Estadual (ou do Distrito Federal) e Municipal, inclusive o Corpo de Bombeiros. 

A CONTRATADA é obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas 

Autoridades, em razão do descumprimento de Leis, Regulamentos e Posturas referentes aos 

Serviços Contratados e à aprovação dos Serviços de Engenharia. 
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7. QUALIDADE E GARANTIA 

A liberação/aprovação dos serviços pela CONTRATANTE, não desobrigará a 

CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relação à sua implantação, incluindo quaisquer 

fatos que venham impossibilitar, prejudicar ou retardar a execução dos serviços, submetendo-a a 

todas as penalidades da legislação em vigor. 

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir ou indenizar, 

às suas expensas, no total ou em parte, todo e qualquer dano físico e/ou material que venha a 

causar aos bens da CONTRATANTE e/ou de terceiros que venha a provocar durante a execução 

dos serviços.  

8. RECEBIMENTO DOS ITENS DE FORNECIMENTO 

Em atendimento ao Art. 74 da lei 8.666/93, os serviços serão recebidos de forma definitiva 

pela equipe de FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, especificamente designada através de Ato 

Administrativo. 

Neste procedimento, a CONTRATADA deverá demonstrar à Equipe de Fiscalização da 

CONTRATANTE que todo o Escopo foi fornecido nas Quantidades e Qualidades Contratuais. 

8.1 Emissão do Termo de Recebimento 

Será constituída da verificação detalhada dos itens de fornecimento, aprovados pela 

CONTRATANTE, determinando se: 

• Todo o Escopo contratado foi fornecido. 

• Todos os Serviços foram prestados com a Qualidade Contratada. 

Após a conclusão com êxito deverá ser emitido o TRD (Termo de Recebimento Definitivo). 

Esse termo será emitido, definitivamente, pela CONTRATANTE mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes. 

A emissão do Termo de Recebimento significa que, do ponto de vista da CONTRATADA e 

da CONTRATANTE, o escopo contratado foi fornecido completo. 
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O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do 

serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

pela lei ou pelo contrato. 
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1. OBJETO 
 

   Contratação de empresa para, a partir de estudo preliminar fornecido pela CONTRATANTE, 
desenvolver os projetos executivos de engenharia e arquitetura da edificação destinada a abrigar a Casa da 
Mulher Brasileira, bem como os projetos executivos de adaptação desta edificação visando sua implantação 
no terreno localizado na ....... 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
   O escopo dos serviços é a elaboração do Projeto Executivo da edificação que abrigará a Casa da 

Mulher Brasileira, a elaboração dos Projetos Executivos de adaptação desta edificação ao terreno e a 
aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, resultando em um conjunto de projetos executivos 
para a edificação e um conjunto de projetos executivos para a adequação ao terreno. 

   A elaboração dos projetos deve contemplar os seguintes serviços: 

2.1. PROJETO EXECUTIVO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 
(EDIFICAÇÃO)  

  
• Projeto executivo de arquitetura 
• Projeto executivo de estrutura 
• Projeto executivo de instalações hidrossanitárias 
• Projeto executivo de instalações elétricas e SPDA 
• Projeto executivo de cabeamento estruturado 
• Projeto executivo de ar condicionado 
• Elaboração de orçamento detalhado e Cronograma físico financeiro e descritivo 
• Elaboração do memorial justificativo das soluções 

 
  Nota: todos os projetos deverão ser apresentados com representação gráfica, especificações de 

serviços e materiais e orçamento detalhado. 

2.2. PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO/ADAPTAÇÃO AO 
TERRENO 

       
• Projeto executivo de implantação 
• Projeto executivo de instalações elétricas externas e entrada de energia 
• Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (entrada de água e estação de tratamento de esgoto) 
• Projeto executivo de paisagismo 
• Projeto executivo de terraplenagem 
• Projeto executivo de drenagem e águas pluviais 
• Projeto executivo de fundação 
• Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio 
• Complementação do orçamento detalhado com os itens dos projetos de adaptação ao terreno  
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A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar as memórias de cálculo dos dimensionamentos dos 
projetos objetos desta contratação, orçamento e cronograma físico-financeiro. Esses deverão ter folha de 
rosto informando os nomes dos profissionais responsáveis pela elaboração, número do CREA/CAU e 
assinaturas. 

2.3. APROVAÇÃO DOS PROJETOS 
 
Aprovação dos projetos executivos junto aos órgãos competentes (Prefeitura, Corpo de bombeiros, 

Órgão ambiental, Concessionárias de água e energia, etc) 
Levantamento de toda documentação necessária no município para o Alvará de Construção e Habite-

se. 

2.4. ELEMENTOS TÉCNICOS DO PROJETO 
 

• A elaboração do Projeto Executivo e o de Adaptação ao Terreno da Casa da Mulher Brasileira deverá 
contemplar: 

 
o Representações gráficas; 
o Especificações técnicas de serviços e materiais (Memorial Descritivo); 
o Memórias de cálculo de dimensionamento; 
o Memorial justificativo das soluções adotadas; 
o Orçamento detalhado, com referência na tabela do SINAPI, discriminados por itens, mantendo os 

códigos da referida tabela. No caso das composições elaboradas pela CONTRATADA, deverá ser 
apresentado o memorial de cálculo de cada composição; 

o Cronograma físico-financeiro de execução de obra 
 
• A elaboração dos projetos devem seguir as normas técnicas e as exigências dos órgãos de aprovação 

tais como Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Concessionárias de Energia, Água e Esgoto, Patrimônio 
Histórico, Órgãos Ambientais, entre outros. 

 
• O Estudo Preliminar da edificação será entregue pela CONTRATANTE no formato .dwg. O Projeto 

Executivo da edificação e os Projetos Executivos de adaptação desta edificação ao terreno devem ser 
desenvolvidos utilizando  este mesmo formato. 

 

• O orçamento deverá ser elaborado em conformidade com a Lei 12.462/2012, Decreto 7983/2013 e 
demais legislações referentes à orçamento de obras de Engenharia para a Administração pública 
vigentes ou que venham a ser publicadas no decorrer da execução dos serviços. 

 
• As memórias de cálculo dos dimensionamentos dos projetos objetos desta contratação, orçamento e 

cronograma físico-financeiro, deverão ter folha de rosto informando os nomes dos profissionais 
responsáveis pela elaboração, número do CREA/CAU e assinaturas. 

 
 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS 

3.1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
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 A CONTRATADA deverá apresentar soluções e requisitos técnicos destinados a caracterizar e detalhar o 
projeto Executivo para a Casa da Mulher Brasileira e sua adaptação ao terreno indicado. Para isso a CONTRATADA 
receberá da CONTRATANTE os seguintes documentos: 

• Projeto da Edificação: 
 
o Leiaute (distribuição de mobiliário e equipamentos) 
o Planta baixa 
o Planta de Fachadas 
o Planta de cobertura indicando águas e calhas 

 
• Projetos de adaptação ao terreno: 

 
o Levantamento topográfico  
o Relatório de sondagem  

 
 A CONTRATADA deverá elaborar os elementos técnicos do projeto (especificações técnicas, memória de 
cálculo de dimensionamento, orçamento e cronograma físico-financeiro). Esses deverão ter folha de rosto informando 
os nomes dos profissionais responsáveis pela elaboração, número do CREA/CAU e assinaturas. 

 O conjunto de elementos que constituem o Projeto Executivo deverá formar uma unidade, completa e 
integrada contendo todas as informações, instruções e detalhes construtivos necessários à execução das obras e 
serviços, para que uma equipe de profissionais treinados consiga construir, instalar, testar, aferir, ajustar, 
comissionar, fazer o “start up”, operar e manter o escopo contratado, consultando apenas os documentos que 
constituem o Projeto Executivo. 

 Os elementos do Projeto Executivo a serem desenvolvidos pela CONTRATADA deverão propiciar ao 
CONTRATANTE a perfeita condição para licitar o empreendimento posteriormente. 

A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA/ CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - 
ART’s/ RRT’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, e 
apresenta-las à CONTRATANTE em até 5 dias úteis a contar da data de assinatura do contrato. A emissão da 
Ordem de Serviço de início dos serviços está condicionada à entrega destes documentos; Responsabilizar-se pelo 
fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, 
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato; Efetuar o pagamento de todos 
os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 
Recebimento Definitivo dos serviços. 

Para o desenvolvimento do projeto da edificação, dentro das limitações inerentes ao local de aplicação do 
projeto, deverão ser utilizadas as recomendações para certificação energética PROCEL e o Guia para Eficiência 
Energética nas Edificações Públicas do MME/CEPEL. 

3.2. CONSULTAS PRÉVIAS NOS ÓRGÃOS DE APROVAÇÃO 
 

 Definir um roteiro claro e preciso de toda a documentação necessária e do processo de encaminhamento 
para aprovação dos projetos, emissão do alvará de construção e do habite-se nos OTP’s (Órgãos Técnicos Públicos), 
em todas as esferas - Municipal, Estadual e Federal, indicando claramente quais os órgãos que serão de 
responsabilidade da CONTRATADA e quais de responsabilidade da CONTRATANTE. Definir claramente qual o 
escopo e abrangência do trabalho. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 
 

•  Protocolos de consulta prévia junto aos órgãos de aprovação, com as condicionantes solicitadas para a 
elaboração dos projetos; 
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• Relatórios com procedimentos e listagem de toda documentação necessária;  
• Check-list dos órgãos técnicos de aprovação que o empreendimento deverá ser analisado, em ordem de 

prioridade e necessidade. 
• Relatório com os cálculos dos emolumentos necessários, inclusive formas de pagamento com base nos 

índices adotados em cada órgão. 
 

 Caso seja solicitado, por um dos órgãos de aprovação, estudo, projeto ou relatório que não fazem parte do 
objeto desta contratação, sua elaboração e aprovação será de responsabilidade da CONTRATANTE. 

3.3. ENTREGA PRELIMINAR DO PROJETO EXECUTIVO DA CASA DA 
MULHER BRASILEIRA (EDIFICAÇÃO) 

 
Deverá ser realizada uma entrega preliminar dos projetos da edificação. Esta entrega visa o melhor 

acompanhamento dos serviços desenvolvidos e, para isso, deverá conter a definição do partido arquitetônico e dos 
elementos construtivos, concepção básica das soluções técnicas em nível que permita a definição de ambientes, 
salas técnicas e dos espaços necessários considerando os projetos complementares (estrutura, instalações, etc.).  

Nesta etapa, o projeto deve receber aprovação final da CONTRATANTE, fornecendo informações suficientes 
para, após a elaboração do projeto legal descrito no item 4.4, possibilitar o protocolo para sua aprovação junto aos 
órgãos oficiais envolvidos.  

3.3.1. Arquitetura 
 

Documentos: 

• Planta de situação; 
• Plantas, cortes e fachadas; 
• Planta de forros com o posicionamento das luminárias, sensores de detecção de fumaça e iluminação 

de emergência; 
• Memorial justificativo, abrangendo aspectos construtivos; 
• Discriminação técnica; 
• Quadro geral de acabamento; 
• Documentos para aprovação em órgãos públicos; 
• Lista preliminar de materiais; 

 

Devem ser caracterizados os elementos construtivos, com indicação de medidas, níveis, áreas, denominação 
de compartimentos, topografia e orientação, eixos e coordenadas. A descrição dos materiais adotados deve atender 
às necessidades da etapa. 

 

3.3.2. Estrutura: 
 

Documentos: 

• Apresentação da solução estrutural adotada; 
• Análise Técnica e Econômica. 
• Lançamento de elementos estruturais compatibilizados com arquitetura,  
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• Plantas preliminares 
• Cortes preliminares 
• Pré-dimensionamento dos elementos 
• Apresentação de memorial de pré-dimensionamento. 

3.3.3. Instalações Hidrossanitárias 
 

Documentos: 

• Análise das condicionantes legais: Obter informações preliminares quanto aos condicionantes locais que 
possam ter influência na concepção do produto, incluindo: 
 
o Relatório preliminar de condicionantes locais, contendo as seguintes informações: 

 
a) Informações preliminares sobre a disponibilidade e características de atendimento do 

empreendimento pelos serviços públicos; 
b) Comentários e recomendações preliminares sobre a ligação do edifício aos serviços 

públicos; 
c) Condições locais de atendimento pelos serviços públicos (água e esgoto), como por 

exemplo: disponibilidade de vazão, faixa de variação das pressões, constância do 
abastecimento, características da água, etc. 

d) Condicionantes relacionados à topografia do terreno; 
e) No caso de capacitação local de água, as características da água, a posição do nível 

do lençol subterrâneo e a previsão quanto ao risco de contaminação; 
 

• Posicionamento de Dispositivos e Componentes Hidráulicos:  
 

o Características do consumo predial, levando em consideração critérios de sustentabilidade (volumes, 
vazões máximas e médias, características da água, etc.); 

o Necessidade de reserva, inclusive para combate a incêndio; 
o Estudo e posicionamento de colunas, equipamentos, ralos e outros dispositivos de captação como 

caixas de inspeção e de dispositivos e/ou sistemas de combate a incêndio; 
o Traçados de tubulações que possam gerar interferências, ajustes ou considerações nos projetos das 

demais especialidades  
o Plantas de todos os setores ou pavimentos com posicionamento das colunas, caixas de inspeção, 

ralos e outros dispositivos de captação e caixas para dispositivos e/ou sistemas de combate a 
incêndio 

o Indicação de engrossamentos, enchimentos, com indicação de suas dimensões, e outros ajustes ou 
considerações eventualmente necessárias para orientar os projetos das demais especialidades, em 
todos os setores ou pavimentos. 

o Posicionamento de forros e sancas, com indicação de suas dimensões 
o Indicação de grandes furos na estrutura e/ou trechos de instalação embutidos em alvenaria armada 

 

As informações resultantes estarão sujeitas a alterações posteriores em caso de alteração das dimensões da 
estrutura. São considerados furos grandes na estrutura: furos em laje maiores que 40x40 cm, que devem ser 
indicados com precisão de ±10 cm; furos em viga com dimensões maiores que 15 x15 cm; e furos em pilares, que 
devem ser indicados com precisão de ±5 cm. 

 

• Traçado de Tubulações Hidráulicas Principais 

 
o Estudo dos traçados de dutos, tubulações e linhas principais de sistemas hidráulicos em todos os 

pavimentos, e análise de interferências com os projetos das demais especialidades. 
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o Plantas de todos os pavimentos, com traçado de dutos, tubulações e linhas principais de sistemas 
hidráulicos 

o Indicação de ajustes necessários nos projetos das demais especialidades, em função das 
interferências identificadas 

o Indicação de grandes furos e inserts na estrutura  

3.3.4. Instalações Elétricas 
 

Documentos: 

• Planta dos ambientes e salas técnicas, com dimensões, condições de posicionamento e traçado de 
tubulações; 

• Alocação dos pontos e quadros elétricos; 
• Cálculo luminotécnico para os ambientes internos; 
• Estimativa de carga; 
• Distribuição das luminárias nos ambientes; 
• Definição da solução tecnológica para o SPDA; 
• Relatório com as características das soluções técnicas de eficiência energética e sustentabilidade, com 

as devidas análises e conclusões, inclusive resultados esperados da adoção da tecnologia; 
 

3.3.5. Cabeamento estruturado 
 

Documentos: 

• Planta dos ambientes e salas técnicas, com dimensões, condições de posicionamento e traçado de 
tubulações; 

• Alocação dos pontos lógicos (dados e telefonia), CFTV, detecção e alarme de incêndio, racks e do 
Distribuidor Geral. 

3.3.6. Projeto Executivo de Instalações Mecânicas 
 

Pré-dimensionamento das soluções adotadas; 

• Indicação da posição dos equipamentos de ar condicionado e de ventilação mecânica; 
• Coleta de dados preliminares de requisitos de tratamento de ar, parâmetros para os cálculos de carga 

térmica e especificações dos detalhes arquitetônicos da edificação tais como: condições específicas de 
temperatura, umidade relativa, pressão interna, renovação de ar e classe de filtragem requerida, leiaute 
e dissipação térmica de equipamentos, altura de entre forros, tipos de vidro e materiais e revestimentos 
de coberturas e paredes, dispositivos de sombreamento etc; 

• Cálculos preliminares de carga térmica e vazão de ar; 
• Seleção preliminar de equipamentos, com dados referenciais de dimensões, capacidade, consumo 

energético, consumo de água e peso; 
• Dimensionamento preliminar das redes hidráulicas e frigoríficas principais, e definição dos espaços de 

passagem vertical e horizontal necessários; 
• Dimensionamento do sistema de ventilação mecânica para os ambientes que assim o demandarem. 

3.4. PROJETO LEGAL (ADAPTAÇÃO AO TERRENO – APROVAÇÕES) 
 



 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  

CEP: 70.070-120 - Brasília 
 Telefone: (61) 2027 - 3672 

 

9 

 

 Deverão ser desenvolvidos os projetos e estudos solicitados pelos órgãos para a aprovação dos projetos, 
conforme definido em consulta prévia, e deverá ser efetuado o protocolo para a análise e aprovação dos mesmos. Os 
protocolos deverão ser entregues pela CONTRATADA, atendendo o previsto no check-list entregue na parcela 
anterior. Os projetos somente deverão ser protocolados após análise e aprovação pela CONTRATADA. 

 A CONTRATADA deverá desenvolver o Projeto Legal a partir do Estudo Preliminar de Implantação, do 
levantamento topográfico e do relatório de sondagem fornecido pela CONTRATANTE, assim como da legislação 
municipal, estadual e federal pertinentes (leis, decretos, portarias e normas) e normas técnicas (INMETRO e ABNT).   

 
 Documentos Técnicos a apresentar: 

• Desenhos e textos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas relativos aos diversos órgãos públicos ou 
companhias concessionárias de serviços nos quais o projeto legal deva ser submetido para análise e 
aprovação; 

• ART/RRT dos autores dos Projetos. 
 

Todos os projetos deverão atender a NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura. 

 
 Informações Técnicas a apresentar: 

• Informações necessárias e suficientes ao atendimento das exigências legais para os procedimentos de 
análise e de aprovação do projeto legal e da construção, incluindo os órgãos públicos e as companhias 
concessionárias de serviços públicos, como departamento de obras e de urbanismo municipais, conselho 
dos patrimônios artísticos e históricos municipais e estaduais, autoridades estaduais e federais para a 
proteção dos mananciais e do meio ambiente; 

• Relação dos documentos necessários para a entrada dos protocolos nos seguintes órgãos: Concessionárias 
(Energia, Água e Esgoto); Corpo de Bombeiros; Prefeitura; Órgãos Ambientais; Patrimônio Histórico (neste 
caso, quando for necessário). 

• Relatório informando as diretrizes adotadas em relação ao Plano Diretor Municipal (zoneamento), Código de 
Obras, Código de Urbanismo e Licenciamento Ambiental Prefeitura/Estado.  

3.4.1. Projeto executivo de implantação 
 

 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE proposta de implantação da edificação no terreno com 
diretrizes que deverão ser adotadas. O projeto deverá atender ainda aos seguintes itens:  

 
• A localização da edificação e seu posicionamento na área patrimonial do terreno deverão seguir as diretrizes 

previstas no Código de Obras e Edificações (Lei de Uso do Solo) do município; 
• Deverão ser analisadas as Normas do Corpo de Bombeiros da localidade do empreendimento, normas das 

concessionárias de serviços públicos (de suprimento de eletricidade, telecomunicações, abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e coleta de lixo.); 

• Levar em conta o ambiente em geral, especialmente com dados referentes à infraestrutura local, de utilidades 
e serviços existentes e necessários para o empreendimento (eletricidade, água, esgoto, lixo e outros) e sua 
capacidade, para cadastramento e utilização por parte dos projetos especializados. 

• A implantação da edificação no terreno deverá adequar-se à topografia existente, considerando a viabilidade 
econômica com o melhor aproveitamento possível das características topográficas da área. 

• Elaborar o projeto de vias de circulação/estacionamento em concordância com os projetos de arquitetura, 
paisagismo, terraplenagem, pavimentação, comunicação visual, águas pluviais e demais redes de 
infraestrutura de maneira a harmonizá-los entre si. 
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• Verificar as normas e exigências locais quanto ao traçado da via de acesso. 
• Utilizar a configuração de vagas a 90° nos estacionamentos de veículos de passeio que permite um maior 

rendimento numérico de vagas, sempre que o espaço disponível permitir. 
• O projeto deverá priorizar o fluxo de pedestre em relação ao de veículos, utilizando para tanto todos os 
recursos disponíveis construtivos, de acabamento, de sinalização, paisagístico, etc., de maneira a garantir uma 
perfeita hierarquia.  
• Prever nos estacionamentos de veículos de passeio o número mínimo de vagas para deficientes físicos em 

consonância às normas vigentes. 
• Prever em todo o percurso de pedestre entre estacionamento, pontos de ônibus, pontos de táxis e à 

edificação garantia irrestrita de acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme a NBR 9050. 
• O projeto geométrico deverá constar de planta baixa contendo os acessos, estacionamentos e edificações 

com todas as cotas. Deverão constar também os perfis longitudinais e transversais na proporção real, com 
cotas de nível do piso acabado dos pavimentos e passeios em relação às edificações. 

• O projeto deverá conter a representação gráfica e especificação completa dos materiais de revestimento 
(marca, cor, referência, dimensões), determinando o modo de assentamento e acabamento. 

• Apresentar paginação dos revestimentos de piso quando houver necessidade. 
• Apresentar detalhamento de todos os elementos construtivos propostos (rampas, escadas, bancos, etc.). 
• Elaborar projeto de elemento de divisa do lote (muro/cerca/etc, com fundação); 
• Deverão ser previstos os serviços de demolição e o respectivo projeto para aprovação nos órgãos 

competentes; 
• Detalhes; 
• Cortes e detalhes dos tratamentos das áreas externas e componentes complementares; 
• Representação das canaletas das águas pluviais; 
• Detalhamento de piso; 
• Detalhamento das vagas de deficiente e de idosos; 
• Detalhamento da Sinalização (Vertical e Horizontal); 
• Detalhamento da Programação Visual; 
• Detalhamento do Abrigo de Gás e do Abrigo de Lixo; 
• Detalhamento do piso tátil (material, especificação, quantidade, dimensões). Prever em todo o percurso de 

pedestre entre estacionamento, pontos de ônibus, calçada, pontos de táxis e à edificação garantia irrestrita 
de acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme a NBR 9050 

• Locação dos mastros de bandeira e pórtico de identificação 
• Locação/Localização dos abrigos de entrada de energia, abrigo de gás e lixo; 
• Limites e curvas de nível do terreno (originais e modificadas); 
• Referência de nível do levantamento topográfico (RN); 
• Nível do pavimento térreo em relação ao 0,00; 
• Locação de luminárias e postes 

3.4.2. Projeto executivo de terraplenagem 
 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a elaboração de projetos de 
terraplenagem incluindo o conjunto de operações executivas de escavação, transporte, distribuição e 
compactação de volumes de solo ou material rochoso, a fim de adaptar a conformação natural do terreno às 
condições de implantação da edificação. Deverá conter o detalhamento das soluções de terraplenagem para 
a implantação da edificação e todos os detalhes construtivos necessários à perfeita execução da 
terraplenagem. 

 
Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 
 

• Indicação dos movimentos de terra, com demonstração de áreas de corte e aterro, se necessário. 
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• Plantas gerais do levantamento planialtimétrico do local com a indicação dos serviços de terraplenagem a ser 
executados; 

• Seções transversais, em espaçamento compatível com a conformação do terrapleno, com a indicação da 
inclinação adotada para os taludes e das cotas finais de terraplenagem, preferencialmente em escala 1:50; 

• O Projeto deverá estar harmonizado com os projetos de arquitetura, sistema viário, paisagismo e demais 
projetos. 

• Os projetos de Terraplenagem deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:  

o Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 
o NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico 
o Norma de Projeto de Terraplenagem do DNER; 
o Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de 

concessionárias de serviços públicos; 
o Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA. 

 
• Relatório técnico, que contenha a distribuição e natureza dos materiais envolvidos, cálculos dos volumes de 

corte e de aterro e, caso necessário, a localização, caracterização e cálculo dos volumes de empréstimo e 
bota-fora;  

• Planilhas de serviço, (notas de serviço), contendo todas as cotas e distâncias necessárias à execução do 
movimento de terra envolvido no projeto de terraplenagem. 

3.4.3. Projeto executivo de drenagem 
 

 Deverá ser desenvolvido o projeto de drenagem do terreno, contendo estudo de contenção de cheias, e a 
destinação do volume de água colhido no sistema de coleta da cobertura da edificação, atendendo as diretrizes 
informadas pelos órgãos de aprovação. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 
  

• Planta baixa geral, com locação dos componentes de drenagem/irrigação, em escala preferencialmente 
1:200; 

• Detalhamento na escala 1:50 de cada elementos da drenagem/irrigação – em prancha distinta; 
• Vazões e diâmetros das canalizações; 
• Quadro de áreas de elementos da drenagem/irrigação – em área (m²) e volume (m³) dos quantitativos de 

materiais; 
• Pontos de água para rega da área de cobertura vegetal; 
• Pontos de água para limpeza da área externa (circulações/estacionamento). 

3.4.4. Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio 
 

 Conjunto de elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a 
instalação de sistemas de combate a incêndio nas edificações, apresentando o detalhamento das soluções de 
instalação, conexão, suporte e fixação de todos os componentes do Sistema de Combate a Incêndio a ser 
implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação. 

 Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• Planta geral da edificação, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicação das tubulações, 
comprimentos, vazões, pressões nos pontos de interesse, cotas de elevação, registros, válvulas, extintores, 
com indicação dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessórios; 
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• Representação isométrica, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes ou mangotinho, com indicação 
de diâmetros, comprimentos dos tubos e das mangueiras, vazões nos pontos principais, cotas de elevação e 
outros; 

• Cortes das edificações, passando em áreas de interesse hidráulico. 
• Detalhes dos forros por onde passam as instalações contra incêndio, incluindo tubulações horizontais dos 

hidrantes, Desenhos esquemáticos referentes à sala de bombas, reservatórios e abrigos; 
• Detalhes de execução ou instalação dos extintores, sinalizações e outros; 
• Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento dos reservatórios inferiores e 

superiores; 
• Detalhamento de conjunto moto-bomba; 
• Detalhes de todos os furos necessários, em todas as edificações, nos elementos de estrutura e de todas as 

peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas, para passagem e suporte da instalação contra incêndio; 
• Detalhamento das escadas de emergência (ante-câmara, corrimão, revestimento dos degraus, etc.); 
• Detalhe das rotas de fuga e saídas de emergência 
• Detalhes do sistema de iluminação de emergência; 
• Detalhes de portas corta-fogo a serem instaladas; 
• Detalhamento do fosso de escada pressurizado (se houver); 
• Detalhes de cada tipo de extintor utilizado no sistema projetado; 
• Detalhes das valas das tubulações, incluindo perfil, envelopamento, caixas de registros e outras informações 

necessárias; 
• Detalhes das caixas de hidrante; 
• Outros detalhes específicos necessários à plena execução da solução escolhida (sprinklers, hidrantes, 

extintores ou outro), incluindo centrais e detectores, intertravamento de portas, acionamento eletromagnético, 
botoeiras, etc. 

3.5. PROJETO EXECUTIVO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 
(EDIFICAÇÃO) 

3.5.1.  Projeto Executivo de Arquitetura 
 

 O Projeto executivo de Arquitetura, compatibilizado com todos os outros projetos complementares, deve 
conter todas as informações e detalhamentos necessários para o perfeito entendimento da obra. Deverá atender a 
NBR 6492 – Representação de projeto de arquitetura, devendo ser apresentado da seguinte forma: 

3.5.1.1. Plantas dos Pavimentos: 
 

• Nome e escala do desenho; 
• Indicação dos elementos do sistema estrutural (pilares e vigas); 
• Indicação de todas as cotas necessárias para a execução da obra, exceto onde houver ampliação; 
• Marcação de cortes e fachadas; Marcação dos detalhes e ampliações; 
• Indicação de cotas de níveis de pisos acabados;  
• Marcação de projeção de elementos significativos acima ou abaixo do plano de corte; 
• Denominação e numeração dos ambientes com suas respectivas áreas úteis para referência dos 

acabamentos constantes no quadro geral de acabamentos; 
• Referência e numeração de escadas, esquadrias (convenções para o quadro de esquadrias); 

Codificação dos elementos a serem detalhados: portas, janelas, escadas, entre outros; 
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• Indicação do sentido das escadas e rampas e porcentagem de inclinação das rampas; 
• Indicação de soleiras e peitoris com especificação dos materiais; 
• Localização dos aparelhos de ar condicionado; 
• Indicação dos quadros e caixas de distribuição das redes telefônica, elétrica, centrais de som e alarme; 
• Indicação de prumadas hidráulicas, elétricas, etc.; 
• Indicação da projeção dos reservatórios de água (inferior e superior), com respectivos acessos e 

capacidade em litros; 
• Uso das convenções oficiais, especialmente em casos de reforma; 
• Indicações de acabamentos, revestimentos e pisos; 
• Quadro de esquadrias com dimensionamento das esquadrias, especificações, quantidades de cada uma 

e sentido de abertura, acessórios de fixação e tipo de vidro; 
• Quadro de áreas; 
• Detalhes gerais, abrangendo, hidrantes, posicionamento de quadros de energia e telefonia, prumadas, 

equipamentos de ar condicionado, sistemas e I ou meios de segurança em caso de incêndio (portas 
corta-fogo, escadas, etc.), entre outras informações; 

• Planta contendo todos os detalhes dos elementos de acessibilidade universal (como por exemplo: 
rampas, corrimãos, sinalizações de piso e parede, sanitários acessíveis), atendendo integralmente à 
NBR 9050; 

• Quadro resumo de quantitativos de materiais, peças, acabamentos, revestimentos e pisos; 
• Canteiro de obras, locação e tapumes. 

 

Modelo de representação: 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Planta baixa 
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3.5.1.2. Planta de cobertura: 
 

• Nome e escala do desenho; 
• Indicação das cotas gerais; 
• Indicação dos planos de cobertura e de calhas, sentidos de escoamento de águas e porcentagem de 

inclinação; 
• Escoamento das águas, posição e dimensionamento das calhas, condutores, beirais, reservatórios, 

domos, rufos e demais e elementos, inclusive tipo de impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas, 
equipamentos, sempre com indicação de material e demais informações necessárias; 

• Indicação dos cortes gerais; 
• Indicação dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates, elementos de impermeabilização, isolamento 

termo acústico e outros elementos; 
• Quadro resumo de quantitativo de cumeeiras, rufos, arremates, isolamento, impermeabilização e outros 

elementos. 
 

Modelo de representação: 
 

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Planta de cobertura 

3.5.1.3. Cortes: 
 
• Nome e escala do desenho; 
• Indicação das cotas verticais; 
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• Indicação de cotas de níveis de pisos acabados, escadas e patamares; 
• Denominação dos ambientes seccionados; 
• Marcação dos detalhes e ampliações; 
• Marcação dos cortes transversais nos cortes longitudinais e vice-versa; 
• Distinção gráfica entre elementos da estrutura e vedações seccionadas; 
• Indicação de aberturas e materiais de execução e acabamento; 
• Indicação do pé direito dos compartimentos, alturas das paredes, barras impermeáveis e platibandas; 
• Desenho detalhado da cobertura e estrutura de sustentação da cobertura seccionada, mostrando 

calhas, rufos, tesouras, platibandas, cumeeiras, etc.; 
 

Deverão ser desenvolvidos tantos cortes quanto forem necessários para o completo entendimento do projeto; 
 
 
 
 

Modelo de representação: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corte 

3.5.1.4. Fachadas: 
• Nome e escala do desenho; 
• Indicação de cotas de níveis de pisos acabados, escadas e patamares; 
• Marcação dos detalhes e ampliações; 
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• Marcação dos cortes longitudinais ou transversais; 
• Representação gráfica e especificação dos materiais de revestimento (cor, dimensões), determinando o 

respectivo modo de assentamento e acabamento; 
• Indicação e especificação completa de vidros, cristais, elementos vazados, brises e esquadrias; 
• Representação da localização de aparelhos de ar condicionado, quando forem individuais; 
• Indicação das divisas do terreno; 
• Quadro resumo de quantitativo de especificações, peças, acabamentos, revestimentos e pisos. 

 

 

 

 

 

 

Modelo de representação: 
       

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fachada 

3.5.1.5. Projeto de Leiaute: 
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Conjunto de elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a 
execução e instalação de componentes de ambientação, de modo a implementar e qualificar os espaços 
arquitetônicos da edificação. O Projeto deverá conter de forma clara e precisa todos os detalhes executivos e 
indicações necessárias à perfeita e inequívoca execução dos elementos propostos. 

 O projeto de leiaute deve estar inteiramente harmonizado com o projeto de arquitetura. Para tal, obter os 
elementos desse projeto que digam respeito não só aos leiautes dos espaços da edificação, como aos materiais a 
serem empregados. 

• Plantas de todos os pavimentos com todas as cotas necessárias para perfeita locação dos 
equipamentos; 

• Cortes elucidativos com as mesmas características; 
• Planilhas de quantificação e orçamento; 

 

 O projeto de leiaute deverá levar em conta o condicionamento acústico, o condicionamento térmico natural ou 
artificial, a iluminação natural e a ventilação natural do local, complementando, se necessário, o projeto de 
arquitetura. 

 

 

Modelo de representação: 
                           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

                  Planta de leiaute 
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3.5.1.6. Detalhamentos e Outros: 

a) Áreas molhadas: 
 

• Indicação de posição e referência completa de louças sanitárias, ferragens e acessórios, bem como 
balcões, armários, soleiras, frisos, divisórias e arremates; 

• Detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com especificações de acabamento, utilizando-
se recursos de perspectivas e vistas internas desdobradas dos ambientes em detalhamento; 

• Impermeabilização de paredes e outros elementos de proteção contra a umidade; 
 
 

Modelo de representação: 
               

DETALHAMENTO ÁREA MOLHADA 

b) Escadas e rampas 
 

• Dimensionamento de pisos e patamares, representação e especificação completa de corrimão e 
revestimento de pisos e espelhos; 

• Cortes na quantidade necessária, com cotas indicativas dos níveis, altura de espelhos, corrimãos e 
outros detalhes específicos (detalhes de curvas e fixação), de acordo com o projeto; 

• Quadro resumo de metragem linear e/ou unitária de peças, montantes, acabamentos, etc. 
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1 OBJETO 
 
 Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de Projetos Executivos 
de Fundações da Edificação e do Castelo d’água( se for o caso) para a Edificação Padrão da Casa 
da Mulher Brasileira a ser adaptada ao terreno em xxxxxxxxxxxxxxx, integrante do “Programa 
Mulher Segura e Protegida” do Governo Federal localizada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

2 PRAZO/CRONOGRAMA 
 
 O prazo para entrega dos trabalhos é de 15 (quinze) dias corridos a partir da emissão da 
ordem de serviços, em parcela única, a saber: 
 

Parcela 
% do 
valor 
global 

Prazo (dias corridos a 
partir da emissão da 
Ordem de Serviço) 

Condições de pagamento 

Única 100% 15 

Na conclusão de todos os serviços contratados 
(projeto executivo de estrutura do sistema dos 
reservatórios, projeto executivo de fundações e 

orçamento detalhado). 
  

3 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 Informações Preliminares 
 
 O escopo dos serviços é a elaboração de Projetos Executivos de Fundações da edificação 
e  do castelo d’água (se for o caso) para implantação da edificação modelo padrão ao terreno de 
Salvador, contemplando os seguintes serviços: 
 

a) Elaboração de projetos executivos de fundações da edificação e do castelo d’água (se for o 
caso) da edificação, a partir do relatório de sondagem e do levantamento topográfico 
planialtimétrico do terreno, que serão entregues na assinatura do contrato à CONTRATADA 
e do projeto executivo padrão da edificação; 

b) Elaboração de orçamento detalhado referente à estrutura do sistema dos reservatórios e 
fundações. Serão fornecidos pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, as composições e 
os quantitativos da edificação padrão, excluindo as informações que fazem parte do escopo 
da presente contratação. 

 
Nota: eventuais necessidades de ajustes dos projetos executivos padrão da edificação fornecidos 
pela CONTRATANTE ao CONTRATADO não fazem parte do escopo da referida contratação. 
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 A CONTRATADA deverá apresentar soluções e requisitos técnicos destinados a caracterizar 
e detalhar a estrutura de fundações do projeto para a implantação ao sítio da edificação padrão da 
Casa da Mulher Brasileira. 
 Para a elaboração dos projetos executivos, a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE 
o Projeto Executivo Padrão da edificação contendo os projetos de arquitetura, instalações 
hidrossanitárias, estrutura, instalações elétricas e lógicas, prevenção e combate a incêndio e ar 
condicionado. 
 A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar as memórias de cálculo dos 
dimensionamentos dos projetos objetos desta contratação, orçamento e cronograma físico-
financeiro. Esses deverão ter folha de rosto informando os nomes dos profissionais responsáveis 
pela elaboração, número do CREA/CAU e assinaturas. 
 O Projeto Executivo Padrão da edificação será entregue pela CONTRATANTE no formato 
“dwg” e os Projetos Executivos devem ser desenvolvidos utilizando este mesmo formato. 
 

 Elementos Técnicos do Projeto 
 

• A elaboração do projeto executivo de fundações da edificação e do castelo d’água(se 
for o caso) da Casa da Mulher Brasileira em xxxxxxxxxxxxxx deverá contemplar: 

 
o Representações gráficas do projeto; 
o Especificações técnicas de serviços e materiais (Memorial Descritivo); 
o Memórias de cálculo de dimensionamento, inclusive de baldrames, fundações da 

edificação, inclusive do castelo d’água; cálculo dos esforços; 
o Orçamento detalhado, com referência na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, discriminados por itens, mantendo 
os códigos da referida tabela; 

o Cronograma físico-financeiro de execução da obra; 
o Detalhamento do projeto; 
o Tabela com quantitativos de materiais. 

 

• A elaboração do projeto deve seguir as normas técnicas vigentes. 
 
 

 Projeto Executivo de Fundações da Edificação e do castelo d’água  
 
 A CONTRATADA deverá desenvolver o projeto executivo de fundações da edificação e do 
castelo d’água para o projeto padrão da Casa da Mulher Brasileira, com especificações de materiais, 
equipamentos, serviços e orçamento. Os estudos e projetos deverão apoiar-se no levantamento de 
dados e informações pertinentes ao sistema e que serão entregues pelo CONTRATANTE, como: 
 
• resultado das investigações geotécnicas, incluindo relatório de sondagens; 
• topografia da área; 
• projeto da estrutura com as cargas atuantes previstas para a fundação. 
 

a) Projeto Executivo 
 
 Consiste no detalhamento completo das fundações da edificação e do castelo d’água e 
dimensionamento da solução escolhida, de forma a permitir a previsão dos custos de execução. 
 Deverá conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessários à perfeita 
execução das obras. 
 Deverá ser fornecido o orçamento detalhado da execução das fundações da edificação e 
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do castelo d’água, fundamentado em quantitativos de serviços, perfeitamente especificados, e as 
indicações necessárias à fixação dos prazos de execução. 
 
 Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

 

• Plantas de locação dos pilares e respectivas cargas; 
• Planta de locação das estacas, tubulões ou sapatas, com os detalhes construtivos e 

armações específicas; 
• Formas das fundações, em escala adequada; 
• Formas e armação, em escala adequada, das vigas de fundação, travamento, rigidez; 
• Especificações técnicas de materiais e serviços; 
• Orçamento detalhado da estrutura e das fundações, baseado em quantitativos de materiais 

e fornecimentos; 
• Relatório técnico, onde deverão ser apresentados: descrição detalhada das soluções, 

justificativas técnicas dos dimensionamentos, tensões e cargas admissíveis, cálculo 
estimativo dos recalques totais, diferenciais e distorções angulares e comparação com os 
valores admissíveis, considerações sobre o comportamento das fundações ao longo do 
tempo e eventuais riscos de danos em edificações vizinhas, metodologia executiva sucinta, 
características e disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados. 

 
 Os Projetos Executivos de fundações da edificação e do castelo d’água deverão estar 
compatibilizados com os projetos de Estrutura, Arquitetura, Terraplenagem e demais projetos. 
 

b) Especificações 
 
 Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços previstos nos projetos 
de Fundações da edificação e do castelo d’água, as especificações deverão discriminar as 
características necessárias e suficientes ao desempenho requerido. 
 Além da definição das condições de acesso à obra, da indicação dos cuidados com 
construções vizinhas e dos tratamentos a serem realizadas nos taludes de escavação, as 
especificações deverão conter, basicamente, as características abaixo discriminadas, quando 
procedentes. 
 

• Fundações Diretas 
 

- local; 
- tipo; 
- método de escavação; 
- método de rebaixamento do lençol freático; 
- tensões admissíveis nas cotas de assentamento; 
- características de compactação de eventuais aterros e reaterros. 

 

• Fundações Profundas 
 

o Fundação por estacas 
 
- local; 
- tipo; 
- método executivo; 
- tipo de escavação para execução dos blocos de coroamento; 
- método de rebaixamento do lençol freático; 
- dimensões das estacas; 
- carga de trabalho; 
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- materiais utilizados; 
- sistemas auxiliares necessários para a cravação das estacas; 
- sequência de operações de execução do estaqueamento; 
- características físico-químicas dos elementos auxiliares para perfuração (estacas 
escavadas); 
- períodos de execução e intervalos de tempo máximos entre operações sucessivas 
(escavação, limpeza e concretagem); 
- tolerâncias quanto à locação, verticalidade e outras durante a execução ou escavação da 
estaca; 
- frequência da amostragem dos materiais componentes das estacas, e tipos de ensaios; 
- condições de execução e quantidade das provas de carga, em função do volume de 
serviço; 
- negas e critérios para sua determinação (estacas cravadas). 

 
Para estacas pré-moldadas de concreto e estacas de aço: 
 

- tipo de transporte; 
- medidas de proteção; 
- metodologia de carga e descarga; 
- condições de armazenamento; 
- identificação de lotes; 
- relação de documentos necessários para o recebimento das estacas. 

 

 Condições Gerais 
 

a) Esforços 
 
 Para calcular os esforços, além dos fornecidos pelo projeto da estrutura, dever-se-á levar 
em conta as variações de pressões decorrentes da execução eventual de aterros, reaterros, 
escavações e variações do nível d’água, bem como os diferentes carregamentos durante as fases 
de execução dos serviços e obras. 
 

b) Efeitos Favoráveis à Estabilidade 
  
 Em qualquer caso, os efeitos favoráveis à estabilidade decorrentes de empuxos de terra ou 
de água somente deverão ser considerados quando for possível garantir a sua atuação contínua e 
permanente. 
 

c) Redução de Cargas 
 
 Será vedada qualquer redução de cargas em decorrência de efeito de subpressão. 
 

d) Majoração das Taxas no Terreno 
 
 Quando considerada a combinação de carga que engloba o efeito da ação do vento e os 
diversos tipos de carregamento previstos pelas Normas Brasileiras, poder-se-á, na combinação 
mais desfavorável, majorar em 30 % os valores admissíveis das taxas no terreno e das cargas nas 
estacas e tubulões. Entretanto, esses valores admissíveis não poderão ser ultrapassados quando 
consideradas apenas as cargas permanentes e acidentais. 
 



 

 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  

CEP: 70.070-120 - Brasília 
 Telefone: (61) 2027 - 3672 

 

6 

 

e) Estabilidade das Escavações 
 
 As escavações necessárias à execução das fundações, bem como as que se destinam a 
obras permanentes, deverão ser analisadas quanto à estabilidade dos seus taludes. Será 
dispensável o estudo de estabilidade para escavações com alturas inferiores a 1,50 metros, desde 
que o nível d’água do terreno se encontre abaixo desta profundidade. 
 

f) Investigações Geológico-Geotécnicas 
 
 Para fins de projeto, os resultados das investigações geológico-geotécnicas deverão ser 
analisados com o intuito de definir as características de resistência de cada uma das camadas de 
solo intervenientes na fundação. Ensaios de sondagem serão fornecidos pela CONTRATANTE. 
 

g) Investigações Adicionais 
 
 Deverá ser solicitada a execução de investigações geotécnicas adicionais sempre que, em 
qualquer etapa de elaboração do projeto, forem constatadas divergências ou incoerências entre os 
dados disponíveis, de tal forma que as dúvidas fiquem completamente esclarecidas. 
 

h) Construções Vizinhas 
 
 Na análise da estrutura do sistema dos reservatórios de reuso e das fundações, deverá ser 
verificada a estabilidade das construções vizinhas, no seu aspecto de segurança, em função das 
condições de execução das obras. 
 
 

 Especificações Técnicas 
 

As especificações técnicas deverão: 
 
o Ser elaboradas em conformidade com as Legislações, Normas e Práticas 

específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e serviços 
previstos no projeto; 

o Estabelecer as características necessárias e suficientes ao desempenho técnico 
requerido pelo projeto, bem como para a contratação dos serviços e obras; 

o Considerar as condições regionais em relação ao clima e técnicas construtivas a 
serem utilizadas. 

o Ater-se aos materiais, equipamentos e serviços pertinentes ao mercado regional, 
quando possível. 
 

 Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização do 
componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas de aplicação 
e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, definindo com clareza e precisão as 
características e desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e 
comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes. 
 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes 
e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pelo Contratante. 
 As especificações técnicas deverão incorporar informações de interesse, detalhes e 
procedimentos construtivos bem como outros elementos necessários à perfeita caracterização e 
que orientem a execução e inspeção dos serviços, podendo incluir catálogos e manuais. 
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 Memória de Cálculo do Dimensionamento 
 

 A memória de cálculo deve conter todos os parâmetros utilizados para o dimensionamento 
das grandezas que envolvem o projeto. 
 Devem registrar os cálculos relativos ao projeto com indicação dos coeficientes, valores 
admissíveis, métodos, constantes, correlações, programas de computadores, ábacos e tudo o que 
for empregado nos cálculos, citando as fontes de referências. 
 A memória de cálculo deve estar apresentada de forma clara e consistente e com nível de 
informações suficientes que permitam a terceiros conferir o desenvolvimento e o resultado dos 
cálculos. 
 Deverão ser apresentadas todas as fontes de pesquisa dos insumos utilizados e deverão 
ser informadas as metodologias utilizadas para a elaboração das composições de custo (referências 
bibliográficas, etc). 

 Orçamento 
 
 O orçamento deverá ser composto de Planilha de Quantitativos e Valores – PQV, 
Composição Analítica de Preços, Memorial Justificativo do Orçamento, Cálculo do BDI, Memorial de 
Cálculo de Quantitativos. Cada conjunto deverá ser entregue em 01 (uma) via impressa, além dos 
respectivos arquivos digitais. 
 Os orçamentos deverão ser baseados nos valores da tabela referencial SINAPI (mantida 
pela Caixa Econômica Federal), utilizando inclusive os respectivos códigos dos insumos.  Caso 
alguns dos serviços não sejam encontrados nessas tabelas, poderão ser utilizadas outras tabelas 
referenciais, desde que de fontes reconhecidas, justificando devidamente sua adoção. Neste caso, 
no levantamento dos preços unitários, deverão ser apensadas ao projeto cópias das fontes de 
pesquisas de preços utilizadas na estimativa de custo, quais sejam custos unitários básico de 
construções (CUB´s), informados periodicamente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil 
do local da obra (SINDUSCON), cotações de mercado, publicações de revistas técnicas 
especializadas, dentre outras, com as respectivas datas de referência e as Composições Analíticas 
de Preço Unitário dos serviços levantados.  
 Os valores pesquisados serão para a xxxxxxxxxxxxxxxx, ou seja, será elaborada 1 base de 
orçamento (itens e quantitativos). 
 
 O orçamento deverá ser baseado, necessariamente, nos seguintes pontos: 

• A aderência do orçamento aos desenhos e especificações técnicas; 
• Composição do BDI (que deve estar aderente com o previsto no Acórdão 2369/2011 

do TCU, ou devidamente justificada); 
• Lançamento de BDI diferenciado para aquisição de equipamentos (que deve estar 

aderente com o previsto no Acórdão 2369/2011 do TCU, ou devidamente justificada) e 
aquisição de materiais betuminosos; 

• Apresentadas todas as composições de serviço; 
• A razoabilidade dos quantitativos apresentados (utilização de uma curva ABC de 

serviços e seleção dos itens que representam 80% do orçamento para análise); 
 

3.3.4.1 Planilhas de Quantitativos e Valores – PQV 
  
 A PQV deverá complementar a especificação técnica, relacionando e quantificando os 
serviços, materiais, bens e equipamentos. Todos os itens da PQV deverão constar nas 
Especificações, preferencialmente na mesma sequência da PQV. 
 A PQV deverá conter em sua capa a identificação do profissional responsável técnico (nome 
completo, graduação e número de registro no sistema Confea/Crea ou CAU) por sua elaboração. 
Todas as páginas do documento deverão conter a rubrica do autor, exceto a última, que deverá vir 
com a assinatura e o carimbo. 
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 O objetivo do documento referenciado será permitir realizar avaliações quantitativas e 
qualitativas sobre o objeto, a ponto de permitir com segurança para a CONTRATANTE a tomada de 
decisão acerca da viabilidade técnica e econômica do empreendimento proposto, garantido a 
escolha do projeto com a melhor solução técnica. 
 A PQV deverá ser provida de linhas e colunas, onde constarão em sua formatação, ao 
menos, os seguintes elementos: 
 

• Cada etapa de construção deve ser um item da planilha; 
• Todos os materiais e serviços que deverão compor cada etapa da obra deverão estar 

organizados por áreas de trabalho em subitens; 
• Os materiais e serviços listados na planilha orçamentária deverão possuir as seguintes 

informações: 
 

o Nº do item; 
o Descrição detalhada do material ou serviço a ser executado; 
o Quantitativos dos serviços; 
o Unidade de medida; 
o Custos de material, mão de obra e total unitário; 
o Origem dos preços de referência, Código SINAPI; 
o Data-base dos preços utilizados; 
o Preço unitário por subitem; 
o Preço total por subitem e por item; 
o Preço global do empreendimento; 
o Indicação se o item é caminho crítico da obra. 

 

• Os preços dos serviços e materiais devem ser baseados nas planilhas SINAPI de 
insumos e serviços do mês mais recente disponíveis no site da Caixa Econômica 
Federal. No caso dos materiais ou serviços não possuírem referência nas tabelas do 
SINAPI, os custos levantados deverão ser de mercado e explicitamente indicados na 
planilha orçamentária, com a seguinte ordem de prioridade: 

 
o Composição e insumo SINAPI; 
o Composição SINAPI e insumo de tabela referencial ou mercado; 
o Composição de tabela referencial ou mercado e insumo SINAPI; 
o Composição e insumo de tabela referencial ou de mercado. 

 

• Caso o material ou serviço não possua referência nas tabelas do SINAPI, os custos 
levantados deverão ser de mercado e explicitamente indicados na planilha 
orçamentária; 

• O valor do BDI deve estar indexado as fórmulas de cálculo dos preços unitários de mão 
de obra e material de forma a alterar automaticamente caso o BDI mude; 

• Todos os materiais e serviços orçados devem ser previstos com fornecimento e 
instalação, incluindo frete, se necessário. 

• Os profissionais responsáveis pelo orçamento deverão participar das reuniões de 
projetos juntamente com os projetistas, quando convocado, a fim de auxiliar a 
especificação e discriminação de todos os serviços, materiais e equipamentos a serem 
realizados ou aplicados nas obras de modo a sanar quaisquer dúvidas e facilitar a 
compatibilização dos projetos. 

• Todas as referências legais (Acórdãos, leis, etc.) e técnicas (curva ABC de serviços, 
critérios de orçamentação, condicionantes, tabelas de referência, composições de 
serviços, cotações de materiais e mão-de-obra, índices de perda, critérios de medição 
e fiscalização, especificações e descrições sumárias, contingências, quantitativos 
fornecidos, encargos sociais, trabalhistas e adicionais, critérios de depreciação de 
equipamentos, custos de operação, impostos, discriminação do BDI e detalhamento de 
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verbas) necessárias para a correta orçamentação de obras públicas adotadas pelo 
orçamentista devem ser apresentadas em relatório anexo à planilha. 

 

3.3.4.2 Composição Analítica de preços 
 

 Todos os serviços previstos na planilha orçamentária deverão estar indexados a uma 
planilha de composição analítica. A planilha de composição analítica deverá obrigatoriamente conter 
as seguintes informações: 

 
o Código e descrição do serviço a que se refere à composição analítica; 
o Todos os materiais e mão de obra, necessários para execução do serviço, 

separados em cada item; 
o Código SINAPI dos insumos; 
o Caso não exista o item na tabela SINAPI, indicar a tabela referencial ou 

fornecedor; 
o Insumo; 
o Unidade de medida; 
o Coeficiente (quantidade); 
o Custo unitário e total; 
o Data dos preços de referência, por insumo. 

 
 Cada composição analítica deve ter o preço total de materiais, o preço total de mão de obra, 
suas respectivas porcentagens e o preço total da composição. 

 
Modelo de padrão de composição 
 

 
 
 
 

3.3.4.3 Memorial Justificativo do Orçamento  
  
 No memorial justificativo deverá ser exposta, de maneira clara e objetiva, a metodologia 
empregada pela CONTRATADA na obtenção do valor do projeto proposto, permitindo-se avaliar 
tecnicamente a confiabilidade das informações disponibilizadas. 

3.3.4.4 Cálculo do BDI 
 

• A metodologia que deverá ser adotada para o cálculo do BDI tem como referência o 
Acórdão 325/2007 e Acórdão 2369/2011 - TCU Plenário; 

• Os valores máximos e mínimos nos coeficientes para o cálculo devem estar dentro do 

Código SINAPI 
do insumo

Código SINAPI da composição 
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previsto no acordão 2369/2011 - TCU Plenário; 
• O valor do ISSQN deverá ser da cidade onde a obra será executada, a contratada 

deverá consultar a prefeitura para verificar as regras do ISS para obras de construção 
civil; 

3.3.4.5 Encargos Sociais 
 
 Deverá ser fornecida a composição de encargos sociais devidamente justificados e 
anexados as fontes de pesquisa dos insumos e percentuais utilizados. 

3.3.4.6 Memorial de Cálculo de Quantitativos 
  
 Memória de cálculo a ser apresentada para a disciplina de engenharia, devendo ser 
entregue em volume único, juntamente com as respectivas planilhas de serviços e quantidades. 
 Esta memória de cálculo das quantidades deverá ser dividida em itens e subitens da 
disciplina de engenharia e seguir a mesma sequência da planilha de serviços e quantidades. 
 No memorial de cálculo deverá estar exposta, de maneira clara e objetiva, a metodologia 
empregada pela CONTRATADA na obtenção dos quantitativos do projeto proposto permitindo-se 
avaliar tecnicamente a confiabilidade das informações disponibilizadas. 
 No projeto de engenharia deverá constar, junto à representação gráfica, um quadro resumo 
de materiais e quantitativos referente ao projeto. 

 Cronograma Físico-financeiro 
 

 O cronograma físico financeiro deverá contemplar todas as etapas de execução da estrutura 
do sistema dos reservatórios e das fundações e apresentar a porcentagem de trabalhos de cada 
etapa, os valores referentes aos trabalhos executados, a porcentagem dos trabalhos e seus valores 
acumulados de todas as etapas. 
 O cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado, observando o prazo estipulado e 
tecnicamente necessário para a execução do serviço, identificando os caminhos críticos e 
interdependências entre as atividades, inclusive a programação em etapa com blocagens de área 
(roll out), de tal forma que não ocorram programações de serviços em ordem cronológica inversa, 
ou ainda, falhas na disponibilização de áreas. 
 Para cada etapa prevista deverão ser feitas as totalizações de valores e percentuais, 
programando assim os desembolsos a serem realizados para o serviço. 

 

 Normas e Práticas Complementares 
  
 Para a prestação dos Serviços Contratados neste Escopo, a CONTRATADA deverá atender 
as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou Normas Estrangeiras Pertinentes, 
na inexistência de Normas Nacionais Correspondentes. 
  
 Sempre com a aprovação da CONTRATANTE, poderão ser aceitas outras Normas de 
reconhecida Autoridade, que possam garantir o Grau de Qualidade desejado. 

 

• Normas técnicas pertinentes; 
• Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 
• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 
• Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA. 
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4 FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 
 

 Atribuições da CONTRATANTE 
  
 
A CONTRATANTE terá as atribuições de: 
 

• Fornecer o Projeto Executivo Padrão da edificação e demais informações necessárias para 
o desenvolvimento dos Projetos objetos desta contratação; 

• Fornecer o levantamento topográfico do terreno; 
• Fornecer o relatório de sondagem do terreno; 
• Analisar e aprovar o Cronograma de Entrega elaborado pela CONTRATADA; 
• Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execução de todos os Serviços Técnicos 

Profissionais Especializados, supervisionando e fiscalizando os trabalhos da 
CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o Contrato, e os 
demais documentos integrantes deste; 

• Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos 
serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao Objeto do Contrato; 

• Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e aceitos, analisando e 
aprovando os Boletins de Medição que estejam corretos e autorizando a CONTRATADA a 
apresentar as faturas correspondentes para pagamento; 

• Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os serviços que não 
estejam de acordo com as Especificações, exigindo da CONTRATADA a substituição ou 
refazimento daquilo que for rejeitado; 

• Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de serviços 
executados, encaminhando-as para pagamento; 

• Analisar novos valores unitários propostos pela CONTRATADA, quando necessários, 
emitindo parecer para aprovação pela CONTRATANTE; 

• Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execução dos 
serviços, em caso de conduta imprópria, ou quando a atuação do profissional comprometer 
o bom andamento dos trabalhos; 

• Analisar e aprovar Cronograma Físico Financeiro proposto pela CONTRATADA, quando 
necessário, emitindo parecer para aprovação. 

 
  

 Responsabilidades da CONTRATADA 
  
 A CONTRATADA será responsável pela execução de todos os Serviços Técnicos 
Profissionais Especializados listados na Planilha de Quantitativos e Valores da licitação.  
  
 A CONTRATADA será responsável, ainda, por: 
 

• Mobilizar e desmobilizar mão-de-obra e equipamentos para execução dos serviços; 
• Realizar, com o emprego de mão-de-obra apropriada, fornecendo material adequado e 

utilizando os equipamentos mais indicados, todos os Serviços Técnicos Profissionais 
Especializados listados na Planilha de Quantitativos e Valores da licitação, em conformidade 
com as Especificações presentes na documentação da licitação; 

• Utilizar formulários eletrônicos padronizados em cada etapa do desenvolvimento do 
trabalho, no que couber. 
 

 Os valores unitários da CONTRATADA deverão corresponder a Serviços Prontos, 
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considerando incluídas todas e quaisquer Despesas Diretas e Indiretas sobre eles incidentes, entre 
as quais: 
 

• Emprego de mão-de-obra apropriada e especializada; 
• Fornecimento dos materiais especificados e perdas de qualquer natureza; 
• Deslocamentos; 
• Emissão junto ao CREA ou CAU das respectivas Anotações de Responsabilidades Técnicas 

(ART ou RRT) dos autores dos projetos e/ou serviços concomitante à entrega dos mesmos 
a CONTRATADA; 

• Utilização de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessários à execução 
dos serviços; 

• Transporte de pessoal; 
• Tributos, Contribuições de Melhoramento e Encargos Sociais Trabalhistas em geral; 
• Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos, caso necessário; 
• Licenças para utilização de softwares; 
• Equipamentos de informática (computadores, impressoras, plotter, roteadores etc); 
• Acesso à internet, linhas telefônicas, aparelhos de telefonia móvel, etc. 

  
 Caberá à CONTRATADA prestar assistência técnica à CONTRATANTE, através de 
sugestões e respostas às consultas nos assuntos referentes aos projetos.  
 A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento global e integrado constante 
do escopo de fornecimento e em atendimento às Especificações Técnicas. 
 Todo o contato/reunião sobre qualquer assunto entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
deverá ser oficializado através de cartas, e-mails ou atas de reuniões. 
 A contratada deverá manter registro histórico das reuniões, redigir as atas de reuniões, 
manter em pasta própria e unificada as ordens de serviço, plantas de projeto, expedientes trocados 
com a CONTRATANTE, e todo material encaminhado ou fornecido pela CONTRATANTE; 
  

 Relações entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE 
  
 A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações referentes ao Objeto do Contrato 
que a CONTRATANTE julgar necessário conhecer ou analisar.  
 Semanalmente, a CONTRATADA deverá reportar-se à CONTRATANTE e permitir acesso a 
essas informações, para acompanhamento de todas as atividades.  
 Cabe à CONTRATANTE, no ato da convocação, especificar os assuntos que serão tratados, 
cabendo à CONTRATADA o ônus ocasionado pelo não atendimento da convocação. Nesses casos, 
não serão admissíveis dilações contratuais (prazos e valores). 

5 APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

 Codificação e Formatação do Produto 
 

 Técnicas de Elaboração de Documentos 
  
 Todos os documentos deverão ser produzidos com o uso de Programas de Informática e 
gravados em Meio Digital, de modo tal que seja possível sua leitura e modificação através dos 
Programas de Informática da CONTRATANTE e 1 (uma) via impressa: 
 

• Para a edição de textos o Programa Padrão deverá ser compatível com o “Word 2010”, da 
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Microsoft (para ambiente “Windows”). Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na 
extensão “doc”, além dos arquivos com a extensão em “pdf”. 

• Para a edição de planilhas o Programa Padrão deverá ser compatível com o “Excel 2010”, 
da Microsoft (para ambiente “Windows”). Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na 
extensão “xls”, além dos arquivos com a extensão em “pdf”. 

• Para apresentações multimídias o programa padrão deverá ser compatível com o “Power 
Point”, da Microsoft. Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na extensão “ppt” além 
dos arquivos com a extensão em “pdf”. 

• Independentemente do programa utilizado para execução dos desenhos, deverão ser 
fornecidos, em todas as etapas, os Arquivos Eletrônicos na versão “dwg”, além dos arquivos 
em “pdf”. Para os documentos produzidos em “dwg”, deverão ser indicadas, em cada 
desenho, as configurações adotadas (espessuras de linhas, textos, famílias e etc), 
disponibilizando os arquivos originais desenvolvidos na concepção. 

• Para a produção de orçamentos poderá ser usado qualquer programa de orçamentação de 
obras e serviços de engenharia que atenda a especificação. Os arquivos eletrônicos de 
orçamentação deverão ser fornecidos em planilha eletrônica compatível com padrão 
“Excel”, incluindo as fórmulas utilizadas (com arredondamentos de 2 casas decimais). 

• Para o Planejamento de Atividades, o Programa Padrão deverá ser compatível com “MS-
Project 2007”, da Microsoft (para ambiente “Windows”). 

  
 A CONTRATADA será responsável pela execução de todos os Serviços Técnicos 
Profissionais Especializados listados na Planilha de Quantitativos e Valores da licitação. 
 

6 APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 

 Critérios 
 
 Todos os Documentos Técnicos a serem elaborados, tais como os Ensaios, Relatórios, 
Projetos, Memórias de Cálculo, Planilha de Quantitativos e Valores, Desenhos Gerais, 
Especificações Técnicas, deverão ser submetidos à aprovação da CONTRATANTE. 
 A CONTRATADA deverá encaminhar os documentos para aprovação em 01 (uma) via. Os 
desenhos devem ser impressos em plotter jato de tinta e a documentação em textos, impressa em 
formato A4 e encadernada. Estes documentos também deverão ser encaminhados em mídia 
magnética. 
  
 A CONTRATANTE enquadrará os documentos em uma das seguintes hipóteses: 
 

• APROVADO ou 

• APROVADO COM RESTRIÇÕES ou 

• REPROVADO 
  
Documento “APROVADO” 
 Documento considerado “Liberado quanto ao seu objetivo finalístico”; 
  
Documento “APROVADO COM RESTRIÇÕES” 
 Documento considerado “Não liberado quanto ao seu objetivo finalístico”, contendo as 
modificações a serem introduzidas. Neste caso, a CONTRATADA, após proceder às correções 
solicitadas, deverá reencaminhar à documentação para nova apreciação da CONTRATANTE. 
 
Documento “REPROVADO” 
 Documento considerado “Não aprovado”, devendo a CONTRATADA reapresentar a 
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documentação, para nova apreciação da CONTRATANTE. 
 

 Fornecimento da Documentação Final 
  
 Os documentos finais aceitos pela CONTRATANTE deverão ser entregues em 01 (uma) via 
impressa, devidamente assinadas pelos responsáveis e representantes da CONTRATADA.  
 Estes documentos também deverão ser encaminhados em mídia magnética nos formatos 
padrão de origem e “pdf”, para visualização e impressão. 
 

 Emissão da Documentação 
  
 A emissão inicial do documento deverá ser considerada como revisão 0 (zero). 
 Quaisquer outras alterações oriundas de comentários da CONTRATANTE e/ou erros, 
omissões ou acréscimos de informações, serão motivos para uma nova revisão. 
 As revisões serão identificadas e sequencialmente numeradas, devendo as mesmas serem 
assinaladas através de um envoltório, com a indicação do número de revisão. 
 A cada nova revisão, os envoltórios da revisão anterior deverão ser eliminados, afim de não 
prejudicar a compreensão do projeto. 
 O campo da revisão deverá conter um breve descritivo das modificações efetuadas e/ou 
referência do documento da CONTRATANTE que apresenta os comentários. 
 O documento emitido pela CONTRATADA não deverá conter nenhuma nota / observação 
de reserva ou propriedade / exclusividade do projeto, bem como, qualquer outro timbre / logomarca 
que não aqueles especificamente permitidos pela CONTRATANTE. 
 Toda documentação emitida pela CONTRATADA deverá conter, no final de cada página, os 
dizeres: “PROPRIEDADE DA CONTRATANTE”, e não deverá fazer qualquer referência a 
CONTRATADA, exceto informações de autoria quanto à responsabilidade técnica. 
 Toda e qualquer documentação apresentada para análise deverá conter, obrigatoriamente, 
o carimbo da CONTRATANTE com seu preenchimento dentro das Normas previstas. 
 Caso a documentação apresentada não esteja nas condições acima especificadas, a 
CONTRATANTE devolverá a mesma sem realizar a análise, devendo a CONTRATANTE 
reapresentá-la obedecendo ao subitem anterior. 
 

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO 
  
 A medição e pagamento será efetuado conforme estabelecido no presente item, e de acordo 
com os grupos de serviços constantes da “Planilha de Quantitativos e Valores da licitação”: 
 

• O critério a ser utilizado será totalmente baseado em serviços reais e nos quantitativos 
efetivamente executados. 

• Os valores referentes às despesas com deslocamentos, impressões, licenças e outros 
elementos similares deverão ser considerados na composição de custos dos serviços; 

• Os serviços serão pagos apenas depois de concluídos e aceitos pela CONTRATANTE, não 
se admitindo qualquer tipo de adiantamento. 

• Em qualquer situação, não havendo alteração do Objeto dos Serviços Contratados, os 
valores unitários destes serviços não serão alterados sob alegação de variação da 
quantidade de documentos. 

• O pagamento somente será efetivado após a liberação da medição pela CONTRATANTE e 
o recebimento das respectivas ART ou RRT; 

• Os valores referentes aos serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, somente 
serão pagos após a CONTRATADA refazê-los; 
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• Para que os serviços relacionados na Planilha de Quantitativos e Valores sejam medidos e 
pagos é necessário que os mesmos estejam aprovados e/ou liberados, através da emissão 
de respectivo Termo de Recebimento da CONTRATANTE; 

• Deverão ser apresentadas e pagas as respectivas Anotações de Responsabilidades 
Técnicas (ART ou RRT) dos autores dos projetos e/ou serviços, emitidas junto ao CREA ou 
CAU; 

• Na medição, a CONTRATADA deverá comprovar que os profissionais alocados na equipe 
técnica continuam pertencendo ao quadro permanente da empresa (período referente ao 
mês anterior ao da medição); 

• A medição somente será liquidada pela CONTRATANTE após a emissão do Termo de 
Recebimento. 

8 LICENÇAS 
 
 É a CONTRATADA obrigada a obter as licenças e franquias necessárias à execução dos 
Serviços Técnicos Profissionais Especializados, pagando os emolumentos prescritos por lei e 
observando todas as Leis, Regulamentos e Posturas a eles referentes. 
 A observância de Leis, Regulamentos e Posturas a que se refere o item precedente abrange 
também as exigências dos Conselhos Regionais (CREA/CAU) e de outros Órgãos Governamentais, 
nas esferas Federal, Estadual (ou do Distrito Federal) e Municipal, inclusive o Corpo de Bombeiros. 
 A CONTRATADA é obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas 
Autoridades, em razão do descumprimento de Leis, Regulamentos e Posturas referentes aos 
Serviços Contratados e à aprovação dos projetos e Serviços de Engenharia. 

9 QUALIDADE E GARANTIA 
 
 A liberação/aprovação dos projetos ou serviços pela CONTRATANTE, não desobrigará a 
CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relação à sua implantação, incluindo quaisquer 
fatos que venham impossibilitar, prejudicar ou retardar a execução dos serviços, submetendo-a a 
todas as penalidades da legislação em vigor. 
 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 A CONTRATADA poderá ser solicitada durante o período de licitação da obra da Casa da 
Mulher Brasileira para complementar ou esclarecer informações referentes ao projeto oriundas de 
questionamentos dos participantes. 

10 DIREITOS AUTORAIS 
 
 Pertencerão à CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional, todos os Direitos Autorais 
Patrimoniais referentes aos projetos (e demais trabalhos realizados no âmbito do Contrato), 
incluindo os direitos de replicação e divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha 
a existir, garantindo-se, na divulgação, o crédito aos Profissionais Responsáveis pelos mesmos. 
 Os profissionais que estiverem designados para elaborar os projetos (e demais trabalhos 
realizados no âmbito do Contrato) deverão autorizar a CONTRATANTE a fazer quaisquer 
modificações que se fizerem necessárias, a seu exclusivo critério, nos projetos (e demais trabalhos), 
após sua entrega, independentemente de autorização específica de seus Autores, sendo que os 
profissionais que fizerem as alterações obrigam-se a recolher a Anotação de Responsabilidade 
Técnica e responder pelas modificações realizadas. Esta autorização deverá ser fornecida pela 
CONTRATADA na assinatura do Contrato. 
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Programa Mulher Segura e Protegida 
                                   Implantação da Casa da Mulher Brasileira 

TERMO DE REFERÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS 
 

PARTE 1  

INFORMAÇÕES RELEVANTES, FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS 
PRODUTOS, OBRIGAÇÕES E NORMAS DE MEDIÇÃO  

1. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS  

Os estudos ambientais e seus relatórios, e planos ambientais serão referidos 
como “produtos” neste caderno de especificações técnicas, que poderão ser 
acionados de acordo com as exigências do Órgão Ambiental Licenciador 
responsável.  

Cabe ao Órgão Ambiental Licenciador, no caso a XXXXXXXXXXXXXX, 
expedir as licenças ambientais que viabilizem o início das intervenções 
necessárias ou que ateste a regularidade ambiental do empreendimento.  

A XXXXXXXXXXXXX também é responsável por estabelecer os critérios de 
exigibilidade do licenciamento ambiental, bem como da sua necessidade.  

A CONTRATADA será convocada para reunião, anterior ao início dos 
trabalhos, com a CONTRATANTE, quando será apresentada sua equipe de 
trabalho e seus respectivos Coordenadores. Nesta oportunidade também serão 
ratificadas as informações necessárias ao perfeito andamento dos serviços.  

A fiscalização será executada pela CONTRATANTE, por meio de equipe 
especializada integrante do XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

A CONTRATADA deverá disponibilizar técnicos que assessorem a 
CONTRATANTE durante a realização das reuniões técnicas de análise de 
documentação do licenciamento pretendido junto a xxxxxxxxxxxxxxx e/ou 
demais órgãos de interesse ao licenciamento ambiental, bem como nas 
audiências públicas, quando couber, respondendo ou subsidiando a 
CONTRATANTE para responder quaisquer questionamentos durante o 
processo de licenciamento, e no decorrer de todo o período de 
desenvolvimento do estudo.  

A CONTRATADA deverá propor soluções aos problemas/passivos ambientais 
que existem e que originarão a partir das intervenções na Casa da Mulher 
Brasileira de xxxxxxxxxxx, utilizando de experiência em locais e serviços com 
problemas similares, considerando soluções convencionais e não 
convencionais, avaliando custos, riscos envolvidos e a vantajosidade à 
Administração Pública.  
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Em aderência às exigências estabelecidas a xxxxxxxxxxxxxxx para obtenção 
das licenças ambientais da Casa da Mulher Brasileira de xxxxxxxxxx, deverão 
ser confeccionados os produtos listados na xxxxxxxxx a partir do acionamento 
da CONTRATADA.  

O escopo dos serviços compreende, também, a descrição/especificação das 
atividades listadas a seguir:  

o Carta-consulta e TR específico emitido/aprovado pela xxxxxxxxxxxxx;  
o Geoprocessamento;  
o Memorial Descritivo da área do empreendimento;  
o Diagnóstico arqueológico e elaboração do programa de prospecção 

arqueológica, se necessário;  
o Relatório técnico contendo demandas e fluxos de uso de água para 

requerer outorga de direito de uso de recursos hídricos, se necessário;  
o Assessoramento técnico para obtenção da(s) licença(s) ambiental(is) 

para viabilizar o início dos projetos e das obras.  

Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) inicial, referente ao contrato, com a 
comprovação de seu pagamento em até 10 (dez) dias corridos.  

A CONTRATADA, ao ser acionada para elaboração de produto(s), deverá 
apresentar ART complementar vinculada à ART inicial, com a comprovação de 
seu pagamento em até 10 (dez) dias corridos.  

 

2. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS  

2.1. QUANTO À FORMA DOS PRODUTOS  

Todos os produtos necessários ao atendimento do escopo dos serviços, 
listados 2ª parte deste documento, deverão ser entregues em cópias comuns 
(impressas em papel) e cópias digitais, em 3 (três) mídias. Quando necessário, 
a critério da CONTRATANTE ou da xxxxxxxxxxxxx, os produtos deverão ser 
apresentados/enviados em formato digital (e-mail ou upload em página 
corporativa do órgão envolvido).  

Caso a xxxxxxxxxxxxxx não especifique forma padronizada para 
apresentação do produto, deverão ser adotadas as normas vigentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

Na apresentação da versão final, que é aquela analisada e validada pela 
CONTRATANTE, e que será protocolada na xxxxxxxxxxxxxxx, será entregue 
o número de cópias necessárias, contendo assinatura de todos profissionais 
envolvidos na elaboração dos produtos, com reconhecimento de firma e ART 
dos profissionais que participaram da elaboração do produto.  
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Em TODOS os produtos acionados, quando forem levantados custos 
operacionais para sua implementação/execução em fases posteriores, a 
CONTRATADA deverá:  

• descrever, especificar e dimensionar os recursos físicos, humanos e 
financeiros;  

• cronograma físico-financeiro: detalhar as ações a serem implementadas 
em cada etapa dos programas, bem como os recursos que serão gastos 
em cada uma.  

 

2.2. QUANTO À CONCEPÇÃO DOS PRODUTOS  

Os produtos ambientais elaborados pela CONTRATADA devem possuir 
descrição objetiva e que permita a compreensão dos possíveis efeitos gerados 
pela implantação da obra no terreno. As premissas abordadas nos produtos e 
análises devem ser baseadas em métodos científicos aceitos de acordo com a 
legislação vigente e respeitando-se a cadeia hierárquica das normas. Devem 
ser citadas as referências bibliográficas e outras fontes de consulta em 
consonância às normas da ABNT, incluindo as páginas eletrônicas com hora e 
data do acesso.  

Para a análise dos impactos ambientais, a CONTRATANTE deve abordar a 
situação atual e futura, e considerar os impactos negativos e positivos que o 
empreendimento pode causar ao meio em que se localizará. A análise dos 
impactos, em regra, deverá contemplar os seguintes temas:  

• impactos socioeconômicos;  
• geração de ruído;  
• qualidade do ar e das águas;  
• geração de resíduos e efluentes;  
• vias de acesso e sistemas de transporte;  
• recursos históricos, arquitetônicos, culturais e naturais;  
• comunidades bióticas e aquáticas;  
• áreas alagadas e sujeitas a inundações;  
• terras cultivadas;  
• consumo e fornecimento de energia;  
• impacto durante as construções; e  
• impactos adversos que não podem ser evitados.  

 

Durante a análise deve-se considerar a duração e intensidade desses 
impactos. Deverão ainda ser apresentadas as medidas mitigadoras dos 
impactos negativos, as recomendações quanto aos equipamentos de controle e 



 

 

 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  

CEP: 70.070-120 - Brasília 

 Telefone: (61) 2027 - 3672 

 

sistemas de tratamento de poluição a serem adotados, avaliando sua eficiência 
em relação aos critérios de qualidade ambiental e os padrões de disposição 
dos efluentes, emissões e resíduos, bem como a justificativa dos impactos que 
não podem se evitados ou mitigados, prezando pelos princípios da 
economicidade e da vantajosidade à Administração Pública.  

Todos os produtos deverão constar e apresentar obrigatoriamente:  

• valores/preços para implantação e/ou execução de planos, programas, 
serviços e medidas mitigadoras ou compensatórias;  

• o dimensionamento e especialidades das equipes e profissionais para 
execução de planos, programas e serviços necessários; e,  

• cronograma de execução.  

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Confeccionar documentos de qualquer natureza, que se façam necessários 
para o licenciamento ambiental (cartas, ofícios, requerimentos, etc.), preencher 
formulários e coletar a assinatura do representante do CONTRATANTE, 
sempre que necessário.  

Levantar todos os documentos necessários ao licenciamento ambiental seja 
para o protocolo da licença ou para atender exigências da xxxxxxxxxxxx a 
qualquer tempo.  

Prestar todo o assessoramento técnico ao CONTRATANTE para o 
licenciamento ambiental.  

Protocolar os requerimentos de licenças ambientais na xxxxxxxxxxxxxx e 
efetuar a sua publicação no Diário Oficial do Estado, jornais de grande 
circulação e outros meios de comunicação, quando necessário.  

Estar devidamente registrado e/ou credenciado junto a xxxxxxxxx, quando 
esse exigir, antes do início dos serviços que serão acionados, para que esteja 
apto e o produto tenha validade.  

Apresentar ART complementar vinculada à ART inicial para cada profissional 
participante da elaboração do produto acionado, com a comprovação de seu 
pagamento em até 10 (dez) dias corridos.  

Executar os serviços com presteza e qualidade técnica e entregar os produtos 
em consonância com os requisitos especificados neste Documento, 
obedecendo ao prazo estipulado.  

Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para 
execução dos serviços que a CONTRATANTE julgue necessário conhecer ou 
analisar.  
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A CONTRATADA arcará com os ônus ocasionados pelo não atendimento da 
convocação, quando a CONTRATANTE acioná-la para reunião com os 
assuntos pautados.  

A CONTRATANTE tem, a qualquer tempo, livre acesso a todas as áreas onde 
o trabalho estiver em andamento.  

Serão realizadas reuniões de avaliação dos serviços, entre a CONTRATADA e 
a CONTRATANTE, com periodicidade mensal, na xxxxxxxxxxx da 
CONTRATANTE que estará sediada em xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Em qualquer fase da elaboração dos trabalhos, caso surjam dúvidas, 
indefinições e/ou problemas relativos aos serviços, que se justifique a 
orientação da CONTRATADA, o coordenador de projeto da CONTRATADA 
deverá consultar formalmente à CONTRATANTE, que lhe responderá por meio 
de documento adequado.  

A CONTRATADA deverá atender integralmente à todas exigências do 
administrador da Casa da Mulher Brasileira de xxxxxxxxxxxxx, ou de seu 
representante, para execução dos serviços necessários.  

Encaminhar à CONTRATANTE todos os documentos de protocolo efetuados 
junto a xxxxxxxxxxxxxxxx ou demais órgãos envolvidos no Licenciamento 
Ambiental, principalmente os referentes à(s) licença(s). O(s) protocolo(s) 
gerado(s) na xxxxxxxxxxx deverá(ão) ser digitalizado(s) e enviado(s) à 
CONTRATANTE em até 2 (dois) dias corridos após o evento, e o(s) original(is) 
deverá(ão) ser enviado(s) em até 5 (cinco) dias corridos após o evento.  

Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções que forem 
detectados durante a vigência do contrato, cuja responsabilidade lhe seja 
atribuível, exclusivamente.  

Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais capacitados para 
execução dos serviços, sem interrupções e os quais não tenham nenhum 
vínculo empregatício com a CONTRATANTE, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade as despesas com todos os encargos e obrigações sociais e 
trabalhistas pertinentes a execução dos serviços.  

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a realização dos serviços 
contratados, sem que haja prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.  

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração e/ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não transmitindo essa 
responsabilidade à CONTRATANTE.  

Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos 
e especificações que lhe venham a ser confiados ou que venha a ter acesso 
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em razão da prestação dos serviços, sendo vedado, sob qualquer pretexto, 
revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer 
terceiros.  

Assumir todos os encargos de possíveis demandas cíveis e penais 
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência.  

Não veicular publicidade ou quaisquer informações acerca das atividades 
objeto deste Projeto Básico, sem a prévia e expressa autorização da 
CONTRATANTE.  

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Emitir a Ordem de Serviço de Acionamento de Produto (OS-AP) e informar a 
CONTRATADA sobre a sua emissão.  

Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao 
cumprimento dos serviços contratados, com o detalhamento necessário à sua 
perfeita execução.  

Prestar as informações e esclarecimentos necessários que possam vir a ser 
solicitados pela empresa CONTRATADA.  

Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação dos serviços em desacordo com as 
condições e especificações contratuais, ou que a qualidade seja julgada 
insatisfatória pela CONTRATANTE.  

Considerando o produto acionado, providenciar o pagamento à CONTRATADA 
pela execução da(s) etapa(s) do produto, após a emissão do termo de 
recebimento.  

5. FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização do contrato ficará a cargo da xxxxxxxxxxxxxxxx, por meio do 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

O prazo de vigência do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados 
a partir da data da assinatura do contrato. 

O prazo para entrega dos trabalhos é de 180 (cento e oitenta) dias corridos a 
partir da emissão da ordem de serviços, em duas parcelas, a saber: 

 

Parcela 
% do 
valor 

global 

Prazo (dias 
corridos a partir 
da emissão da 

Condições de pagamento 
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Ordem de 
Serviço) 

Primeira 70% 30 

Na entrega da versão final dos 
produtos: após considerações da 
CONTRATANTE e as devidas 
correções pela CONTRATADA, se 
houver, essa versão do produto 
deverá ser protocolado na 
xxxxxxxx. 

Segunda 30% 180 
Na obtenção da licença ambiental 
para viabilizar o início da obra.  
 

 

 

Sempre que a CONTRATADA receber uma OS-AP para confecção de produto, 
deverá elaborar um cronograma de execução, que é parte integrante do plano 
de trabalho, dos serviços inerentes ao produto acionado, com prazos para 
início e entrega de cada etapa retro mencionada, obedecendo ao prazo limite.  

A CONTRATANTE analisará o cronograma apresentado e, caso julgue 
necessário, apontará as alterações que deverão ser feitas. Neste caso, a 
CONTRATADA terá 3 (três) dias corridos para reapresentar novo cronograma 
com as devidas correções. Com cronograma aprovado, a CONTRATADA 
estará apta para execução do produto acionado.  

7. MEDIÇÃO  

A CONTRATADA será remunerada 100% do valor contratado após a emissão 
da licença ambiental que viabilize o início da obra. A versão final, aprovada 
pelo xxxxxxxxxxxxxxx, deverá ser protocolada na xxxxxxxxxxxx com o 
número de cópias necessárias contendo assinatura com reconhecimento de 
firma de todos profissionais envolvidos na elaboração dos produtos.  

8. ASSESSORAMENTO TÉCNICO VISANDO A OBTENÇÃO DA(S) 
LICENÇA(S) AMBIENTAL(IS)  

Durante o período de análise e avaliação, pela xxxxxxxxxxx, da 
documentação apresentada para obtenção da LP da Casa da Mulher Brasileira 
de xxxxxxxxxxxx, a CONTRATADA deverá prestar assessoramento técnico 
ambiental à CONTRATANTE nas reuniões técnicas planejadas e nas 
audiências públicas, quando couber. Além disso, a CONTRATADA deverá 
contemplar em seu assessoramento técnico qualquer esclarecimento ou 
informação adicional requerida pela xxxxxxxxxx através de vistoria técnica ou 
de condicionantes que façam parte do processo para obtenção da Licença.  
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A CONTRATADA também deverá prestar assessoramento técnico-ambiental à 
CONTRATANTE, tangente ao atendimento às demandas das demais 
Instituições envolvidas no processo de licenciamento ambiental, tais como: 
Iphan, Funai, ICMBio, Fundação Cultural Palmares e Incra.  

Para elaboração de plano ambiental, a CONTRATADA deverá responder 
qualquer dúvida relativa aos estudos realizados no período de análise e 
avaliação do mesmo pela xxxxxxxxxxxxxxxx, através de informações ou 
documentos complementares solicitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

============================================================  

PARTE 2 –DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS  

============================================================  

1. GEOPROCESSAMENTO  

Em todos os produtos deverão conter mapas temáticos para melhor elucidar a 
situação e enriquecer a explanação sobre o tema.  

Eventualmente, poderá a xxxxxxxxxxxx solicitar nos produtos ambientais, o 
geoprocessamento ou sensoriamento remoto e elaboração de mapas temáticos 
específicos. Neste caso, a CONTRATADA deverá fazê-los em conformidade 
com as recomendações do referido Órgão.  

2. OUTORGA DO USO DE ÁGUA  

A outorga de direito de uso da água representa um instrumento, através do 
qual o Poder Público autoriza, concede ou ainda permite ao usuário fazer o uso 
deste bem público.  

Se necessário para instalação e funcionamento do empreendimento a 
obtenção de outorga de uso de recursos hídricos, a CONTRATADA deverá 
informar no(s) produto(s) acionado(s), bem como descrever o trâmite e 
documentos necessários, em conformidade com as recomendações da 
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xxxxxxxxxxxxxxx e de acordo com os requisitos da Agência de Águas 
Regional/Estadual ou Órgão equivalente, e na ausência desta, da Agência 
Nacional de Águas (ANA).  

PRODUTOS  

3. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA)  

O PCA deve apresentar todos os impactos previstos para a fase de 
implantação da obra, as respectivas, medidas mitigadoras e/ou de controle e 
como ficarão registradas estas medidas mitigadoras/controles.  

Os registros poderão ser feitos por meio de fotos, relatórios, fichas de registros, 
notas fiscais e documentos (Certificados de Transportes de Resíduos (CTR), 
etc.), desde que comprovem a adoção das medidas mitigadoras/controles 
adotados.  

3.1. CONTEÚDO  

O PCA deve conter, no mínimo, as seguintes informações:  

• identificação do Estabelecimento -razão social, localização e natureza do 
empreendimento;  
 

• descrição dos impactos/interferências que ocorrerão no transcorrer da 
obra e indicar as medidas mitigadoras ou compensatórias propostas, de 
acordo com as informações fornecidas pela xxxxxxxxxx ou 
apresentadas em outro estudo ambiental, conforme o caso. As medidas 
propostas deverão ser claramente descritas;  

• elaboração de orçamento relativo aos custos envolvidos na 
implementação dos programas ambientais, considerando:  

• dimensionamento das equipes, especificando os profissionais 
necessários, para cada programa;  

• quantidade de horas técnicas dos profissionais para cada 
programa;  

• especificar e descrever os insumos necessários para cada 
produto.  

• descrever quais serão as ações de controle dos impactos/interferências 
apontados no item anterior e sua periodicidade;  

• descrever qual será o método de registro que comprove o controle dos 
impactos/interferências (fotos, relatórios, fichas de registro, CTR, 
documentos fiscais, etc) e sua periodicidade de medição;  

• o PCA deve ser assinado pelo responsável pela elaboração e 
implantação do plano;  

• o PCA deve servir de subsídio para a elaboração do Relatório Final da 
Obra, a ser entregue para solicitação da Licença de Operação (LO).  
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3.2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELO 
ESTUDO.  

• Nome;  
• CPF;  
• Qualificação profissional;  
• Número de registro no conselho de classe e região;  
• Endereço (logradouro, número, bairro, município, CEP, fone (DDD –nº);  
• Declaração do(s) profissional(is), sob as penas da lei, que as 

informações prestadas são verdadeiras;  
• Local e data;  
• Assinatura do responsável técnico;  
• Cópias da(s) ART(s) e data(s) de expedição.  

 

3.3. REFERÊNCIAS  

Citar as referências consultadas consonância às normas da ABNT, incluindo as 
páginas eletrônicas com hora e data do acesso.  

4. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC)  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
(PGRSCC) deve ser apresentado para o pedido da Licença Ambiental de 
Instalação (LI).  

O PGRSCC deve contemplar a estimativa de geração e destinação de resíduos 
sólidos da construção civil, durante as obras de instalação e durante o 
funcionamento do empreendimento (operação).  

O PGRSCC deve estar aderente às normas vigentes, em especial Lei nº 
12.305/2010, Resoluções Conama nº 307/2002.  

A título de sugestão, indicamos a leitura do Guia para Elaboração dos Planos 
de Gestão de Resíduos Sólidos, elaborado pela Secretaria de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano –SRHU/MMA.  

O PGRSCC tem por objetivo estabelecer as responsabilidades e os requisitos 
mínimos para o controle ambiental de resíduos da construção civil, visando 
assegurar que as ações para controle e descarte dos mesmos estejam de 
acordo com as normas vigentes estabelecidas. Além disso, deve tratar do 
manejo dos resíduos gerados, observadas suas características e riscos, 
contemplando, se for o caso, os aspectos referentes à segregação, coleta, 
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manipulação, o acondicionamento, o transporte, armazenamento, tratamento a 
reciclagem e a disposição final dos resíduos sólidos.  

4.1. CONTEÚDO  

O conteúdo mínimo previsto para o PGRSCC deve ser:  

• Identificação dos resíduos e gerados:  
o Identificação dos resíduos gerados durante a instalação e 

operação do empreendimento;  
o Identificação de resíduos perigosos;  
o Identificação de resíduos poluentes;  
o Identificação de sensibilidade do meio ambiente aos resíduos 

gerados.  
• Identificação de locais para estocagem e disposição final:  

o Caracterização de locais para estocagem, bem como os requisitos 
técnicos necessários para assegurar contra riscos de 
contaminação, se for o caso;  

o Apresentação de metodologia para disposição final, considerando 
possibilidades de zonas de contenção, 
reciclagem/reaproveitamento, logística reversa, aterros, e demais 
infraestruturas urbanas próprias para disposição final;  

o Indicação do ponto georreferenciado do local de estocagem.  
• Identificação de meios e técnicas para reciclagem, tratamento ou 

reaproveitamento dos resíduos gerados:  
o Metodologia e estruturas necessárias;  
o Identificação de usinas ou cooperativas de reciclagem na região;  
o Melhores técnicas para disposição final;  
o Logística Reversa possíveis de serem aplicadas.  

• Proposição de ferramentas, insumos e técnicas para diminuição na 
geração de resíduos;  

• Identificação de responsáveis:  
o Identificação dos responsáveis pelo PGRSCC –devendo ser 

profissionais habilitados para tal plano;  
o Identificação de responsáveis e autoridades a serem contatados 

no caso de acidentes com resíduos perigosos.  

Em casos de municípios onde já esteja implementada um Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos o PGRSCC deverá contemplar a 
integração junto ao plano Municipal, de modo à harmonizar com os sistemas 
urbanos o tratamento e destinação dos resíduos.  

A CONTRATADA deverá prestar todo assessoramento técnico necessário, em 
consonância ao item 8 da Parte 1 deste Documento.  
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4.2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELO 
ESTUDO.  

• Nome;  
• CPF;  
• Qualificação profissional;  
• Número de registro no conselho de classe e região;  
• Endereço (logradouro, número, bairro, município, CEP, fone (DDD –nº);  
• Declaração do(s) profissional(is), sob as penas da lei, que as 

informações prestadas são verdadeiras;  
• Local e data;  
• Assinatura do responsável técnico;  
• Cópias da(s) ART(s) e data(s) de expedição.  

 

4.3. REFERÊNCIAS  

Citar as referências consultadas consonância às normas da ABNT, incluindo as 
páginas eletrônicas com hora e data do acesso. 
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1. OBJETO  

Contratação de empresa de Engenharia, especializada em construção civil, para execução da 

obra de uma edificação térrea com área de XXXXXXXXXX m², para a implantação da Casa da 

Mulher Brasileira em XXXXXXXXXXXX, localizada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

As orientações e especificações pertinentes à construção da edificação em detalhes constam nos 
anexos  XXXXXXXXXXXXXXX. 

Os serviços propostos para a execução das obras incluirão entre outros:  

a) Implantação do canteiro de obras: A CONTRATADA deverá programar o canteiro de obras 

com a estrutura adequada para atendimento à logística da obra como, por exemplo, o 

recebimento e guarda de materiais, corte e dobra de ferragem, depósito de equipamentos, 

etc.  

b) Terraplanagem/Compactação: a CONTRATADA deverá dimensionar o número de 

equipamentos, caminhões, motoniveladoras (patrolas), escavadeiras e etc., para a 

execução dos trabalhos em todas as fases da obra.    

c) Fundações: deverá ser executada, conferindo se há compatibilidade da situação 

observada em campo com o relatório de sondagem fornecido juntamente com o projeto da 

fundação. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer situação que 

possa afetar o cronograma como, por exemplo, diferença entre informações dos relatórios 

de sondagem fornecidos pela CONTRATANTE e observações no local sobre nível de 

lençol freático, perfil de camadas do solo, etc. 

d) Alvenaria estrutural (SE FOR O CASO): Será executada nas paredes de fechamento 

externo de todos os blocos da edificação conforme demonstrado nos projetos executivos e 

a CONTRATADA deverá executar os trabalhos com operários que possuam experiência 

nesse tipo de construção. Na aquisição dos blocos, o(s) fornecedor(es) deverá(ão) estar 

ciente(s) da passagem de tubulações, conduletes, ou drenos de ar condicionado por 

dentro dos mesmos; 

e) Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado e Segurança: É prevista a instalação de 

toda infraestrutura da rede elétrica, SPDA, aterramento e do cabeamento estruturado. As 

instalações de segurança referem-se ao CFTV com solução IP. 

f) Instalações Hidrossanitárias e de Ar condicionado: É prevista a execução convencional de 

instalações de água e condicionamento de ar com a utilização dos padrões de qualidade 

especificados nos projetos. A solução adotada para a refrigeração dos ambientes foi o uso 

de splits. Além das especificações contidas no Caderno de Encargos de Obras, deverão 

também ser observadas as especificações técnicas dos fabricantes destes equipamentos.   

g) Cobertura: Será composta de estrutura metálica para sustentação de telhas metálicas de 



 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  

CEP: 70.070-120 - Brasília 
 Telefone: (61) 2027 - 3672 

 
50mm com revestimento superior e inferior em alumínio pré-pintado.  

h) Impermeabilização: Deverão ser impermeabilizadas as lajes onde serão localizadas as 

condensadoras e os baldrames para prevenção de infiltração ascendente.  

i) Pisos e acabamentos: Os pisos e acabamentos foram dimensionados de acordo com as 

normas de acessibilidade e exigências normativas e estão detalhados nos projetos 

executivos.  

j) Implantação, urbanismo e paisagismo: Deverá ser executado o projeto de implantação no 

terreno, incluindo seus acessos, estacionamentos e projetos paisagísticos e urbanísticos, 

em toda a área contemplada nos projetos apresentados. 

 

Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os recursos 
humanos e materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos.  

 

3. DIVERGÊNCIAS 

Para efeito da interpretação de divergências, em qualquer caso ou hipótese, fica estabelecido que: 

Em caso de divergência entre o contido no Orçamento Estimado e o Caderno de Encargos da 
Obra prevalecerá sempre este último; 

Em caso de divergência entre os desenhos do projeto arquitetônico e os projetos especializados 
(estrutural e instalações) –prevalecerão o projeto arquitetônico; 

Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos da Obra e os Projetos Executivos –
prevalecerão sempre os últimos; 

Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, a 
CONTRATANTE, sob consulta prévia, definirá a dimensão correta; 

Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 
maior escala; 

Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 
recentes; 

Em caso de dúvida quanto à interpretação do Caderno de Encargos da Obra ou Projetos 
Executivos, deverá ser consultada O CONTRATANTE. 

 

4. NORMAS 

Durante o desenvolvimento das obras, deverão ser observadas as seguintes normas pertinentes à 
execução do contrato: 

a) NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 
b) NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade (segurança);  
c) NBR 14931 - Execução de - Estruturas de Concreto; 
d) NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;  
e) NBR9050: Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;  
f) NBR 16401 - Instalações de Ar Condicionado; 
g) Adequação às normas das concessionárias locais de água e energia;  
h) Adequação às normas do Corpo de Bombeiros local; 
i) Adequação às normas da prefeitura local. 
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5. FISCALIZAÇÃO 

A execução da obra será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições 
específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993. 

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 
contratados. 

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em 
desacordo com os Projetos Executivos e o Caderno de Encargos da Obra. 

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE 
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.  

 

6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

CONTRATADA  

A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas no 
prazo estipulado em contrato, obriga-se a: 

Providenciar junto ao CREA local, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes 
ao objeto do contrato nos termos da Lei nº 6.496, de 1977. 

Manter no local da obra, assim como no seu escritório, o alvará de construção, documentos e 
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

Informar os casos onde houver possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou 
parcial, permanente ou temporário, à execução da obra. 

Após a autorização da CONTRATANTE, executar o “as built” dos projetos que eventualmente 
forem modificados. 

Manter o local dos serviços limpo e em condições de segurança, higiene e disciplina. 

Atentar para as disposições e especificações constantes no Projeto Básico e seus anexos. 

Apresentar à FISCALIZAÇÃO mensalmente comprovante de quitação dos débitos junto às 
concessionárias, 

Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações dos projetos e caderno de 
encargos. 

Elaborar Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento da obra tais como: número de funcionários, equipamentos, 
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências, 
situação da obra em relação ao cronograma previsto, além de outros fatos relacionados que 
impactem o andamento da obra. 

Manter sempre uma via das Ordens de Serviço encaminhadas pela Fiscalização da 
CONTRATANTE no local da obra.   
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Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com os projetos executivos, 
especificações constantes do Caderno de Encargos de Obras, bem como substituir aqueles 
realizados com materiais defeituosos, vícios de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo 
quando constatado pelo fiscal da CONTRATANTE em conformidade com o Art. 618 do Código 
Civil - Lei 10406/02. 

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
CONAMA. 

Considerar, durante a especificação dos materiais e na execução das obras, os seguintes 
quesitos, em cumprimento à Instrução SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010: 

1) Os materiais deverão ter procedência legal; 

2) O tipo de extração da matéria-prima utilizada na fabricação dos materiais; 

3) O regime e condições de trabalho dos funcionários envolvidos na fabricação dos materiais; 

4) Preferencialmente, os materiais deverão ser constituídos no todo ou parte de materiais 
reciclados, atóxicos, biodegradáveis, conforme a norma ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

5) Sempre que possível, os materiais deverão ter certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); 

6) Os materiais não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na RoHS (Restriction of Certains Harzadous Substances); 

7) Adote medidas para evitar o desperdício de água.  

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

CONTRATANTE 

Fiscalizar o cumprimento do objeto e demais cláusulas do Contrato. 

Receber os equipamentos, acompanhar a sua instalação e testes. 

Atestar as notas fiscais desde que tenham sido entregues como determina o Projeto Básico.  

Efetuar os pagamentos, no prazo e nas condições indicadas no Projeto Básico, dos produtos e 
serviços que estiverem de acordo com as especificações do Caderno de Encargos de Obras, 
comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizar os 
pagamentos. 

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, defeitos, mau funcionamento 
e demais irregularidades constatadas na execução dos procedimentos previstos nos projeto 
executivos. 

Dirimir, por intermédio do fiscal do Contrato, as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 
serviços. 

Critério de Analogia 

    Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos 
materiais ou equipamentos especificados no Caderno de Encargos da Obra, a substituição 
obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa 
autorização, por escrito, da CONTRATANTE, para cada caso particular e será regulada pelo 
critério de analogia definido a seguir: 
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a)     Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se 
desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na 
especificação ou no serviço que a eles se refiram. 

b)    Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se 
desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características 
exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram. 

c)     Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver 
compensação financeira para as partes, ou seja, a CONTRATANTE ou a Construtora. 

d)    Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a correspondente 
compensação financeira para uma das partes, a CONTRATANTE ou a Construtora. 

e)     O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela equipe de apoio à 
fiscalização da CONTRATADA, sendo emitido parecer técnico para a análise/aprovação da 
CONTRATANTE. 

Ficará a cargo da CONTRATADA, a distinção entre equivalência e semelhança subordinada ao 
critério de analogia estabelecido conforme item anterior. 

 

7. ENTREGA DOS SERVIÇOS 

Recebimento Provisório 

Quando as obras e serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar 
comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no 
prazo de até 10 (dez) dias corridos, a verificação dos serviços executados, para fins de 
recebimento provisório. 

O recebimento provisório também ficará condicionado à:  

a) Entrega em plenas condições das ligações definitivas das utilidades previstas no projeto - 
água, esgoto, energia elétrica e telefonia/lógica assim como agendamento junto aos 
órgãos públicos e concessionárias de serviços, de vistorias com vistas à obtenção de 
licenças e regularização dos serviços e obras concluídos como, por exemplo: habite-se ou 
licença ambiental quando houver.   

b) Conclusão de todos os testes de partida dos equipamentos de ar condicionado assim 
como a entrega dos manuais e instruções que os acompanham; 

c) Entrega das licenças legais de funcionamento do empreendimento, quando exigidos pelas 
autoridades locais; 

d) Entrega à CONTRATANTE de todos os projetos atualizados (“AS BUILT”); 

e) Feitas as Apropriações e efetuados os respectivos pagamentos; e 

f) Fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados, conforme descrito 
no Caderno Geral de Encargos: 

I - certificados de aprovação de instalações e/ou equipamentos por parte de órgãos fiscais 
do Governo; 

II - certificados de garantia de serviços, materiais e/ou equipamentos; 

III - compromisso de manutenção gratuita; e 

IV - Manuais de Operação e Manutenção de Máquinas, Instalações e Equipamentos. 
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Recebimento Definitivo 

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado após 60 
(sessenta) dias corridos, após o Recebimento Provisório, quando deverão ter sido satisfeitas as 
condições a seguir: 

a) Atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos ou imperfeições 
apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras e serviços 
executados; 

b) Solucionadas todas as reclamações, porventura feitas, quanto à falta de pagamento a 
operários, ou fornecedores de materiais e prestadores de serviço empregados na obra; e 

c) Entregue a Certidão Negativa de Débito (CND) para averbação da obra, emitida 
diretamente pela agência do INSS. 

Findo esse prazo, para sanar os defeitos e imperfeições não corrigidos tempestivamente pela 
CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá utilizar-se das garantias referidas no Contrato, não 
desconsideradas as demais medidas administrativas punitivas passíveis de adoção pela 
CONTRATANTE. 

O Termo de Recebimento Definitivo será emitido no mesmo número de vias, assinado e 
distribuído de forma idêntica à estabelecida para o Recebimento Provisório. Após a assinatura do 
mesmo, o saldo das garantias contratuais será devolvido à CONTRATADA. 

A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 
obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 



Ambiente/Serviço
Profissionais/

servidores
Mobiliário recomendado

Observações
(fluxo,segurança,ambiência)

Computadores
Aparelhos 

Telefônicos
Impressora 

Comum

Impressora 
Multifuncional 

Color

1 Recepção e Triagem 01 recepcionista 
01 mesa de trabalho e 04 cadeiras de 3 lugares para 

espera,  01 cadeira rodízio, 1 bebedouro. 1 1

2
Espaço do atendimento 
multidisciplinar  e 
administrativo

2.1 Sala da equipe técnica

02 servidores 

(psicologas, 

assintentes sociais, 

advogadas, 

integrantes de 

serviços de 

serviços da rede 

especializada de 

atendimento)

02 mesas de trabalho, 02 gaveteiros, 02 armáiros alto, 01 

armário baixo, 01 mesa de reunião de 4 lugares; 10 

cadeiras de rodízio.

2 2 1

2.2 Sala da coordenação 01 servidor
01 mesa de trabalho , 01 gaveteiro, 01 armáro alto, 01 

armário baixo, 03 cadeiras de rodízio. 1 1 1

2.3
Sala de atendimento individual 

1

01 mesa de trabalho, 03 cadeiras de rodízio, 01 gaveteiro, 

01 armário baixo

ter estrutura para realizar atendimento de 

psicologas ou assitentes sociais 1 1

2.4
Sala de atendimento individual 

2

01 mesa de trabalho, 03 cadeiras de rodízio, 01 gaveteiro, 

01 armário baixo

ter estrutura para realizar atendimento de 

psicologas ou assitentes sociais 1 1

2.5
Sala de atendimento grupos 

ou multiuso 

01 mesa de trabalho, 40 cadeiras empilháveis; 01 cadeira 

rodízio

infraestrutura para projeções e sonorização

1 1 0

2.6 Espaço de convivência 

02 sofás de 3 lugares e 04 sofás de 2 lugares Ambiente para espera confortável, capaz de 

realizar outras atividades lúdicas, de formação, 

poderá receber outros mobiliários em sua 

composição, com atenção para os 

condicionantes de conforto: luminosidade, 

temperatura, fluxo de ar e conforto sonoro. 
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3
Espaço para cuidado das 
crianças – brinquedoteca

no mínimo 02 
educadoras por 
turno

01 berço, 01 mesa de trabalho, 03 cadeiras fixas, 02 

armários altos, 01 armário baixo, 01 microondas, 01 

purificador de água, 01 Refrigerador

Este espaço deve ser lúdico, colorido e com ilhas 

para diferentes faixas etárias de crianças 

respeitando suas necessidades (espaço para 

engatinhar, leitura, brinquedos,berço, etc...)Esta 

sala deverá contar com sanitário contíguo de uso 

exclusivo das crianças, com chuveiro ou ducha 

higiênica, vaso sanitário, pia e bancada 

fraldário.Deverá ter copa com bancada de 

armários no mesmo espaço para preparo de 

refeições rápidas.

1 0

4 Áreas de Apoio

4.1
Sanitário feminino 

público/servidores 
Sanitários funcionárias e público 

4.2
Sanitário Masculino 

público/servidores 
Sanitários funcionários e público 

4.3 Sanitário PNE
Sanitário adaptado com vaso sanitário e pia para 

PNE

4.4
Sanitário Serviço/ Vestiário de 

funcionários 

box com chuveiro, vaso sanitário e pia

4.5

Copa/Refeitório (comum a 

todos os funcionários da 

Casa): 

01 mesa de reunião para 04 pessoas; 01 refrigerador, 01 

microondas, 01purificador de água, 08 cadeiras empilháveis

01 bancada de pia com armários para utensílios 

e eletrodomésticos 

4.6 Depósito

04 estantes de aço

4.7
D.M.L  (depósito de material 

de limpeza e Serviços gerais 

01 tanque

4.8 Outras áreas técnicas

Depósito de lixo

Guarita

caixa d´água

7 8 2

Considerar 40% de área total 

para circulações 

TOTAL 

o número de servidores de postos não fixos deverá ser utilizado para a contagem 

geral de postos de trabalho



Item Descrição Quantidade Total 
(unidades)

1 Aparelho Telefônico 8
2 Armário Alto 5
3 Armário Baixo 5
4 Bebedouro/Purificador de água 3
5 Berço 1
6 Cadeira de Espera - 3 lugares 4
7 Cadeira de rodízio 21
8 Cadeira fixa - empilhável 51
9 Computador(com acessórios e monitor) 7

10 Estante de aço 4
11 Gaveteiro 5
12 Mesa de reunião - 4 lugares 2
13 Mesa de trabalho 7
14 Microondas 15
15 Refrigerador 2
16 Sofá de 2 lugares 4
17 Sofá de 3 lugares 2
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1.  CARACTERÍSTICAS 
 

1.1 TIPO 
 

Cama e beliche em aço, cor cinza, ref. Pantone 427C. 
 

 

1.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO - CAMA E BELICHE 
 
a) Estrutura de cabeceira e pés em aço retangular de 50 x 20mm, e = 1,5 mm; 

vãos da cabeceira e pés dotados de 4 (quatro) tubos de ¾ ou 20mm x 20mm x 
1,2mm, de modo de impedir que o colchão se desloque;  

 

b) Estrutura de suporte ao estrado confeccionada em aço retangular de 40 x 20 
mm, e = 1,5 mm; 

 

c) Estrado confeccionado em aço tubular, sendo 4 (quatro) varões em tubos de 
aço quadrado 20mm x 20mm x 1,2mm, com 800mm de comprimento, soldados 
às laterais da estrutura, distribuídos proporcionalmente ao longo de seu 
comprimento (aproximadamente 470 mm de vão), e 6 (seis) tubos de aço 
retangular 25mmx10mmx0,9mm ou similar, com 1,89 m de comprimento, 
soldados perpendicularmente sobre os varões de 20mm x 20mm x 1,2mm, 
distribuídos proporcionalmente na sua largura (aproximadamente 85 mm de 
vão), fazendo com que a estrutura de suporte e o estrado sejam uma única 
peça; 

 

d) Acabamento com solda eletrônica MIG de alta resistência, com tratamento 
antiferruginoso, pintura a pó epóxi, com polimerização em estufa, eliminação de 
rebarbas e respingos de solda, fechamento de topos e sapatas em polipropileno 
100% injetado; 

 
e) Fixação da cabeceira e pés à peça da estrutura de suporte ao estrado por meio 

de sistema de encaixe, parafusos, porca e arruelas, conforme imagens de 
referência; 

 
f) Grades de proteção superior da beliche confeccionadas em tubo de aço 

quadrado, medindo 20 x 20mm, e=1,2 mm, medindo 1,20m de comprimento x 
0,28m de altura, com vãos não superiores a 15 cm. Fixação das grades de 
proteção com parafusos, porcas e arruelas, na parte superior lateral da beliche; 

 
g) Escada com 3 degraus em tubo de aço 40 x 20mm, e=1,5mm; 
 
h) Medidas da Cama: 
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 - medidas internas: 1,90m x 0,80m (comprimento x largura); 
 - altura 0,80m (cabeceira); 
  

i) Medidas do beliche:  

- medidas internas: 1,90m x 0,80m (comprimento x largura) 

- altura: 1,35m (cabeceira e pés) 

- vão entre os estrados: 0,85m; 

 
Obs.: medidas internas adequadas ao colchão de 1,89 m x 0,79 m.  
 

2. IMAGEM DE REFERÊNCIA 
 
PERSPECTIVA  
 

          
 
 
 

 pés 

 estrado 

 estrutura de 
suporte ao 

estrado 

 cabeceira  
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DETALHE 
 

 
 

SISTEMA DE FIXAÇÃO  
CABECEIRA/PÉS À ESTRUTURA 

estrutura de suporte 
do estrado 

cabeceira/pés  
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DESENHOS SEM ESCALA 

COTAS EM MILÍMETROS 

 

1 

 

1. CARACTERÍSTICAS  
 

Conjunto de 03 (três) cadeiras fixas sobre longarina de aço. Assento e encosto 
executados em concha dupla estofada, sem braços.  

 
2. ESTRUTURA 
 

Base fixa com estrutura em longarina longitudinal confeccionada em tubo industrial de 
aço galvanizado seção retangular 70 x 30 mm e = 2,0 mm (mínimo), com placas de aço 
estampado 3 mm de espessura para fixação dos assentos soldadas à longarina com 
suporte de reforço tipo mísula. Colunas verticais (pernas) fabricadas em tubo industrial 
de aço galvanizado seção oblonga 77 x 40 mm, e = 2,0 mm (mínimo) soldada ao pé 
(solda interna não aparente). Pés horizontais (patas) em chapa de aço estampada ou 
tubo oblongo retilíneo ou em semiarco, dotada de sapatas niveladoras reguláveis 
(conforme projeto executivo). 

 

Assento e encosto executados em compensado multilaminado certificado, espessura 
mínima de 10 mm (constituído de no mínimo 05 lâminas), moldado anatomicamente a 
quente ou injetado em resina termoplástica (polipropileno ou poliamida) com curvatura 
anatômica e sistema de nervuras na parte traseira para garantir resistência mecânica. 
Todas as bordas arredondadas, sem arestas cortantes. Estofados na superfície frontal 
em espuma de poliuretano injetado flexível, revestidos em vinil. 

 

Dimensões – Assento com largura e profundidade mínima 460 mm. Encosto com 
largura mínima de 435 mm e altura mínima 460 mm. Dimensão de altura da borda 
superior frontal do assento ao piso entre 400 e 430 mm. 

 
3. FIXAÇÃO 
 

O encosto deverá ser fixado à placa de aço da base por meio de uma única coluna de 
aço (lâmina placa mola), executada em chapa de aço SAE 1010/1020 de ¼” espessura 
x 3” largura mínima, curvada e vincada, fixada ao assento e encosto por meio de 
parafusos. Deverá ser devidamente testada para suportar a flexão e o peso do usuário. 
A fixação da coluna ao encosto não poderá ser aparente. Acabamento em peça plástica 
soprada ou injetada, revestindo completamente a lâmina fixadora, na mesma cor da 
estrutura. Instalar 01 unidade por encosto no eixo vertical (centralizado). 

 

4. ACABAMENTO 
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Estrutura metálica acabada em pintura eletrostática em epoxi-pó película de 
aproximadamente 60 mícrons, com propriedades de resistência a agentes químicos e 
pré-tratamento antiferruginoso, cor grafite ref. cromática Pantone 432C. Todas as peças 
de aço deverão receber, antes da pintura, tratamento de fosfatização por imersão ou 
spray. Todos os parafusos terão cabeças sextavadas, na cor do acabamento da coluna. 

 
5. ESTOFADO 
 

Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetado flexível de alta 
resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, conformada 
anatomicamente e isenta de CFC, espessura média de 40 mm, apresentando pouca 
conformação na base do assento/encosto e borda frontal arredondada. Densidade de 
ambos com variação de 50 a 55 Kg/m³. Não poderão apresentar formação de gomos 
por costuras no revestimento ou por frisos na espuma injetada. Todas as bordas do 
assento e encosto deverão ser arredondadas, sem arestas cortantes. 
 

Revestimento sintético espalmado à base de Cloreto de Poliviníla (PVC) micro 
perfurado, com acabamento PU com espessura mínima de 1,0 mm cor ROXO ref.: 
pantone 262C ou C:57 M:92 Y:12 K:56 e suporte (reforço) em malha 100% poliéster. 
Contra encosto protegido por capa de polipropileno injetado e texturizado 4 mm de 
espessura, bordas arredondadas cor grafite ref. cromática Pantone 432C.  

 
7. ITENS e PBMS  
 

SPM Conjunto Cadeira Espera - PBMS 71.10.111.600125 

 

8. OBSERVAÇÕES 
 
a) Todo o conjunto da cadeira deverá se apresentar perfeitamente nivelado e firme. 
Quaisquer desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos, quinas e arestas 
pontiagudas e/ou cortantes, rebarbas, soldas de má qualidade estrutural e estética, 
grampos aparentes, falhas, gomos ou pregas na costura, frisos na espuma injetada, 
encaixes deficientes de carenagens ou outras fragilidades da peça, serão motivos de 
reprovação da peça executada; 
 

b) A qualidade de confecção e acabamento, a resistência, durabilidade e o atendimento 
às normas e requisitos ergonômicos serão fatores preponderantes na avaliação técnica 
das cadeiras; 
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c) Todas as peças em aço deverão receber obrigatoriamente, antes da pintura, 
tratamento anticorrosivo de fosfatização por imersão ou spray; 
 

d) Todos os parafusos aparentes deverão possuir cabeças na cor do acabamento 
predominante da estrutura; 
 

e) Todas as fixações do assento devem ser realizadas por meio de buchas em Zamaq 
ou porca garra em aço estampado fixadas na madeira compensada; 
 

f) Todas as capas de proteção de polipropileno deverão apresentar no mínimo 2 mm de 
espessura; 
 

h) Todas as unidades deverão vir acompanhadas de seus respectivos manuais 
operacionais. 
 

i) Será admitida variação dimensional de largura e profundidade do assento e encosto 
para mais até (+) 100 mm e para menos até (-) 50 mm. 

 
9. IMAGENS DE REFERÊNCIA 
 

PERSPECTIVA 1 
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PERSPECTIVA 2 
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10. DETALHES DE EXECUÇÃO 
 

 

 

ASSENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO 
INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTO E 
COLADA NA ESTRUTURA, COM 
ESPESSURA MÉDIA DE 40 mm COM 
VARIAÇÕES PARA PROPORCIONAR 
FORMATO ANATÔMICO. DENSIDADE DE 50 
A 55 Kg/m2. ACABAMENTO EM VINIL 1mm 
ROXO, REF. CROMATICA PANTONE 262C. 

ENCOSTO COM LARGURA MÍNIMA DE 435 mm E ALTURA MÍNIMA 460 
mm, EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA 
ANATOMICAMENTE E COLADA PARA PROPORCIONAR FORMATO 
ANATOMICAMENTE E COLADA NA ESTRUTURA, COM ESPESSURA 
MÉDIA DE 40 mm COM VARIAÇÕES PARA PROPORCIONAR FORMATO 
ANATÔMICO. DENSIDADE DE 50 A 55 Kg/m². ACABAMENTO EM VINIL 
1mm ROXO, REF. CROMÁTICA PANTONE 262C. 

PERSPECTIVA FRONTAL 
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SUPORTE PARA ENCOSTO CONFECCIONADO EM  
CHAPA DE AÇO 8,0 mm DE ESPESSURA E 75 mm DE 
LARGURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTIC 
EPÓXI PÓ TEXTURIZADA COR CINZA GRAFITE, REF. 
CROMÁTICA 432C. 

ENCOSTO COM LARGURA MÍNIMA DE 435 mm E 
ALTURA MÍNIMA 460 mm. ESTRUTURA EM 
COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 10 mm (CONSTITUÍDO DE NO 
MÍNIMO 05 LÂMINAS), MOLDADO ANATOMICAMENTE A 
QUENTE OU INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA 
(POLIPROPILENO OU POLIAMIDA) COM CURVATURA 
ANATÔMICA E SISTEMA DE NERVURAS NA PARTE 
TRASEIRA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA MECÂNICA. 
REVESTIDAS COM ESPUMA DE POLIURETANO. ASSENTO COM ESTRUTURA EM 

COMPENSADO MULTILAMINADO DE 
MADEIRA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 
mm (CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 05 
LÂMINAS), MOLDADO ANATOMICAMENTE A 
QUENTE OU INJETADO EM RESINA 
TERMOPLÁSTICA (POLIPROPILENO OU 
POLIAMIDA) COM CURVATURA ANATÔMICA 
E SISTEMA DE NERVURAS NA PARTE 
TRASEIRA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA 
MECÂNICA, REVESTIDA COM ESPUMA DE 
POLIURETANO. 

TUBO OBLONGO 77 X 40 (L x H) E = 2 
mm (MÍNIMO) COM ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI 
PÓ TEXTURIZADA COR GRAFITE, 
REF. CROMÁTICA PANTONE 432C. 

PÉS HORIZONTAIS (PATAS) EM 
CHAPA DE AÇO ESTAMPADA OU 
TUBO OBLONGO RETILÍNEO OU EM 
SEMI-ARCO 70 x 50 x 2 mm (LxHxE) 
(MÍNIMO) COM COMPRIMENTO DE 
530mm. ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ 
TEXTURIZADA COR GRAFITE, REF. 
CROMÁTICA PANTONE 432C. TUBO RETANGULAR 70 X 30 mm E = 2,0 mm (MÍNIMO), 

COM PLACAS DE AÇO ESTAMPADO PARA FIXAÇÃO DOS 
ASSENTOS SOLDADAS À LONGARINA COM SUPORTE 
DE REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA. ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓ 

SAPATA NIVELADORA REGULÁVEL 
METÁLICA OU EM ABS DE ALTA 
RESISTÊNCIA  

PERSPECTIVA EXPLODIDA 
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CONTRA ENCOSTO COM CAPA DE 
PROTEÇÃO DE POLIPROPILENO 
INJETADO E TEXTURIZADO COM 
e=4 mm, BORDAS ARREDONDADA 
NA COR GRAFITE PANTONE 432C. 

PÉS HORIZONTAIS (PATAS) EM CHAPA DE 
AÇO ESTAMPADA OU TUBO OBLONGO 
RETILÍNEO OU EM SEMI-ARCO 70 x 50 x 2 
mm (LxHxE) (MÍNIMO) COM COMPRIMENTO 
DE 530mm. ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ TEXTURIZADA 
COR GRAFITE, REF. CROMÁTICA PANTONE 
432C. 

SUPORTE PARA ENCOSTO CONFECCIONADO EM  
CHAPA DE AÇO 8,0 mm DE ESPESSURA E 75 mm DE 
LARGURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTIC 
EPÓXI PÓ TEXTURIZADA COR CINZA GRAFITE, REF. 
CROMÁTICA 432C. 

PERSPECTIVA POSTERIOR 

TUBO OBLONGO 77 X 40 (L x H) E = 2 mm (MÍNIMO) COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ 
TEXTURIZADA COR GRAFITE, REF. CROMÁTICA PANTONE 
432C. 

PÉS HORIZONTAIS (PATAS) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA OU 
TUBO OBLONGO RETILÍNEO OU EM SEMI-ARCO 70 x 50 x 2 mm 
(LxHxE) (MÍNIMO) COM COMPRIMENTO DE 530mm. 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ 
TEXTURIZADA COR GRAFITE, REF. CROMÁTICA PANTONE 
432C. 
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VISTA FRONTAL 01 

COMPRIMENTO 1600 A 1800 mm 
MEDIDAS REFERENCIAIS 
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VISTA FRONTAL 02 

COMPRIMENTO 1600 A 1800 mm 
MEDIDAS REFERENCIAIS 
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1.  CARACTERÍSTICAS 

 
1.1  TIPO 

  Sistema formado por painéis divisórios e superfícies de trabalho, vinculados 
estruturalmente e com recurso para passagem de fiação, conforme detalhes de execução. 

  
1.2  ESTRUTURA DA DIVISÓRIA 
 

  1.2.1 PARTE INTERNA 
   

Constituída por quadros modulados (no mínimo a cada 800 mm) formados por perfis 
em aço pintado com tratamento prévio com decapante fosfatizante a frio e aplicação 
de primer rico em cromato de zinco, ou alumínio anodizado ou pintado. 

 
  Deverão ter cremalheira com furos na modulação com no mínimo de 2,3 cm X 0,4 cm 

de dimensão na distância de 5 cm de centro à centro, para encaixe dos painéis de 
fechamento e fixação dos planos de trabalho. 

 
Serão admitidas variações nas dimensões acima desde que apresentem total 
compatibilidade com o sistema existente nas estações de trabalho instaladas na 
Casa da Mulher Brasileira. Os quadros modulados deverão permitir ainda a 
passagem interna de instalações: sentido horizontal (interligando estações de 
trabalho em várias formas de leiaute) e vertical. 
 

  A união entre os quadros e dos quadros às colunas, quando aparafusada, deverá 
utilizar parafusos com porcas. 

 
  Acabamento: em pintura eletrostática em epóxi (aço ou alumínio) ou anodizado 

(alumínio), com superfície lisa, acetinada ou fosca. 
 
  1.2.2 PARTE EXTERNA 
 
  Os quadros da estrutura interna deverão ter acabamento nas bordas verticais e 

horizontais (inclusive ao nível do rodapé voltado para o lado interno e externo da 
estação de trabalho e ao nível imediatamente inferior aos planos de trabalho, pelo 
lado interno, conforme projeto), acabamentos estes totalmente independentes, com 
réguas em aço pintado com tratamento prévio antiferruginoso, ou alumínio anodizado 
ou pintado, ou PVC extrudado, e deverão ser fixados sob pressão através de sistema 
de encaixe nos quadros, devendo entretanto ser de fácil remoção e manuseio (sem 
necessidade de uso de ferramenta). 

 
  As réguas de acabamento superiores (de topo) deverão ser contínuas para cada dois 

módulos, com comprimento de 1600 mm (dois módulos de 800 mm). 
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  Acabamento:  
- aço ou alumínio - pintura eletrostática epóxi pó superfície texturizada, com 
acabamento acetinado (não pode ser nem fosca nem brilhante); 
- alumínio -  anodizado com superfície lisa. 

 
  OBS: Não serão aceitas as soluções que: 

a)  utilizem a própria estrutura interna aparente sem acabamento com réguas; 
b)  possuam réguas com quinas vivas e/ou cortantes e/ou proeminentes; 
c)  possuam réguas aparafusadas; 
d)  apresentem soldas com má qualidade estética (soldas grosseiras) e que tenham 

pintura irregular e/ou manchadas. 
 
  1.2.3 NIVELAMENTO 
 
  Cada quadro deverá ter duas sapatas metálicas reguláveis para nivelamento. 
 
 

1.3  INSTALAÇÕES 
 

  1.3.1 PASSAGEM DE CABOS NOS QUADROS DAS DIVISÓRIAS 
 
  Deverá possuir leitos que permitam a passagem de cabos no mínimo em dois níveis 

horizontais: rodapé e nível imediatamente inferior à superfície de trabalho como 
aparece nos projetos. 

  
  Deverá permitir interligação vertical em pontos intermediários da estrutura e das 

colunas.  A coluna de conexão deverá ter também acesso pelo topo superior 
totalmente livre, dotada de tampa removível. 

   
  A coluna deverá ainda ter furação em todas as laterais sendo que as não utilizadas 

(externas) serão dotadas de topa furo removível de plástico injetado, polipropileno, 
ABS ou nylon. 

 
  As calhas para passagem dos cabos deverão possuir leitos independentes para a 

fiação de lógica e elétrica. Deverão ainda ter furos (mínimo de 3 a cada painel - a 20, 
40 e 60 cm.), com diâmetro de 55mm, ou oblongo com dimensões de 35x60 mm, 
para interligação e alimentação externa das instalações, além do acesso pelas 
colunas.   

   
  1.3.2 LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

  
 Poderá ser: 
 

a)  em tomadas a serem instaladas pelo Contratante em furos integrantes do rodapé 
de cada quadro da divisória, em número de 03 (três) e obedecendo as posições 
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marcadas no desenho anexo, devendo ter tampa de plástico injetado, 
polipropileno, ABS ou nylon, texturizado, fabricada originalmente na cor da 
estrutura externa (réguas de acabamento); ou 
 

b)  em tomadas internas a serem instaladas pelo Contratante no quadro das 
divisórias, a nível do plano de trabalho (posição conforme desenho anexo), com 
acesso fácil (exemplo: painel com báscula, de correr, escamoteável ou encaixe de 
fácil manuseio) e que permita a passagem da fiação sem esmagamento. 

 
  OBS: Não serão aceitas as soluções que necessitem desmontagem da superfície de 

trabalho para acesso às tomadas/ligações. 
 
1.4 PAINEL 

 
  1.4.1 MIOLO 
 
  Em chapa de madeira aglomerada ou MDF, com espessura mínima de 10mm, ou 

chapa de aço. 
 
  Obs.: Os painéis verticais de fechamento lateral deverão ter profundidade igual à da 

superfície de trabalho, de forma a evitar a existência de fresta lateral e permitir a 
remoção do painel interno. 

  1.4.2 REVESTIMENTO 
 
  Tecido 

100% lã, ou 100% nylon, ou 100% poliester, com tratamento anti-chama. O tecido 
deverá ser aplicado sobre manta de espuma de poliuretano ou tecido navalhado 
(com espuma de fábrica).  
 
Laminado Melamínico de Baixa Pressão 

 revestido em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão, superfície 
lisa,  fosca e topos encabeçados com perfil de PVC (todos os topos). 

 
  1.4.3 FIXAÇÃO 
 

 Os painéis deverão ter sistema de fácil encaixe e desencaixe nos quadros (sem uso 
de ferramenta), sem parafusos ou similar e sem necessidade de retirada das réguas 
de arremates das bordas. 

 
 1.5 SUPERFÍCIE DE TRABALHO 

  
 1.5.1 MIOLO 
 
  Em chapa de MDF, com espessura mínima de 25mm (sem o acabamento). 
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 1.5.2 REVESTIMENTO 
 

Em laminado melamínico com aplicação tipo postform ou em laminado melamínico 
de Alta Pressão de 0,8mm de espessura, texturizado, encabeçamento com perfil de 
PVC (material não reciclado), com dimensão coincidente com a espessura total do 
tampo acabado, borda totalmente arredondada (semicírculo) na mesma cor do 
tampo. 
 
Parte inferior - deverá ser contraplacada de forma adequada (ex: laminado ou pintura 
fenólica) na mesma cor do tampo. 

   
 OBS: Não será aceito tampo que apresente qualquer tipo de ressalto e/ou rebaixo 

em relação ao PVC da borda e solução com quinas vivas e/ou salientes. 
  
 1.5.3 FIXAÇÃO 
 

  Deverá ser vinculada estruturalmente às divisórias através de mão-francesa (mísula), 
em número suficiente para permitir o perfeito nivelamento e estabilidade do conjunto, 
confeccionadas em chapa de aço, ou similar, fixadas com buchas metálicas. 

 
  Deverá existir travamento entre as superfícies de trabalho para assegurar rigidez de 

todo o conjunto (não poderá ser utilizado sistema de cavilha). 
 
  O painel de fechamento vertical sob as superfícies de trabalho das extremidades 

deverá ser vinculado a estrutura da divisória através de mão-francesa (mísula) e ao 
tampo, com profundidade igual ao da superfície de trabalho (excluindo-se o raio de 
arredondamento das bordas), ser constituído de miolo em chapa de MDF, com 
espessura mínima de 25mm e dotado de duas sapatas reguláveis para nivelamento. 

 
  Acabamento da mão-francesa: em pintura eletrostática em epóxi pó, texturizada e 

acetinada, na mesma cor das bordas verticais e horizontais da estrutura da divisória. 
 
  Acabamento do painel de fechamento vertical: laminado melamínico de baixa 

pressão nos dois lados e topos (todos) com perfil de PVC, ou pintura MDF da 
Sayerlack (ou similar). 

   
  OBS: 

1)  As mãos-francesas deverão ter sistema de encaixe (sem parafusos) nas 
cremalheiras da estrutura interna da estação de trabalho ou outro sistema similar 
(sem parafusos) de forma que não impeça a retirada total dos painéis internos; 
 

2)  O fabricante deverá assegurar-se que as mãos-francesas tenham sistema de 
encaixe compatível com as estações de trabalho já existentes no local de entrega; 
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3)  A fixação dos tampos às mãos-francesas deverá utilizar buchas metálicas com 
rosca milimétrica; 

 
4)  Não serão aceitas as soluções de superfície de trabalho com suportes 

independentes da divisória, ou seja, autoportantes. 
   
1.5.4 FUROS 
 

  Para as soluções que apresentarem proposta para tomadas integrantes do rodapé 
da divisória ou ao nível imediatamente inferior à superfície de trabalho, conforme 
projeto, deverá existir, para passagem dos cabos, um furo com 55mm de diâmetro 
por cada tampo (no local assinalado no desenho anexo, dotado de tampa de plástico 
injetado, polipropileno, ABS ou nylon, texturizado, devendo ser fabricado 
originalmente na cor da superfície de trabalho (não será aceita pintura). 

 
  A área do furo deverá estar totalmente livre sem qualquer tipo de obstrução. 
    
  OBS: Será aceita, para substituição do furo na superfície de trabalho, a solução de 

recuo em relação a divisória, devendo, entretanto, ser adotada proteção com material 
flexível (cor igual ao tampo) para proteção do vão e permitir a passagem dos cabos 
sem esmagamento. 

 
  1.6 GAVETEIRO ACOPLADO  

    
   1.6.1 TIPO 
 

  Gaveteiro acoplado ao tampo, uma unidade por estação. 
  Deverá possuir duas gavetas de igual tamanho. 
  O gaveteiro (estrutura e gavetas) não poderá apresentar quinas vivas e/ou cortantes. 

 
   1.6.2 ESTRUTURA 
 

  - Em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, revestida em ambas as faces 
com laminado melamínico de Baixa Pressão, superfície lisa, fosca, bordas 
encabeçadas com PVC; ou em pintura MDF da Sayerlack com acabamento 
texturizado, aplicação sobre duas demãos de primer da Sayerlack (ou similar). 

 
 1.6.3 GAVETAS 
 

   - Frente da gaveta em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, revestida 
em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, superfície lisa, 
fosca, bordas encabeçadas com PVC; ou em pintura MDF da Sayerlack com 
acabamento texturizado, aplicação sobre duas demãos de primer da sayerlack (ou 
similar), na cor igual a da superfície de trabalho. 
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  - Laterais da gaveta em chapa metálica dotadas de corrediças telescópica com 
roldanas de nylon. 

 
  Deverá existir uma bandeja moldada em poliuretano com divisões para utensílios 

(lápis, clips,etc...), uma unidade por cada gaveteiro. 
 
 1.6.4 FECHADURA 
 
  De cilindro e com sistema de travamento protegido sem apresentar quinas vivas e/ou 

cortantes e de forma a fechar as duas gavetas simultaneamente e posicionada na 
face frontal do gaveteiro e no canto mais afastado do usuário (junto ao painel vertical 
de fechamento lateral). 

 
 1.6.5 PUXADOR 
 
  As gavetas serão dotadas de puxadores roliços tipo alça, ou outro artifício que 

permita fácil abertura. 
 
2. ITENS, DIMENSÕES E PBMS 
 

2.1 SUPERFÍCIE DE TRABALHO (conforme layout). 
 
 ST1 - tampo, com 800 mm x 600mm (larg. x prof.), incluindo borda de PVC.  
 ST2 - conexão de cinco lados, com dimensão: 800mm  - nas duas laterais em contato com a 

divisória; 600mm - nas duas laterais em contato com ST1; e  um chanfro ou arco de 
fechamento da superfície, na borda de contato com o usuário. 

 
 OBS: A profundidade de 600mm deverá ser dimensão útil dos tampos, ou seja, sem 

recobrimento de painel. 
 
2.2 DIVISÓRIA 

 
 D1 - Divisória tipo 1 , com dois painéis em laminado e tecido – o 1º painel, da régua do 

rodapé até a altura da superfície de trabalho revestido com laminado melamínico de Baixa 
Pressão e o 2º painel, até a altura de 1100mm, em tecido com espuma. Uso: parte interna 
das estações. 

 
 D2 - Divisória tipo 2 - Tecido: da régua do rodapé até a altura de 1100mm, revestida em 

tecido com espuma. Uso: parte externa das estações. 
  
 Obs.: Os painéis do tipo D1 e D2 deverão ser sacados sem esforço ou uso de qualquer 

ferramenta. 
 
 Obs.: Painel de fechamento vertical lateral - profundidade 600mm e altura coincidente com 

a face inferior da superfície de trabalho; 
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 2.3 GAVETEIRO ACOPLADO 
 G1 - com duas gavetas de igual tamanho. 
 

2.4 PBMS (DO CONJUNTO) 
 
 SPM Estação de Trabalho - 71.10.111.600074 

 
 
3. REFERÊNCIA CROMÁTICA 
 

3.1  ESTRUTURA  
 Interna e externa : Perstorp PP 185 Chumbo ou 
   PANTONE 432 U. 
 
3.2  PAINEL 
 Laminado e PVC: Perstorp PP 25 office gray ou 
   PANTONE 427 U. 
 

Tecido: Cinza escuro, Pantone 424C. 
 

3.3 SUPERFÍCIE DE TRABALHO 
 
 Laminado e PVC:  Perstorp PP 25 office gray ou 
   PANTONE 427 U. 
 
3.4 GAVETEIRO 
 Laminado, PVC e pintura:  Perstorp PP 25 Office gray ou 
     PANTONE 427 U. 

 
 OBS: Qualquer outro elemento existente no conjunto da estação de trabalho deverá 

acompanhar a cor do elemento principal (ex: quando existirem tampas de topos da 
estrutura metálica deverão ser na cor principal da própria estrutura - cinza). 

 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 

1. As larguras dos painéis divisórios deverão ser iguais as larguras das superfícies de 
trabalho (tampo e conexão), ou seja 800 mm 

 
2. Variações admissíveis:  

• espessura da estrutura metálica interna das divisórias igual a 70mm  10mm  
(espaço livre interno); 

• altura das superfícies de trabalho -  entre 730 a 750 mm; 
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• espessura total da divisória (estrutura + paineis) - 100mm. 
 

3. Todas as fixações em chapa de madeira aglomerada deverão ter bucha metálica; 
 

4. Todo o conjunto da estação de trabalho deverá ser perfeitamente nivelado e firme; 
 

5. Os encabeçamentos com perfil de PVC não poderão apresentar ressalto ou rebaixo; 
 

6. O gaveteiro deverá ser fixado ao tampo da superfície de trabalho e ao painel vertical de 
fechamento lateral por buchas metálicas com rosca milimétrica. 
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4. REFERÊNCIAS ILUSTRATIVAS E DETALHAMENTO EXECUÇÃO 
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4.1 TIPOLOGIAS 
 

PERSPECTIVAS 
ESTAÇÃO DE TRABALHO 
01 MÓDULO 

PERSPECTIVAS 
ESTAÇÃO DE TRABALHO 
04 MÓDULO 

PROJETO BÁSICO 
 
Este projeto é indicativo. O fabricante 
poderá utilizar soluções técnicas 
diferentes, desde que obedecidas as 
dimensões gerais e funcionalidades aqui 
descritas bem como no edital de licitação. 
Todas às alterações estão sujeitas à 
aprovação. 
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Desenhos sem escala 
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4.2 DETALHAMENTO EXECUÇÃO 
 

 
 
 

PLANTA BAIXA 
ESTAÇÃO DE TRABALHO 
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c/ tampa de plástico  
furo p/ passagem de cabos 

fecho superior 

superfície de trabalho ST2 
 

superfície de trabalho ST1 

superfície de trabalho ST1 
 

projeção de mão francesa 
de suporte dos painéis 
(DETALHE B) 

projeção do painel de 
fechamento vertical 

projeção do painel de 
fechamento vertical 

PROJETO BÁSICO 
 
Este projeto é indicativo. O fabricante 
poderá utilizar soluções técnicas 
diferentes, desde que obedecidas as 
dimensões gerais e funcionalidades aqui 
descritas bem como no edital de licitação. 
Todas às alterações estão sujeitas à 
aprovação. 
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CORTE AA 
ESTAÇÃO DE TRABALHO 

DETALHE A 
 

fecho superior 

furos para passagem de cabos 
na horizontal 

canaletas c/ leitos independentes p/ passagem 
de cabos, lógica e elétrica 

ST1 25mm 

ST1 25mm 

ST1 25mm 

painel de fechamento 
D1 (tecido) 

furo na régua metálica 
para tomadas 

mão francesa para apoio dos planos 
de trabalho (DETALHE B) 

régua metálica removível 

painel de fechamento D1 (laminado) 

gaveteiro 

fecho lateral furo no rodapé para tomadas 

rodapé metálico removível 

estrutura metálica quadro 
moldurado 

detalhe A 
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PROJETO BÁSICO 
 
Este projeto é indicativo. O fabricante 
poderá utilizar soluções técnicas 
diferentes, desde que obedecidas as 
dimensões gerais e funcionalidades aqui 
descritas bem como no edital de licitação. 
Todas às alterações estão sujeitas à 
aprovação. 
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CORTE HORIZONTAL BB 
ESTAÇÃO DE TRABALHO 
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estrutura metálica 
quadro modulado 

painel de fechamento 
D2 (tecido) coluna 

painel  de fechamento 

projeção  do gaveteiro G1 

coluna metálica 

mão-francesa de canto 
DETALHE B  

furo no quadro p/ passagem 
interna vertical das instalações 

projeção das mãos francesas de apoio 
e junção dos planos de trabalho 

painel de fechamento 
vertical 25 mm 

estrutura metálica 
quadro modulado 

fecho lateral 

painel de fechamento 

painel de fechamento 
D2 (tecido) 

painel de fechamento 
vertical 25 mm 
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PROJETO BÁSICO 
 
Este projeto é indicativo. O fabricante 
poderá utilizar soluções técnicas 
diferentes, desde que obedecidas as 
dimensões gerais e funcionalidades aqui 
descritas bem como no edital de licitação. 
Todas às alterações estão sujeitas à 
aprovação. 

VISTA 1 
ESTAÇÃO DE TRABALHO 

DETALHE B 
PERSPECTIVA 
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fecho superior 

painel de fechamento D1 (laminado) 

ST1 25mm 

ST1 25mm 

painel de fechamento D1 (laminado) 

painel de fechamento 
vertical 25 mm furo no rodapé para 

tomadas furo no rodapé para tomadas 

régua metálica removível furo na régua metálica para 
tomadas 

fecho lateral 

PROJETO BÁSICO 
 
Este projeto é indicativo. O fabricante 
poderá utilizar soluções técnicas 
diferentes, desde que obedecidas as 
dimensões gerais e funcionalidades aqui 
descritas bem como no edital de licitação. 
Todas às alterações estão sujeitas à 
aprovação. 

fecho superior 

VISTA 2 
ESTAÇÃO DE TRABALHO 
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Painel de fechamento D2 
(tecido) 

fecho lateral 

furo no rodapé para tomadas 

Rodapé metálico removível 

PROJETO BÁSICO 
 
Este projeto é indicativo. O fabricante 
poderá utilizar soluções técnicas 
diferentes, desde que obedecidas as 
dimensões gerais e funcionalidades aqui 
descritas bem como no edital de licitação. 
Todas às alterações estão sujeitas à 
aprovação. 
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1. CARACTERÍSTICAS 
 
1.1 TIPO 
 
 Criado-Mudo – PBMS 71.5.111.600103 
 
 
1.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

a) Construído em MDF de 15 mm de espessura, com acabamento em pintura 
em laca branca; 
 
b) Possui 1 nicho inferior e 1 gaveta superior com corrediças metálicas e 
sapatas plásticas; 

 
c) Gaveta deve possuir cava frontal que dispense o uso de puxador; 

 
d) Carga mínima suportável: 6kg/tampo, 2kg/nicho e gaveta; 

 
e) Dimensão aproximada: altura 47cm, largura 48,5 cm, profundidade 36 cm;                    

 
 
1.3 IMAGEM DE REFERÊNCIA 
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Imagens sem escala. 
Cores meramente ilustrativas. 

 
1 

 

 
1. CARACTERÍSTICAS 
 

1.1 TIPO 
 

Estante modular, em aço com 04 colunas e 07 prateleiras, com montagem 
inteiramente realizada por parafusos ou sistema de encaixe de fácil manuseio.  No 
caso de encaixe, os pontos de fixação das colunas deverão ser estampados por 
meio de repuxo e as prateleiras fixadas por meio de garras de aço em chapa 
zincada #18. A fixação deverá ocorrer nas faces internas das colunas, sem 
saliências externas. 

 
1.2 MATERIAL 

 
Chapa fina de aço carbono laminado com tratamento antiferruginoso (fosfatização 
química) e pintura eletrostática. 

 
2. SEÇÃO MODULAR 
 

a) Número de colunas: 04 (quatro); 
b) Número de prateleiras: 07 (sete); 
c) Número de cruzetas posteriores: 02 (duas); 
d) Número de cruzetas laterais: 04 (02 para cada lateral). 

 
3. COLUNAS 
 

a) Aço-carbono comum laminado a frio, tipo exportação;       
b) Espessura da chapa: #14 SAE 15; 
c) Seção reta: "L"; 
d) Furação: distância de 50 mm de centro a centro. 

 
4. PRATELEIRAS 
 

a) Aço carbono comum laminado a frio, tipo exportação; 
b) Espessura da chapa: #22 SAE-18; 
c) Perfil das bordas: Duplo "L"; 
d) Reforços: Abas longitudinais possuirão internamente reforço em chapa de 1,70 
mm na extensão total da aba, dobrada nos cantos e penetrando 50 mm nas abas 
laterais; 
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e) Fixação dos reforços: solda MIG, ou de ponto, de bom acabamento; 
f) Arestas: fechadas por solda MIG. 

 
5. CRUZETAS 

 
a) Posteriores: Tiras de aço-carbono comum 
Comprimento: 1180mm / Largura: 280mm / Espessura: 1,5 mm; 
 
b) Laterais: Tiras de aço-carbono comum 
Comprimento: 900 mm / Largura: 250 mm / Espessura: 1,5 mm; 

6. ACABAMENTO 
 

6.1 Pintura eletrostática em epóxi pó, cor cinza claro (vide ref. Cromática), sobre 
tratamento anticorrosivo com fosfatização por imersão ou spray. Pintura com tinta 
texturizada, camada mínima 80 micras de espessura. Toda operação de lavagem e 
pintura deverá ser realizada em processo contínuo. 

 
7. CÓDIGO PBMS, ITENS E DIMENSÕES 
 

7.1 SPM Estante de Aço - PBMS - 71.10.111.600076 
 
7.2 Dimensões aproximadas 920 mm x 450 mm x 2400 mm (larg. X prof. X altura). 
OBS: Variação admissível + ou - 10 mm. 

 
8. REFERÊNCIA CROMÁTICA 
 

8.1 Cor cinza, PANTONE 427C. 
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ESTANTE DE AÇO - PERSPECTIVAS 

 
 
 
 

ESTANTE DE AÇO - PERSPECTIVAS 
 

  

PERSPECTIVA 01 

PERSPECTIVA 02 PERSPECTIVA 03 
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1. CARACTERÍSTICAS 
 

1.1. TIPO 
 

 Armário multiuso fabricado em chapa de aço galvanizada com pintura eletrostática 
epóxi-pó microtexturizada. Modulações diversificadas, com quantidade de portas 
variáveis. 

 
  Gabinete com rebites alojados, dobradiças internas, batentes de borracha, dobras 

enroladas (livre de arestas cortantes), pés niveladores reguláveis (sapata de 
borracha), portas dotadas de fechaduras embutidas, porta etiquetas integrado na 
fechadura, ventilação com venezianas horizontais e chave multiponto à prova de 
fraudes. 

 
1.2. ESTRUTURA  

 
 Chapa de aço galvanizada bitola de 0,65 mm (N-24) – para laterais, fundo, portas, 

e bandejas. Bitola de 1,25 mm (N-18) – para moldura e base. Estrutura com 
traspasse de “U”, fixada por rebites alojados. 

 
1.3. ACABAMENTO 

 
 Pintura eletrostática epóxi-pó microtexturizada fosca, secada em estufa a cerca de 
280 ºC. Referências cromáticas para pintura: Corpo e base da fechadura na cor CINZA - 
Pantone 427C, Portas na cor Roxa – Pantone 262C. 
 
 Observação:  
 

a) Os montantes laterais, frontais, bordas superiores e inferiores das portas e 
da estrutura deverão ser arredondadas com raio mínimo compatível com a 
espessura da chapa (dobra enrolada tipo hand´s cut free). 

 
1.4. PORTAS E BANDEJAS 

 
Chapas de aço galvanizado, bitola de 0,65mm (N-24), fixadas na estrutura por 
meio de dobradiças internas. Na superfície interna das portas será aplicado reforço 
rígido através de dobra, e batente de borracha na cor preta, diâmetro entre 7 e 10 
mm. Nas portas serão aplicadas fechaduras embutidas, executadas em plástico de 
alta resistência. 
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Fechadura com chave multiponto (fecho + duas chaves) em aço cromado com 
lingüeta alojada (soldada diretamente na estrutura do armário). Deverão ser 
utilizadas dobradiças de cinco conexões. 

  
2. CÓDIGO PBMS, ITENS E DIMENSÕES 
 

a) Modelo 01: mini armário com 02 portas - 300 x 450 x 975 mm (largura x 
profundidade x altura) – altura das portas 402 mm; 

b) Modelo 02: mini armário com 03 portas – 300 x 450 x 975 mm 
(largura x profundidade x altura) – altura das portas 262 mm; 

c) Modelo 03: multiuso com 02 portas – 300 x 450 x 1820 mm (largura x 
profundidade x altura) – altura das portas 822 mm; 

d) Modelo 04: multiuso com 03 portas – 300 x 450 x 1820 mm (largura x 
profundidade x altura) – altura das portas 542 mm; 

e) Modelo 05: multiuso com 04 portas – 300 x 450 x 1820 mm (largura x 
profundidade x altura) – altura das portas 402 mm; 

f) Modelo 06: multiuso com 06 portas – 300 x 450 x 1820 mm (largura x 
profundidade x altura) – altura das portas 262 mm; 

 
OBS: Variação admissível + ou - 10 mm em cada dimensão. 
 
SPM GUARDA - VOLUMES - PBMS - 71.10.111.600137. 
 

3 IMAGENS DE REFERÊNCIA  
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DETALHES – GUARDA-VOLUMES 
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Observações:  
 

a) As imagens apresentadas no normativo são meramente ilustrativas para 
orientação ao fabricante; 

b) Todo o material deverá ser fornecido em aço estrutural SAE 1010/1020; 
c) A estrutura do Guarda volumes deverá ter estabilidade e precisão 

dimensional, além de excelente acabamento nos pontos de solda; 
d) O mobiliário não poderá apresentar quinas vivas e/ou cortantes, falhas e/ou 

manchas na pintura. 
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1.   CARACTERÍSTICA 
 

1.1  TIPO 
 

Gaveteiro móvel executado em MDF, apoiado sobre rodízios. 
 

1.2  ESTRUTURA 
 

 Em MDF 

 

- Sobre-tampo em MDF 25 mm, revestido em laminado fenólico melamínico de Alta 
Pressão (AP) postforming ref. cromática cinza Pantone 427C, ref. com.: L139 Platina 
Fórmica ou PP25 Office Gray Pertech ou similar. Topos em fita de bordo PVC mínimo 1 
mm em mesma cor. 
 

- Corpo do gaveteiro executados em MDF 18 mm, revestidos em laminado fenólico 
melamínico de Alta Pressão (AP) ref. cromática cinza Pantone 427C, ref. com.: L139 
Platina Fórmica ou PP25 Office Gray Pertech ou similar, topos em fita de bordo PVC 
mínimo 1 mm em mesma cor.  
 

- Fundo em MDF 9 mm, revestido em laminado fenólico melamínico de Baixa Pressão 
(BP) em dupla face ref. cromática: cinza Pantone 427C, ref. com.: Cristal Masisa ou 
similar. 

 

1.3  GAVETAS 
 

Em MDF 

- Frente da gaveta em MDF 18 mm, revestida em laminado fenólico melamínico de Alta 
Pressão (AP) postforming ref. cromática cinza Pantone 427C, ref. com.: L139 Platina 
Fórmica ou PP25 Office Gray Pertech ou similar. Topos em fita de bordo PVC mínimio 1 
mm na mesma cor.  
 

- Corpo da gaveta (estrutura) em MDF 15 mm e fundo da gaveta em MDF 9 mm, 
revestidos em laminado fenólico melamínico de Baixa Pressão (BP) em dupla face, ref. 
cromática: cinza Pantone 427C, ref. com.: Cristal Masisa ou similar.  
 

Em chapa de aço galvanizado 

- Acabamento de alta resistência, tratamento prévio antiferrugionoso e pintura 
eletrostática epóxi pó cor grafite fosco ref. cromática Pantone 432C. 
 

Mista  
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- Em chapa de aço galvanizado e MDF, acabamento obedecendo às especificações 
acima citadas para cada material. 

 

1.4  CORREDIÇAS METÁLICAS 
 
Todas as gavetas deverão possuir corrediças metálicas telescópicas com roldanas de 
nylon ref.: Blum Standard 230b ou similar.  

 

 

 

1.5  RODÍZIOS 
 

04 (quatro) rodízios com rodas ø 50 mm translúcida cristal com pista macia, estruturada 
em chapas de aços estampados, giros sobre esferas, eixo e sistema de fixação aço 
SAE 1010/1020 ref.: Modelo RIL50 da D'zainer ou SQ 50 da Squadroni ou similar. 

 

1.6  FECHADURA 
 

Cilíndrica, com sistema de travamento protegido, sem apresentar quinas vivas e/ou 
cortantes e de fechamento simultâneo de todas as gavetas. 

 

1.7  PUXADOR 
 

As gavetas e o sobre-tampo do móvel, deverão ser dotados de puxadores metálicos 
roliços, tipo alça ou outro artifício que permita fácil abertura. Tratamento 
antiferrugionoso e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor do móvel. 

 

1.8  ACESSÓRIO 
 

Bandeja moldada em poliuretano com divisões para utensílios (lápis, clips, etc.), sendo 
01 (uma) unidade por gaveteiro. 
 

2. ITENS, DIMENSÕES e PBMS 
 

- SPM GAVETEIRO VOLANTE GV1 - PBMS - 71.10.111.600078 

- Dimensões: 400 x 555 x 530 mm (larg. x prof. x alt.) -  03 (três) gavetas   
 

3.  IMAGEM DE REFERÊNCIA 
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        PERSPECTIVA 01                                         PERSPECTIVA 02 
 
 
 
 
 
4. DETALHES DE EXECUÇÃO 
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VISTA SUPERIOR                                                     VISTA FRONTAL 
 

 
 
 

VISTA LATERAL 
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CORTES 
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1.  CARACTERÍSTICAS 
 
1.1  TIPO 
 

Módulos de balcão de recepção para triagem, com abas laterais, e mesa de 
atendimento individual. 
 

1.2 ITENS E PBMS 
 

MESA ATENDIMENTO INDIVIDUAL – PBMS 71.10.111.600080 
 
a) M0: Mesa de atendimento 
 
BALCÃO RECEPÇÃO – TRIAGEM – PBMS 71.10.111.600059 
 
a) M1: Módulo para composição. 
b) M2: Módulo Terminal 
 

 
2. IMAGENS DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA DE ATENDIMENTO 
INDIVIDUAL – M0 
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Obs: As cores utilizadas nas imagens de referência são meramente ilustrativas. 
 
 

BALCÃO DE RECEPÇÃO. 
MÓDULO DE TERMINAL– M2 
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3.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAINEL DIVISÓRIA EM MDF 25 mm, REVESTIDOS  
EM LAMINADO MELAMÍNICO LILÁS REF.: 
PANTONE 257C. TOPOS REVESTIDOS EM 
PERFIL DE PVC 1mm EM MESMA COR. PAINEL 
APARAFUSADO À LATERAL POR DENTRO 
(PARAFUSO NÃO APARENTE). 

SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM MDF 25mm 
REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA 
PRESSÃO REF PP25 CINZA OFFICE GRAY OU 
SIMILAR. TOPOS EM PERFIL DE PVC (180º) TIPO 
ERGOSOFT EM MESMA COR. DOTADO DE PASSA-
FIO TERMOPLÁSTICO EM MESMA COR. 

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA METÁLICA 
DOBRADA (SEM BORDAS CORTANTES ACABADA EM 
PINTURA ELETRÓSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA 
COR ROXA REF.: 262C. NUMERAÇÃO EM PELÍCULA 
AUTO ADESIVA CAST RECORTADA 
ELETRONICAMENTE COR BRANCA. FONTE ARIAL 
NEGRITO INSERIDA NO PAINEL DIVISÓRIA POR 
ENCAIXE, REFORÇADO PRO PARAFUSOS 
PASSANTES, ARRUELAS E PORCAS. 

FAIXAS HORIZONTAIS EM SERIGRAFIA FOSCA 
(TIPO JATEADO). PROPORÇÃO 30mm ALTURA 
FAIXA SERIGRAFADA POR 10mm FAIXA 
TRANSPARENTE. 

PERSPECTIVA 01 

PERSPECTIVA 02 

GAVETEIRO/PORTA CPU VOLANTE, EXECUTADO 
EM MDF BP 18 mm CINZA CRISTAL MASISA OU 
SIMILAR. GAVETA EM MDF BP 15 mm COM FUNDO 
EM MDF BP 9 mm CINZA CRISTAL. DOTADO DE 
PUXADORES ROLIÇOS TIPO ALÇA METÁLICOS E 
CORREDIÇAS METÁLICAS REF. STANDARD 230B 
BLUM OU SIMILAR. RODÍZIOS TERMOPLÁSTICOS 
COM RODAS Ø 50 mm, GIRO SOBRE ESFERAS 
REF.: SQUADRONI SQ50 GEL OU RIL 50 D’ZAINER 
OU SIMILAR. 

SAIA EM CHAPA MDF BP 18mm CINZA CRISTAL MASISA 
OU SIMILAR. BAGUETES HORIZONTAIS EM MDF 
25X25mm ACABADOS EM PINTURA POLIURETÂNICA 
TEXTURIZADA FOSCA COR ROXA REF. CROMÁTICA 
PANTONE 262C. 

PLACA DE POLICARBONATO LISA E 
TRANSPARENTE 10mm ENCAIXADA NO PAINEL 
MDF. ARESTAS LAPIDADAS. 

SUPORTES VERTICAIS (LATERAIS) EM CHAPA MDF BP 
22mm CINZA CRISTAL MASISA OU SIMILAR. TOPOS 
ACABADOS EM FITA DE NIVELADORAS REGULÁVEIS 
METÁLICAS REF.: 605/31 GICELE OU SIMILAR 
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Observações: 
 
1 – A numeração deverá ser aplicada exclusivamente nas faces “internas” das placas voltadas para onde se 
dará o atendimento. 
 
2 – Nas mesas iniciais e finais, não serão aplicadas numerações na face externa da placa. 
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PLACA EM CHAPA METÁLICA AÇO 
1,5 mm DOBRADA E SOLDADA. 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ 
TEXTURIZADA ROXA REF. 
PANTONE 262C. 

DIVISÓRIA EM CHAPA MDF 25mm REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO LILÁS REF.: PANTONE 
257C. TOPOS EM FITA DE BORDO PVC 1 mm EM 
MESMA COR. 

PERSPECTIVA EXPLODIDA 02 

PERSPECTIVA EXPLODIDA 01 

SAIA EM CHAPA MDF 18mm REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO REF: 
CINZA CRISTAL MASISA OU SIMILAR. 

DIVISÓRIA EM CHAPA MDF 25mm REVESTIDA 
EM LAMINADO MELAMÍNICO LILÁS REF.: 
PANTONE 257C. TOPOS EM FITA DE BORDO 
PVC 1mm EM MESMA COR. 

CHAPA POLICARBONATO 10mm COM 
FAIXAS HORIZONTAIS SERIGRAFADAS 
FOSCAS (TIPO JATEADO). 

BAGUETES EM MDF 25 x 25 mm ACABADOS EM PINTURA 
ESMALTE POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FOSCA TIPO 
GOFFRATO MONTANA QUÍMICA OU SIMILAR COR ROXA REF.: 
PANTONE 262C. 

RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO 1,5mm DOBRADA “L” COLADO À 
FACE FRONTAL INFERIOR DA SAIA. ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ MICROTEXTURIZADA 
COR GRAFITE REF: PANTONE 432C. 
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SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM MDF 25 mm 
REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA 
PRESSÃO REF.: PERTECH PP25 CINZA OFFICE 
GRAY OU SIMILAR. TOPOS EM PERFIL DE PVC 
(180º) TIPO ERGOSOFT EM MESMA COR. 
DOTADO DE PASSA-FIO TERMOPLÁSTICO EM 
MESMA COR. 

SUPORTES VERTICAIS (LATERAIS) EM CHAPA 
MDF BP 25 mm CINZA CRISTAL MASISA OU 
SIMILAR. TOPOS ACABADOS EM FITA DE BORDO 
PVC 1 mm MESMA COR. DOTADO DE SAPATAS 
NIVELADORAS REGULÁVEIS METÁLICAS REF.: 
GECELE OU SIMILAR. 

GAVETEIRO/PORTA CPU VOLANTE, EXECUTADO 
EM MDF BP 18 mm CINZA CRISTAL MASISA OU 
SIMILAR. GAVETA EM MDF BP 15 mm COM 
FUNDO EM MDF BP 9 mm CINZA CRISTAL. 
DOTADO DE PUXADORES ROLIÇOS TIPO ALÇA 
METÁLICOS E CORREDIÇAS METÁLICAS REF.; 
STANDARD 230B BLUM OU SIMILAR. RODÍZIOS 
TERMOPLÁSTICOS COM RODAS Ø 50 mm, GIRO 
SOBRE ESFERAS REF.: SQUADRONI SQ50 GEL 
OU RIL 50 D’ZAINER OU SIMILAR. 
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VISTA SUPERIOR - MESA DE ATENTIMENTO INDIVIDUAL – M0 

VISTA SUPERIOR - MÓDULO DE COMPOSIÇÃO – M1 

VISTA SUPERIOR - MÓDULO DE TERMINAL – M2 
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MODULAÇÃO 



 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  

CEP: 70.070-120 - Brasília 
 Telefone: (61) 2027 - 3672 

           Programa Mulher Segura e Protegida 
Implantação da Casa da Mulher Brasileira 

                     
                                     ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO  
 

Desenhos sem escala 
Cotas em milímetros 

 

9 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VISTA FRONTAL - MÓDULO DE TERMINAL – M2 

VISTA POSTERIOR - MÓDULO DE TERMINAL – M2 
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VISTA LATERAL 

CORTE ‘AA’ CORTE ‘BB’ 
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VISTA SUPERIOR – SUPERFÍCIE DE TRABALHO 

VISTA LATERAL 
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VISTA SUPERIOR – PAINEL DIVISÓRIA DETALHE ENCAIXE 
POLICARBONATO 

PERSPECTIVA 01 COMPOSIÇÃO 
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PERSPECTIVA 02 COMPOSIÇÃO 
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GAVETEIRO/PORTA CPU VOLANTE, EXECUTADO EM MDF 
BP 18 mm CINZA CRISTAL. GAVETA EM MDF BP 15 mm COM 
FUNDO EM MDF BP 9 mm CINZA CRISTAL.  
 

DOTADO DE PUXADORES ROLIÇOS TIPO ALÇA 
METÁLICOS E CORREDIÇAS METÁLICAS REF.; STANDARD 
230B BLUM OU SIMILAR. RODÍZIOS TERMOPLÁSTICOS 
COM RODAS Ø 50 mm, GIRO SOBRE ESFERAS REF.: 
SQUADRONI SQ50 GEL OU RIL 50 D’ZAINER OU SIMILAR. 

RODAPÉ EM TUBO INDUSTRIAL DE AÇO (MELATON) 
REQUADRO SOLDADO, SEÇÃO RETANGULAR 50 x 12 x 
1,5 mm, ACABADO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-
PÓ TEXTURIZADA COR CHUMBO PANTONE 432C. 

RECORTES PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM NÍVEIS, 
NO SOBRETAMPO E NA BASE DO GAVETEIRO. 

CHAPA ESTAMPADA PARA CIRCULAÇÃO DE AR CPU 
AÇO 1,2 mm  COM ABAS, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXIO PÓ TEXTURIZADA REF. 
CROMÁTICA CINZA PANTONE 427C. 

GAVETEIRO - COMPONENTES 

PERSPECTIVA 01 PERSPECTIVA 02 

PERSPECTIVA 03 

VISTA FRONTAL CORTE ‘AA’ 
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CORTE ‘BB’ 

PERSPECTIVA PLACA SINALIZAÇÃO 

ENCAIXE PLACA/PAINEL 

VISTA FRONTAL PLACA 
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VISTA SUPERIOR PLACA 

VISTA LATERAL PLACA 
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1.  CARACTERÍSTICAS 
 

1.1  TIPO 
 

Mesa modulável, com formato trapezoidal. 
 

1.2  ESTRUTURA 
 

Formada por quatro pés (apoios verticais) e estrutura horizontal de união entre eles 
sob o tampo (vide detalhamento).  
 

1.3  MATERIAL 
 

Em perfil industrial de aço (tubos) pintado, com tratamento prévio decapante 
fosfatizante a frio e aplicação de primer rico em cromato de zinco, ou alumínio 
anodizado ou pintado. 

 
1.4  ACABAMENTO 

 
Aço ou alumínio - pintura eletrostática epóxi pó superfície texturizada, com 
acabamento acetinado (não pode ser nem fosca nem brilhante); 
 
Alumínio - anodizado com superfície lisa. 

 
1.5  NIVELAMENTO 

 
02 (dois) pés dotados de sapatas reguláveis niveladoras metálicas ref. Gecele 605/31 
ou similares.  

 
OBS: Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou cortantes, 
parafusos aparentes, soldas com má qualidade estética (soldas grosseiras) e que 
tenham pintura irregular e/ou manchadas. 

 
1.6  SUPERFÍCIE DE TRABALHO 

 
Em MDF, com espessura de 25 mm.  Acabamento em laminado melamínico de alta 
pressão postforming, texturizado.  
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1.6.1   Os topos das mesas devem ser:  
 

- 02 (dois) lados em postforming arredondados 180° (semicírculo); 
 

- 02 (dois) lados retos com encabeçamento em perfil de PVC, 2,5 mm de 
espessura, (material não reciclado), com dimensão coincidente com a 
espessura total do tampo acabado, cor igual ao do laminado. Conforme 
detalhamento. 

 
 
 
1.6.2  Parte inferior 

- deverá ser contra placada de forma adequada (ex: laminado ou pintura 
fenólica) na mesma cor do tampo. 
 
OBS: Não será aceito tampo que apresente qualquer tipo de ressalto e/ou 
rebaixo em relação ao PVC da borda e solução com quinas vivas e/ou 
salientes. 

 
1.7  RODÍZIOS  

 
02 (dois) pés dotados de rodízios c/ rodas Ø 50 mm translúcidas (cristal) com pista 
macia, estruturada em chapas de aço estampadas, giro sobre esferas, eixo e sistema 
de fixação aço SAE 1010/1020 ref.: modelo RIL 50 da D’Zainer ou SQ 50 da 
Squadroni ou similares; 
 

2.  ITENS, DIMENSÕES E PBMS 
 

2.1 SPM MESAS MODULADA TRAPEZOIDAL - PBMS - 71.10.111.600067 
 

- dimensões 1400 mm x 700 mm x 700 mm x 730 mm (lado maior x lado menor x 
profundidade x altura). 
   
OBS.: Não é admissível variação nas dimensões, uma vez que tratam-se de mesas 
componíveis. 

 
3.  REFERÊNCIA CROMÁTICA 
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3.1.  ESTRUTURA 
 
- Pantone 5445 C. 
 

3.2. SUPERFÍCIE DE TRABALHO 
 
- Laminado e PVC: Pantone 427C ou Pertech PP 25 Office Gray. 

 
OBS: Qualquer outro elemento existente no conjunto das mesas deverá acompanhar a cor 
do elemento principal (ex.: quando existirem tampas de topos da estrutura metálica 
deverão se apresentar na cor principal da própria estrutura). 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

1.  Deverão ser obedecidas as dimensões constantes no projeto anexo; 
 

2.  Todo o conjunto da mesa deverá estar perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer 
desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos, quinas e arestas pontiagudas e/ou 
cortantes, soldas de má qualidade estrutural e estética, encaixes deficientes de topos 
em PVC ou outras fragilidades da peça, serão motivos de reprovação da peça 
executada. 

 
PERSPECTIVAS – MESA MODULADA TRAPEZOIDAL 
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PERSPECTIVA 01 
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PERSPECTIVA 02 
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PERSPECTIVAS – MESA MODULADA TRAPEZOIDAL 

 

 

 

 

 

SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM MDF 25 mm, REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO POSTFORMING COR CINZA REF.: PP25 OFFICE 
GRAY DA PERTECH OU SIMILAR. CONTRAPLACADA EM LAMINADO OU 
PINTURA. 

ESTRUTURA VERTICAL EM TUBO 
INDUSTRIAL OBLONGO DE AÇO 50x25 mm 
e 1,5 mm SOLDADO. PRÉ-TRATAMENTO 
QUÍMICO ANTICORROSIVO E 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA 
ACETINADA COR PRATA REF. CROMÁTICA 
PANTONE 5445C. 

ESTRUTURA HORIZONTAL EM TUBO 
INDUSTRIAL RETANGULAR DE AÇO 30x20 
mm e =1,5 mm SOLDADO, PRÉ-
TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO 
E ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA 
ACETINADA COR PRATA REF. 
CROMÁTICA PANTONE 5445C. 

SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM MDF 25 mm, REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO POSTFORMING COR CINZA REF.: PP25 OFFICE 
GRAY DA PERTECH OU SIMILAR. CONTRAPLACADA EM LAMINADO OU 
PINTURA. 

ESTRUTURA HORIZONTAL EM 
TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 
DE AÇO 30x20 mm e =1,5 mm 
SOLDADO, PRÉ-TRATAMENTO 
QUÍMICO ANTICORROSIVO E 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ 
TEXTURIZADA ACETINADA COR 
PRATA REF. CROMÁTICA PANTONE 
5445C. 

PERSPECTIVA 01 
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ESTRUTURA VERTICAL EM TUBO 
INDUSTRIAL OBLONGO DE AÇO 
50x25 mm e 1,5 mm SOLDADO. 
PRÉ-TRATAMENTO QUÍMICO 
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA 
ACETINADA COR PRATA REF. 
CROMÁTICA PANTONE 5445C. 

SAPATA NIVELADORA REGULÁVEL 
METÁLICA REF.: GECELE 605/31 OU 
SIMILAR. 

RODÍZIO COM RODA Ø 50 mm TRANSLÚCIDA (CRISTAL) COM PISTA MACIA, ESTRUTURA EM CHAPAS DE AÇO 
ESTAMPADAS, GIRO SOBRE ESFERAS, EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO AÇO SAE 1010/1020 REF.: MODELO RIL 50 DA 
D’ZAINER OU SQ 50 DA SQUADRONI OU SIMILAR. 

PERSPECTIVA 02 
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VISTAS – MESA MODULADA TRAPEZOIDAL 

 

 

 

VISTA SUPERIOR 
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CORTE 
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VISTAS – MESA MODULADA TRAPEZOIDAL 
 

 

VISTA FRONTAL 
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VISTA LATERAL 
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1. CARACTERÍSTICAS 
 

1.1  TIPO 
 

Mesa de reunião, autoportante. 
 

1.2  ESTRUTURA 
 

1.2.1 MATERIAL 
 

Perfis, tubos industriais, chapas e cantoneiras de aço carbono com tratamento 
decapante fosfatizante e primer rico em cromato de zinco (conforme projeto 
executivo anexo). 
 

1.2.2 ACABAMENTO 
 
Pintura eletrostática epóxi pó superfície texturizada, com acabamento 
acetinado (não pode ser nem fosca nem brilhante); 

 
1.2.3 NIVELAMENTO 

 
Deverá ter sapatas metálicas reguláveis para nivelamento. 

 
OBS:  Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou 
cortantes, parafusos aparentes, soldas com má qualidade estética (soldas 
grosseiras) e que tenham pintura irregular e/ou manchadas. 

 
1.3   INSTALAÇÕES 

 
1.3.1 PASSAGEM DE CABOS 

 
O pé da mesa, em seu segmento vertical, deverá ter calha metálica para 
passagem de cabos com leitos independentes para fiação de lógica e elétrica. 
A tampa deverá ser facilmente removível sem a necessidade de uso de 
ferramentas. Ainda deverá ter acesso pelo topo superior totalmente livre, 
dotado de passa cabos termoplástico removível na mesma cor da superfície 
de trabalho. 

 
1.4  SUPERFÍCIE DE TRABALHO 

 
Em madeira MDF, com espessura de 25 mm.  
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Acabamento laminado melamínico com aplicação tipo postform ou em 
laminado melamínico de Alta Pressão de 0,8mm de espessura, texturizado, 
encabeçamento com perfil de PVC (material não reciclado), com dimensão 
coincidente com a espessura total do tampo acabado, borda totalmente 
arredondada (semicírculo) na mesma cor do tampo. 
 
Parte inferior - deverá ser contraplacada de forma adequada (ex: laminado ou 
pintura fenólica) na mesma cor do tampo. 
 
OBS: Não será aceito tampo que apresente qualquer tipo de ressalto e/ou 
rebaixo em relação ao PVC da borda e solução com quinas vivas e/ou 
salientes. 

 
1.5  SAIA (MESA REUNIAO 8 LUGARES) 

 
Em madeira MDF, com espessura de 18 mm, revestida em laminado 
melamínico baixa pressão. Topos com acabamento em fita de bordo de 1 mm 
de espessura na cor da saia. 

 
 
2. ITENS, DIMENSÕES E PBMS 
 
  SPM MESA REUNIAO REDONDA 4 LUG. – PBMS 71 10 111 600068 

- Diâmetro de 1200 mm 
 
SPM MESA REUNIAO 8 LUGARES – PBMS 71 10 111 600064  
- Dimensões 2100 x 1100 mm(comp.x larg.) 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
1.  A altura deverá estar na faixa de 730 a 750 mm. 

 
2.  A variação admissível para dimensões diâmetro, largura e profundidade é de mais ou 

menos (+ ou -) 50 mm. 
 
3. REFERÊNCIA CROMÁTICA 
 

3.1   ESTRUTURA (METÀLICA) 
 

Cinza Londrino PP-75 da Pertech ou Fórmica L 155 Foggy 
 
3.2  SUPERFÍCIE DE TRABALHO 
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Cinza Office Gray PP-25 da Pertech ou Fórmica L 139 Platina. 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 
1. As ponteiras de acabamento dos tubos industriais das patas deverão apresentar a 

mesma cor da estrutura da mesa.  
 

MESA DE REUNIÃO REDONDA – MR1 
 
 

 
PERSPECTIVA 01 
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PERSPECTIVA 02 
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PERSPECTIVA 01  

 

 
 

PERSPECTIVA 02 
 
  

ESTRUTRA VERTICAL EM PERFIL ESPECIAL 
DE AÇO CARBONO 60 x 30 mm (e = 1,5mm). 
ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM 
APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE 
ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA 
LONDRINO PP-75 DA PERTCH OU SIMILAR. 
CONJUNTO SOLDADO À BASE. TAMPAS 
REMOVÍVEIS PARA PASSAGEM DE 
CABEAMENTO EM CHAPA DE AÇO 1,5 mm 
COM MESMO ACABAMENTO. 

BASE (PATAS) EM TUBO INDUSTRIAL DE AÇO 
CARBONO PERFIL OBLONGO 60 x 30 mm 
(e=1,5 mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE 
COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE 
ALTA MICRAGEM COR REFERÊCIA CINZA 
LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. 
PONTEIRAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA 
RESISTÊNCIA EM MESMA COR E SAPATAS 
NIVELADORAS REGULÁVEIS METÁLICAS 
REF.: 605/31 DA GECELE OU SIMILAR. 

CRUZETA PARA FIXAÇÃO DA 
ESTRUTURA VERTICAL AO TAMPO 
EM CHAPA DE AÇO 2 mm. 
ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM 
APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ 
TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM 
COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO 
PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. 
SOLDADA À ESTRUTURA VERTICA E 
APARAFUSADA AO TAMPO COM 
BUCHAS METÁLICAS. 

TAMPO EM MADEIRA 
MDF COM ESPESSURA 
DE 25 MM. 
ACABAMENTO 
LAMINADO MELAMÍNICO 
COM APLICAÇÃO TIPO 
POSTFORM OU EM 
LAMINADO MELAMÍNICO 
DE ALTA PRESSÃO DE 
0,8mm DE ESPESSURA, 
TEXTURIZADO, 
ENCABEÇAMENTO COM 
PERFIL DE PVC 
(MATERIAL NÃO 
RECICLADO), COM 
DIMENSÃO 
COINCIDENTE COM A 
ESPESSURA TOTAL DO 
TAMPO ACABADO, 
BORDA TOTALMENTE 
ARREDONDADA 
(SEMICÍRCULO) NA 
MESMA COR DO 
TAMPO. PASSA FIO 
COM ACABAMENTO 
TERMOPLÁSTICO NA 
COR DO TAMPO REF. 
BIGFER CÓD. 10.03.005. 
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PERSPECTIVA 03 

ESTRUTURA VERTICAL EM PERFIL ESPECIAL DE AÇO 
CARBONO 60 x 30 (e=1,5 mm). ACABAMENTO 
FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO TEXTURIZADA DE ALTA 
MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA 
PERTECH OU SIMILAR. CONJUNTO SOLDADO À BASE. 

CRUZETA PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA VERTICAL AO 
TAMPO EM CHAPA DE AÇO 2 mm. ACABAMENTO 
FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA 
MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA 
PERTECH OU SIMILAR. SOLDADA À ESTRUTURA VERTICA 
E APARAFUSADA AO TAMPO COM BUCHAS METÁLICAS. 

TAMPA FIXA SOLDADA À ESTRUTURA VERTICAL PARA 
PASSAGEM DE CABEAMENTO, COM CANALETA GUIA. 
CONJUNTO EM CHAPA DE AÇO 1,5 mm ACABAMENTO 
FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA 
MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA 
PERTECH OU SIMILAR. 
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PERSPECTIVA 04 

 

BASE (PATAS) EM TUBO INDUSTRIAL DE AÇO CARBONO PERFIL 
OBLONGO 60 x 30 mm (e=1,5 mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM 
APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ 
TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊCIA CINZA 
LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. PONTEIRAS 
TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM MESMA COR E 
SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS METÁLICAS REF.: 605/31 DA 
GECELE OU SIMILAR. 

TAMPA REMOVÍVEL COM GRAPAS SOLDADAS NA FACE INTERNA 
PARA FIXAÇÃO À ESTRUTURA VERTICAL. CONJUNTO EM CHAPA DE 
AÇO 1,5 mm ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE 
PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE 
ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA 
PERTECH OU SIMILAR. 
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VISTAS – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR1 
 

               
 

VISTA SUPERIOR 
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VISTA FRONTAL 

 

VISTAS – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR1 
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CORTE ‘AA’ 
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VISTAS – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR1 
 

 
 

CRUZETA FIXAÇÃO ESTRUTURA/TAMPO 
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DETALHES – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR1 

 

PERSPECTIVA 
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                                                                                                 VISTAS TAMPA FIXA 
                                                                                                                         

DETALHES – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR1 
 
 
                                                                                                  VISTAS TAMPA REMOVÍVEL

PERSPECTIVA 
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MESA DE REUNIÃO OVAL – MR2 
 

 
 

PERSPECTIVA 01 
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PERSPECTIVA 02 
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PERSPECTIVAS – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2 

 

 
 
 

 
 
 

PERSPECTIVA 01 
 
 

TAMPO EM MADEIRA MDF COM ESPESSURA DE 25 MM. ACABAMENTO 
LAMINADO MELAMÍNICO COM APLICAÇÃO TIPO POSTFORM OU EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO DE 0,8mm DE ESPESSURA, 
TEXTURIZADO, ENCABEÇAMENTO COM PERFIL DE PVC (MATERIAL NÃO 
RECICLADO), COM DIMENSÃO COINCIDENTE COM A ESPESSURA TOTAL DO 
TAMPO ACABADO, BORDA TOTALMENTE ARREDONDADA (SEMICÍRCULO) 
NA MESMA COR DO TAMPO. PASSA FIO COM ACABAMENTO 
TERMOPLÁSTICO NA COR DO TAMPO REF. BIGFER CÓD. 10.03.005. 
 

ESTRUTRA VERTICAL EM PERFIL 
ESPECIAL DE AÇO CARBONO 60 x 30 
mm (e = 1,5mm). ACABAMENTO 
FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE 
PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA 
MICRAGEM COR  REFERÊNCIA 
CINZA  LONDRINO PP-75 DA  
PERTCH OU SIMILAR. CONJUNTO 
SOLDADO À BASE. TAMPAS 
REMOVÍVEIS PARA PASSAGEM DE 
CABEAMENTO EM CHAPA DE AÇO 
1,5 mm COM MESMO ACABAMENTO. 

BASE (PATAS) EM TUBO INDUSTRIAL DE AÇÃO CARBONO PERFIL OBLONGO 60 
x 30 mm (e = 1,5 mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE 
PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA 
MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU 
SIMILIZAR. PONTEIRAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM MESMA 
COR E SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS METÁLICAS REF.: 605/31 DA 
GECELE OU SIMILAR. 
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PERSPECTIVA 02 
 
 
 
 

PERSPECTIVAS – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2 
 
 
 
 
 
 

SAIA EM MADEIRA MDF 18 MM, 
REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO 
BAIXA PRESSÃO. TOPOS COM 
ACABAMENTO EM FITA DE BORDO DE 1 
mm NA COR DA SAIA. FIXAÇÃO POR MEIO 
DE CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS 16 x 16 
mm (1,5 mm) SOLDADAS À ESTRUTURA. 

CHAPA PARA FIXAÇÃO DA 
ESTRUTURA VERTICAL AO TAMPO 
EM AÇO 2 mm ACABAMENTO 
FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE 
PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA 
MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA 
LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU 
SIMILAR SOLDADA À ESTRUTURA 
VERTICAL E APARAFUSADA AO 
TAMPO COM BUCHAS METÁLICAS. 

ESTRUTRA VERTICAL EM PERFIL ESPECIAL DE AÇO CARBONO 60 x 30 mm (e = 
1,5mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR 
REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTCH OU SIMILAR. CONJUNTO 
SOLDADO À BASE. TAMPAS REMOVÍVEIS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO 
EM CHAPA DE AÇO 1,5 mm COM MESMO ACABAMENTO. 

CHAPA PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA VERTICAL AO TAMPO EM CHAPA DE 
AÇO 2 mm. ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM 
COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. 
SOLDADA À ESTRUTURA VERTICA E APARAFUSADA AO TAMPO COM 
BUCHAS METÁLICAS. 
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BASE (PATAS) EM TUBO INDUSTRIAL DE AÇÃO CARBONO PERFIL OBLONGO 60 x 30 mm 
(e = 1,5 mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA 
LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILIZAR. PONTEIRAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA 
RESISTÊNCIA EM MESMA COR E SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS METÁLICAS 
REF.: 605/31 DA GECELE OU SIMILAR. 

SAIA EM MDF 18 MM, REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO. 
TOPOS COM ACABAMENTO EM FITA DE 
BORDO DE 1 mm NA COR DA SAIA. FIXAÇÃO 
POR MEIO DE CANTONEIRAS DE ABAS 
IGUAIS 16 x 16 mm (1,5 mm) SOLDADAS À 
ESTRUTURA.  

TAMPA FIXA SOLDADA À ESTRUTURA VERTICAL PARA PASSAGEM DE 
CABEAMENTO, COM CANALETA GUIA. CONJUNTO EM CHAPA DE AÇO 1,5 
mm ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM 
COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. 
 

PERSPECTIVA 03 
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VISTAS – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2 

 

TAMPA REMOVÍVEL COM GRAPAS SOLDADAS NA FACE INTERNA PARA 
FIXAÇÃO À ESTRUTURA VERTICAL. CONJUNTO EM CHAPA DE AÇO 1,5 
mm ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA 
MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU 
SIMILAR. 

PERSPECTIVA 04 



 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  

CEP: 70.070-120 - Brasília 
 Telefone: (61) 2027 - 3672 

Programa Mulher Segura e Protegida 
Implantação da Casa da Mulher Brasileira 

               ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO  
 

Desenhos sem escalas 
Cotas em milímetros 

 
20 

 



 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  

CEP: 70.070-120 - Brasília 
 Telefone: (61) 2027 - 3672 

Programa Mulher Segura e Protegida 
Implantação da Casa da Mulher Brasileira 

               ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO  
 

Desenhos sem escalas 
Cotas em milímetros 

 
21 

VISTA SUPERIOR 
 

VISTAS – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2 
 

 
VISTA FRONTAL 

 
 

CORTE – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2 
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VISTA LATERAL 
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CORTE – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2 
 

CORTE VERTICAL 
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                ABA FIXAÇÃO ESTRUTURA/TAMPO                                    CORTE ESTRUTURA 
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DETALHES – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR2  
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DETALHES – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR2 
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1.  CARACTERÍSTICAS 

 
1.1 TIPO 
 

  Mesa para refeitório, autoportante. 
    

1.2 PÉS TUBULARES 
 

  Em aço carbono com tratamento anticorrosivo, acabamento cromado ou inox, Ø 60 
mm, altura de 710 mm, nivelados com sapatas reguláveis, em nylon cinza, com 
ajuste de até 25 mm. 

   
1.3 TAMPO 

 
Em chapa de madeira MDF, com espessura de 25 mm, revestida com laminado 
melamínico de Alta Pressão de 0,8 mm de espessura, texturizado, ref.: PP 25 
Office Gray – Pertech e bordas em PVC maciço - Ergosoft, com 180°, na mesma 
cor do laminado;  
 
ou 
 
Em chapa de madeira MDF, com espessura de 25 mm, bordas boleadas a 180°, 
acabamento em pintura esmalte poliuretânica texturizada fosca, ref.: Goffrato – 
Montana Química S.A, ou similar. 

   
2.  ITEM, DIMENSÕES E PBMS 
 

-  SPM MESA REFEITORIO PBMS 71.10.111.600066 
  - DIMENSÕES DO TAMPO – 800 mm x 800 mm   
 
3. IMAGENS DE REFERÊNCIA 
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TAMPO EM MADEIRA MDF 25 mm COM BORDA 
BOLEADA A 180º, REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO OU PINTURA ESMALTE 
POLIURETÂNICA COR CINZA REF.: PP 25 OFFICE GRAY 
DA PERTECH OU SIMILAR. 

PÉ EM TUBO DE AÇO SEÇÃO CIRCULAR Ø 60 mm 
ACABAMENTO CROMADO OU INOX COM SAPATAS 
REGULÁVEIS EM NYLON COR CINZA. 

PERSPECTIVA 

VISTA SUPERIOR 
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OBSERVAÇÕES: 
  
1.  A altura deverá estar na faixa de 730 a 750 mm; 
2.  A variação admissível para dimensões, largura e profundidade é de mais ou menos (+ 

ou -) 50 mm; 
3.  Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou cortantes, parafusos 

aparentes, soldas com má qualidade estética (soldas grosseiras) e que tenham pintura 
irregular e/ou manchadas; 

4.  O sistema de fixação dos pés ao tampo deverá proporcionar estabilidade e rigidez ao 
conjunto, impedindo a ocorrência de oscilações laterais. 

VISTA FRONTAL 
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1. CARACTERÍSTICAS 
 

1.1  TIPO 
 
Mesa de reunião formada por módulos diversos: retângulos, semicírculo e/ou arco. 
 

1.2   ESTRUTURA E SUPERFÍCIE DE TRABALHO  
 

1.2.1 MATERIAL 
 

Em MDF, com espessura de 25 mm, exceto pé tubular metálico da mesa tipo 
M03. 
 

1.2.2 ACABAMENTO 
 

Em laminado melamínico de Alta Pressão de 0,8mm de espessura, 
texturizado, ou similar, para a estrutura em madeira MDF, e pintura 
eletrostática em pó para a estrutura metálica (pé da M03). 
 

1.2.3 NIVELAMENTO 
 

  Deverá ter sapatas metálicas reguláveis para nivelamento. 
 

2.  ITENS, DIMENSÕES E PBMS 
 

- SPM MODULO MESA COMPONIVEL – PBMS - 71 10 111 600121 
 
Os módulos tem as seguintes dimensões:  
                   
a) M01: 1500mm x 650mm x 750mm (comp. x larg. x alt.);           
b) M02: 1000mm x 650mm x 750mm (comp. x larg. x alt.);           
c)  M03: semicírculo com diâmetro de 1300mm., com pé central, formato  tubular  

metálico; 
d) M04: - mesa de reunião em quarto de circulo - raio de 650mm; 

 
OBSERVAÇÃO: A altura deverá estar na faixa de 730 a 750mm. 

     
3.  REFERÊNCIA CROMÁTICA 
 

3.1  ESTRUTURA 
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- Pantone 5445 U 
 

3.2 SUPERFÍCIE DE TRABALHO 
 

- Perstorp PP 25 office gray ou  Pantone 427 U. 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
1) Qualquer outro elemento existente no conjunto da mesa de reunião deverá 
acompanhar a cor do elemento principal; 
2) Não serão aceitas soluções que apresentem pintura irregular e/ou manchadas.
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MÓDULOS MESA COMPONÍVEL – MÓDULOS 

 
 

 
 

RETÂNGULOS – M01 OU M02 

 
 
 

 
 

SEMICÍRCULO – M03 
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MÓDULO – M04 (ARCO) 
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Obs: A mesa 02 (M02) deverá ser confeccionada com apenas um furo para passagem de cabos, com 
posição (lado direito ou esquerdo) a ser definida no momento da contratação.  

 
PLANTA BAIXA 
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CORTE HORIZONTAL 
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ELEVAÇÃO  

 
 
 
 

 
         CORTE                                    CORTE 
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M04 - PLANTA BAIXA 

 
 

 
M04 - VISTA 
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DETALHE “B” 
Fixação da Canaleta 
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DETALHE “C” 

FIXAÇÃO DA CANALETA 

 
 
 
 
 

 
 

CAIXA DE TOMADAS 
VISTA 
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DETALHE “A” 

TRAVAMENTO 
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MÓDULOS MESA COMPONÍVEL - COMPOSIÇÕES 
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5 RETÂNGULOS E 2 ARCOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÓDULOS MESA COMPONÍVEL - COMPOSIÇÕES 

 
 

 
 

9 RETÂNGULOS E 4 ARCOS 
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4 RETÂNGULOS E 4 ARCOS 

 
 
 

 
 

2  RETÂNGULOS E 2 SEMICÍRCULOS 

 
 
 
 

TIPOLOGIA  
 

MESA MODULADA COMPOSTA POR PEÇAS: 
- RETÂNGULOS 
- SEMICÍRCULOS 
- ARCOS 
 
LAYOUT - EXEMPLOS: 
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1. CARACTERÍSTICAS 
 
1.1 Tipo  

 
- Poltrona e sofás de 2 e 3 lugares. (referência comercial: Linha Le Pettit Confort ou 
Le Corbusier) 

1.2 Estrutura 

Estrutura aço inox tubos redondos dobrados e curvados 25 mm diâmetro e 2mm de 
parede com 4 pés c/sapatas e polimento brilhante. Estrato de perfilado inox e 
percintas elásticas. Blocos em espuma PU D33 assentos/encostos/braços. 

1.3 Revestimento 

Revestimento sintético cor preta, espalmado à base de cloreto de polivinila (PVC), 
gramatura mínima 500g/m², com acabamento PU, suporte (reforço) em malha 
100% poliéster reciclado e aplicação de Microban ref. Facto Náutico Cipatex ou 
similares. Costura em todo perímetro. Os blocos não poderão apresentar formação 
de gomo por costuras no revestimento ou por frisos na espuma injetada. 

ou  

Revestimento em couro. 

2. ITENS - PBMS 
 
- SPM SOFA 3 LUGARES – PRETO - PBMS - 71.10.111.600054 
- SPM SOFA 2 LUGARES – PRETO - PBMS - 71.10.111.600069 
- SPM POLTRONA – PBMS - 71.10.111.600128 

 
3 Dimensões aproximadas 
 

Poltrona – 98 x 67 x 70 cm (largura x alta x profundidade) 
Sofá 02 – 130 x 67 x 70 cm (largura x alta x profundidade) 
Sofá 03 – 180 x 67 x 70 cm (largura x alta x profundidade) 

 
OBSERVAÇÕES 
 



MOBILIÁRIO                                                                                               ESTOFADOS 

 
Imagens meramente ilustrativas. 

 
2 

 

1) Todo o conjunto do estofado deverá apresentar-se perfeitamente nivelado e firme. 
Quaisquer desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos, quinas e arestas 
pontiagudas e/ou cortantes, rebarbas, soldas de má qualidade estrutural e estética, 
grampos aparentes, falhas, gomos ou pregas na costura, frisos na espuma injetada 
ou outras deficientes ou outras fragilidades, serão motivos de reprovação da peca 
executada.  A qualidade de confecção e acabamento, a resistência, durabilidade e o 
atendimento às normas e requisitos ergonômicos serão fatores preponderantes na 
avaliação técnica dos estofados; 
 

2) Todas as pecas em aço deverão receber, antes da pintura, tratamento anticorrosivo 
de fosfatização por imersão. 

ESTOFADOS 

 
 

 
 
 
 

POLTRONA 

SOFÁ DE 2 LUGARES 
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 SOFÁ DE 3 LUGARES 
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1. CARACTERÍSTICAS 
 
1.1 TIPO 

 
 Posto de trabalho em formato de “U”, composto por superfícies de trabalho 
autoportantes e interligadas (conforme desenhos anexos). 

  
1.2 ESTRUTURA 

 

1.2.1  MATERIAL 
 

Em aço pintado com tratamento prévio com decapante fosfatizante a frio e 
aplicação de primer rico em cromato de zinco, ou alumínio anodizado ou 
pintado. 

 

1.2.2   INSTALAÇÃO 

 

Os pés deverão permitir a passagem vertical dos cabos de elétrica, lógica e 
telefone, sendo o duto de elétrica separado dos demais, através de septo 
metálico. Essa passagem deverá possuir régua de fechamento do mesmo 
material da estrutura ou em PVC extrudado na cor cinza, com saque frontal 
ou outro artifício que permita o acesso direto aos cabos. O acesso deverá 
ser somente pelo lado interno do posto de trabalho. 

 

1.2.3   ACABAMENTO 
 

- Aço ou alumínio - pintura eletrostática epóxi pó superfície texturizada, com 
acabamento acetinado (não pode ser nem fosca nem brilhante); 
 

- Alumínio - anodizado com superfície lisa. 
 

1.2.4   NIVELAMENTO 
 

 Deverá ter sapatas reguláveis para nivelamento. 
 

OBS:  Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou 
cortantes, parafusos aparentes, soldas com má qualidade estética (soldas 
grosseiras) e que tenham pintura irregular e/ou manchadas. 

 

1.3 SUPERFÍCIE DE TRABALHO 
  

 1.3.1 MIOLO 

- Em chapa de MDF, com espessura mínima de 25mm. 
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1.3.2 REVESTIMENTO 

 

- Em laminado melamínico de Alta Pressão de 0,8mm de espessura, 
texturizado, encabeçamento com perfil de PVC (material não reciclado), com 
dimensão coincidente com a espessura total do tampo acabado, borda 
totalmente arredondada (semicírculo) na mesma cor do tampo. 

 

- Parte inferior - deverá ser contraplacada de forma adequada (ex: laminado 
ou pintura fenólica) na mesma cor do tampo. 

   

OBS: Não será aceito tampo que apresente qualquer tipo de ressalto e/ou 
rebaixo em relação ao PVC da borda e solução com quinas vivas e/ou 
salientes. 

 

1.3.3  SUPORTE 

 

- O suporte para as superfícies de trabalho deverá ser feito através de pés 
autoportantes (não será aceita a solução de painéis divisórios). 
 

- Os pés deverão obedecer às especificações descritas no item 1.2, retro. 
 

 -  A localização dos pés deverá permitir a mobilidade do usuário, sem 
obstáculos, em toda a extensão do posto de trabalho. 

 

 - A superfície de trabalho em forma de mesa península (vide desenho) 
deverá ter na extremidade, em formato semicircular, um único pé metálico, 
redondo. 

   
1.3.4  FIXAÇÃO 

 

- Deverá existir travamento entre as superfícies de trabalho para assegurar 
rigidez de todo o conjunto (não poderá ser utilizado sistema de cavilha). 

 

 - Deverá existir também, para melhoria da estabilidade e estética do 
conjunto, painel de fechamento vertical sob a superfície de trabalho da 
extremidade, vinculado ao tampo, com profundidade igual ao da superfície 
de trabalho (excluindo-se o raio de arredondamento das bordas), miolo em 
chapa MDF, com espessura mínima de 25mm e dotado de duas sapatas 
reguláveis para nivelamento. Junto ao painel de fechamento, sob a 
superfície de trabalho, deverá existir gaveteiro acoplado ao tampo. 
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- Acabamento do painel de fechamento vertical: em laminado melamínico de 
baixa pressão nos dois lados e topos (todos) com perfil de PVC; ou em 
pintura MDF da Sayerlack (ou similar). 
 

1.3.5  FUROS 

 

 - Deverá existir, para passagem dos cabos, um furo com 55mm de diâmetro 
por cada tampo, no local assinalado no desenho anexo, dotado de tampa de 
plástico injetado, polipropileno, ABS ou nylon, texturizado, devendo ser 
fabricado originalmente na cor da superfície de trabalho (não será aceita 
pintura). 
 - A área do furo deverá estar totalmente livre sem qualquer tipo de 
obstrução. 

 

 

 

 

 

1.4  SAIA METÁLICA E CALHA 
 

 - O conjunto do posto de trabalho deverá possuir saia em chapa metálica nº. 20, 
com altura igual a altura do gaveteiro, ficando com a borda inferior no mínimo a 380 
mm do piso. 

 

 - A saia deverá estar recuada sob o tampo em relação à borda externa, no mínimo 
100mm. 

 

 - Deverá ter ainda calha metálica sob o tampo, pelo lado interno do posto de 
trabalho, junto a saia metálica (vide locais assinalados em desenho), que permita 
passagem horizontal de cabos de elétrica, lógica e telefone em toda extensão da 
mesa, sendo o duto de elétrica separado dos demais através de septo metálico. 

 

 - Acabamento da saia e calha: em pintura eletrostática em epóxi pó, texturizada e 
acetinada, na cor cinza (ver ref. cromática item 3). 

   
1.5 GAVETEIRO ACOPLADO 

 
1.5.1  TIPO 

 
  - Gaveteiro acoplado ao tampo, uma unidade. 
  - Deverá possuir duas gavetas de igual tamanho. 
  - O gaveteiro (estrutura e gavetas) não poderá apresentar quinas vivas e/ou 
cortantes. 
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1.5.2  ESTRUTURA 

 

- Em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, revestida em ambas 
as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão, superfície lisa, fosca, 
bordas encabeçadas com PVC; ou em pintura MDF da Sayerlack com 
acabamento texturizado, aplicação sobre duas demãos de primer da 
Sayerlack (ou similar). 

 

1.5.3 GAVETAS 

 
- Frente da gaveta em chapa de MDF, com espessura mínima de 18mm, 
revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, 
superfície lisa, fosca, bordas encabeçadas com PVC; ou em pintura MDF da 
Sayerlack com acabamento texturizado, aplicação sobre duas demãos de 
primer da sayerlack (ou similar), na cor igual a da superfície de trabalho. 

 

- Laterais da gaveta em chapa metálica dotadas de corrediças telescópica 
com roldanas de nylon. 

 
 - Deverá existir uma bandeja moldada em poliuretano com divisões para 
utensílios (lápis, clips,etc...), uma unidade por cada gaveteiro. 

 
 
 
 
 
1.5.4 FECHADURA 

 

 De cilindro e com sistema de travamento protegido sem apresentar quinas 
vivas e/ou cortantes e de forma a fechar as duas gavetas simultaneamente 
e posicionada na parte da frente da gaveta. 

 
1.5.5 PUXADOR 

 

 As gavetas serão dotadas de puxadores roliços tipo alça, ou outro artifício 
que permita fácil abertura. 

 

2.  ITENS E DIMENSÕES 
 

POSTO DE TRABALHO – PBMS 71.10.111.600070 

 
 2.1 SUPERFÍCIE DE TRABALHO (conforme detalhamento anexo). 
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 - ST1 -  tampo principal com 1600 mm de comprimento (frontal ao interlocutor) e 
largura de 800mm. Extremidade em formato de semicírculo. 
 

- ST2 - tampo secundário com dimensão de 800mm x 600mm (larg. x prof.). 
 

- ST3 - conexão de cinco lados, com dimensão: 800mm - nas duas laterais em 
contato com a divisória; 600mm - nas duas laterais em contato com ST2; e um 
chanfro ou arco de fechamento da superfície, na borda de contato com o usuário. 

  
2.2 GAVETEIRO ACOPLADO 

 
- Com duas gavetas de igual tamanho. 

 
3.  REFERÊNCIA CROMÁTICA 
 

3.1   ESTRUTURA 

 

a) Interna e externa : Perstorp PP 185 Chumbo ou 

PANTONE 432 U. 
 
3.3  SUPERFÍCIE DE TRABALHO 
 

a) Laminado e PVC:  Perstorp PP 25 Office gray ou 

PANTONE 427 U. 
 

3.4   GAVETEIRO 
 

a) Laminado, PVC e pintura:  Perstorp PP 25 Office gray ou 

   PANTONE 427 U. 
 

3.5  SAIA E CALHA 
 

Pintura eletrostática em epóxi pó, texturizada e acetinada:  Perstorp PP 25 Office 
gray ou PANTONE 427 U. 
 

OBS: Qualquer outro elemento existente no conjunto do posto de trabalho deverá 
acompanhar a cor do elemento principal (ex: quando existirem tampas de topos da 
estrutura metálica deverão ser na cor principal da própria estrutura - cinza). 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
1.  A altura das superfícies de trabalho - deverá estar na faixa de 730 a 750 mm. 
2.  Todo o conjunto do posto de trabalho deverá ser perfeitamente nivelado e firme. 
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3.  Os encabeçamentos com perfil de PVC não poderão apresentar ressalto ou 
rebaixo. 

 

4. IMAGENS DE  REFERÊNCIA 
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       ARMÁRIOS 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1 TIPO 

 Armário Alto e Baixo, com duas portas tipo charneira. 

 1.2 ESTRUTURA 

 Em chapa MDF, com espessura mínima de 18mm, revestida em ambas as faces 
com laminado melamínico de Baixa Pressão, superfície lisa, fosca, topos 
revestidos com perfil de PVC, mínimo de 2mm de espessura e sem bordas 
cortantes,  na cor igual ao do laminado. 

 Todos os armários deverão ter o tampo com 25mm de espessura e borda frontal 
totalmente arredondada (1800). Poderão ser em MDF revestidos com laminado 
melamínico de Alta Pressão com as bordas em postforming ou com pintura MDF 
da Sayerlack com acabamento texturizado, aplicação sobre duas demãos de 
primer da Sayerlack. 

 O fundo do armário deverá ser nivelado com a lateral e ter acabamento igual à 
parte frontal (laminado e perfil de PVC). 

 O tampo inferior deverá ter largura igual à largura total do móvel, de modo que 
as laterais do armário apoiem-se sobre o mesmo.  

 1.3 BASE 

 Em aço galvanizado, pintado com pintura eletrostática epoxi, cor cinza grafite 
PANTONE 432 U. (CH 14 - 1,90mm) 

 OBS: A base deverá ser um quadro (retângulo) fechado. 

 1.4  PRATELEIRAS 

 Em chapa de MDF, com espessura mínima de 15mm, revestida em ambas as 
faces com laminado melamínico de Baixa Pressão, superfície lisa, fosca, topos 
(todos os 04) revestidos com perfil de PVC , na mesma cor do laminado. 

 1.5  PASTA SUSPENSA 

  Nos armários deverá existir quadro com dispositivo dotado de corrediças 
telescópicas, para arquivamento lateral de pastas suspensas (posicionadas 
perpendicularmente à frente do armário). A estabilidade dos armários não poderá 
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ser comprometida quando o dispositivo estiver aberto em seu uso normal (com 
pastas cheias). 

OBSERVAÇÃO: 

-  Os armários deverão ter trava para impedir abertura simultânea dos 
dispositivos de pastas suspensas. 

-  A estrutura de apoio da pasta suspensa deverá ter distância entre apoios de 
392 mm. 

- Variação admissível nas dimensões é de mais ou menos (+ ou -) 5mm    (exceto 
para as gavetas). 

1.6  PORTAS 

 Duas portas tipo charneira com abertura igual ou maior que 90º. 

Em chapa de MDF, com espessura mínima de 15mm, revestidas ambas as faces 
com laminado melamínico de Baixa Pressão, superfície lisa, fosca, topos (todos) 
revestidos com perfil de PVC na mesma cor do laminado. Fixadas com 
dobradiças de pressão, tipo Plastipar, ou similar, niquelada. 

1.7 PUXADOR 

  As portas serão dotadas de puxadores plásticos roliços, tipo alça. 

1.8 FECHADURA E FECHO 

 Fechadura tipo cilindro, com rotação de 3600, lingueta sem rotação, própria para 
armário de madeira, cromada, instalada em uma das folhas e dois ferrolhos tipo 
alça, fixados na parte inferior e superior interna da porta esquerda, Referência 
809, da DATTI, ou similar. 

1.9 PARAFUSOS 

Todos os parafusos para fixação e montagem dos armários deverão ser do tipo 
"porcacilindrica" com rosca milimétrica. 

 Nos armários altos, a prateleira intermediária deverá ser fixada às laterais por 
04 sistemas do tipo "minifix"; 

Os fundos dos armários deverão ser fixados às laterais por sistema do tipo 
"minifix". 
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A fixação do tampo de base às laterais do armário deverá se dar por parafusos 
tipo "porca cilindrica" no sentido base/laterais. 

 A fixação das laterais do armário ao tampo superior (inferior ao sobre-tampo) 
deverá se dar por parafusos de cabeça chata com "porca cilíndrica" no sentido 
laterais/tampo. A lateral do armário deverá ser escareada no máximo em 2,5 mm, 
para abrigar totalmente a cabeça do parafuso, de modo que não existam 
ressaltos em relação à lateral do armário. A cabeça do parafuso deverá ser 
coberta por tampa plástica. 

2. ITENS E DIMENSÕES 

Armário Alto - 800 mm x 500mm x 1600 mm (largura x prof. x altura) 

-  SPM Armário Alto Prateleiras - com três prateleiras, sendo a prateleira 
intermediária fixa internamente mini-fix – 71.10.111.600052-5; 

-  SPM Armário Alto Pasta Suspensa - com três dispositivos para pastas 
suspensas - 71.10.111.600053-5; 

Armário Baixo - 800 mm x 600mm x 730 mm (largura x prof. x altura) 

-  SPM Armário Baixo Prateleira - com uma prateleira – 71.10.111.600057; 

3. REFERÊNCIA CROMÁTICA 

Laminado e PVC:  Perstorp PP 25 officegray  ou PANTONE 427 U. 

Pintura da base metálica:  epoxi pó, cinza grafite PANTONE 432 U. 

 OBS: 

 Qualquer outro elemento existente no conjunto do armário deverá acompanhar 
a cor do elemento principal. 

OBSERVACÕES GERAIS: 

1.  Todos os armários deverão atender as dimensões estipuladas no item 2 retro. 
A tolerância admitida nas dimensões será de apenas 1cm. 

2. As prateleiras deverão ter altura regulável. Sendo que a prateleira 
intermediária é fixa.  

3.  Os armários não poderão apresentar quinas vivas e/ou cortantes. 
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4.  Os puxadores deverão acompanhar a cor do armário. 

5.  Todos os encabeçamentos com perfil de PVC não poderão apresentar 
ressaltos ou rebaixos. 

6.  Nos Armários Altos, para a fixação dos componentes da estrutura, utilizar 
parafusos com porcas cilíndricas, com apoio das laterais no tampo inferior. 

7.  O tampo superior deverá ser cavado para abrigar a lingueta do fecho interno. 

Armário Alto 
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1.  CARACTERÍSTICAS 
 
1.1 TIPO 

 
Berço em aço, com grades de abaixar. 
 

1.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 

a) Estrutura em tubos retangulares de 50×30mm, com estrado em chapa de aço 
carbono de 1,2mm de alta resistência pintada; 
 

b) Cabeceira e peseira construída em tubos redondos de aço carbono ASTM 
A36 de 1 1/4”.  

 
c) Grades laterais de abaixar, em tubos redondos de aço carbono ASTM A36 de 

3/4”, com movimento através de corrediças de trefilado de aço carbono com 
acabamento cromado. Terminais articulados da grade com acabamento 
cromado; 

 
d) Acabamento com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó epóxi 

na cor branca; 
 
e) Rodas de 3”, com freios em diagonal; 
 
f) Dimensões mínimas aproximadas (A X C x L): 1,30 X 1,30 x 0,65; 
 
Obs.: terminal superior da corrediça dotado de chapa de proteção cromada soldada 
à estrutura (cabeceira e peseira), que impeçam o contato direto da grade lateral 
móvel com o acabamento da estrutura; 
 
Obs.: ponto de apoio intermediário que elimine a oscilação da corrediça, de forma a 
impedir que a grade lateral se choque contra a estrutura quando deslocada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8 

CEP: 70.070-120 - Brasília 
Telefone: (61) 2027 - 3672 

           Programa Mulher Segura e Protegida 
Implantação da Casa da Mulher Brasileira 

 
                                  ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO  
 

2 
 

 
 

2. IMAGEM DE REFERÊNCIA: 
 

 
Obs.: Imagem meramente ilustrativa 



 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  

CEP: 70.070-120 - Brasília 

 Telefone: (61) 2027 - 3672 

         Programa Mulher Segura e Protegida 
Implantação da Casa da Mulher Brasileira 

      
                                 ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO  
 

1 

 

1.  CARACTERÍSTICAS 
 
1.1 TIPO 
 

Cadeira operacional base fixa empilhável. 
 

1.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 

- Estrutura em aço tubular com secção de 20x20mm e 2mm de espessura de 
parede, com tratamento anticorrosivo.  
 

- Acabamento de partes metálicas em pintura eletrostática epóxi-pó na cor grafite 
ref. cromática pantone 432c. 
 

- Sistema de anti-atrito que facilite o desempilhamento posterior das cadeiras, 
dispondo de ângulo entre o encosto e o assento de 90 a 105º graus. 
 

- Estofados com espuma injetada de poliuretano colada à estrutura, com espessura 
de 40 mm nas bordas laterais do assento, com variações que proporcionem o 
formato anatômico. Densidade de 40 a 60 Kg/m³. Não poderão ter formação de 
gomos por costuras no tecido ou por frisos na espuma injetada; 
 

- Revestimento em tecido composição 100% lã, cor roxo ref.: pantone 262c ou c:57 
m:9 2 y:12 k:56 da tecelagem lady ou similares, desenho da trama tipo panamá 
3x3, gramatura mínima 335 grs/m². 
 

- Dimensões aproximadas da cadeira: 90 x 42,5 x 48 cm (altura x largura x 
profundidade). 
 

2.   ITEM E PBMS 
 

SPM CADEIRA BASE FIXA – PBMS 71.10.111.600136. 
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3.   IMAGEM DE REFERÊNCIA 
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1. CARACTERÍSTICAS 
 

1.1  TIPO 
 

Cadeira giratória, com braços, assento e encosto em concha dupla, estofada, com 
regulagem de altura de assento, regulagem de inclinação do encosto e com 05 (cinco) pás 
com rodízios.  

 
1.2  ESTRUTURA  

 
Base giratória – Em aço ou nylon. 

 
Assento e encosto - Composto por alma em compensado multilaminado certificado, 
espessura mínima de 10 mm (constituído de no mínimo 05 lâminas), moldado 
anatomicamente a quente ou injetada em resina termoplástica (polipropileno ou poliamida) 
com curvatura anatômica e sistema de nervuras na parte traseira para garantir resistência 
mecânica. Todas as bordas arredondadas, sem arestas cortantes. 
 
Braços - Em alma de aço ou totalmente injetados em espuma de poliuretano, em formato 
aproximadamente retangular ou trapezoidal, com bordas arredondadas.  

 
1.3 FIXAÇÃO 

 
O encosto deverá ser fixado ao mecanismo de aço da base através de uma única coluna 
de aço. A coluna deverá ser devidamente testada para suportar a flexão e o peso das 
costas do usuário. 

 
Obs: A fixação da coluna ao encosto não deverá ser aparente. 

 
1.4 REGULAGEM 

 
Deverão ser independentes as regulagens de altura do assento e inclinação do encosto. 

 
Assento - Base à gás, com alavanca de fácil manuseio (acionamento vertical), altura 
mínima variando de 400 a 430 mm (vide desenho - cota a), máxima entre 500 e 530 mm e 
com curso do pistão mínimo de 100 mm. 

 
Encosto - Regulagem de inclinação infinito ou denteada, com no mínimo três pontos 
(ângulos de 900 a 1050). O ângulo máximo não poderá comprometer a estabilidade da 
cadeira. 

 
1.5 ACABAMENTO 
 

Pás - Quando em aço, pintura eletrostática em epóxi, quando em nylon, pigmento 
texturizado. Cor grafite Pantone 425C.  Todas as pás, quando em aço, deverão ter 
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proteção em capa de poliuretano integral ou nylon ou polipropileno, texturizado. Cor grafite 
Pantone 425C. 
 
Colunas do pistão – Pintura eletrostática em epóxi, cor grafite, com cartola de proteção em 
polipropileno na coluna, que esconda o pistão. Cor grafite Pantone 425C. 
 
Braços - Pintura eletrostática em epóxi (estrutura), cor grafite. Apoio do antebraço em 
espuma de poliuretano integral injetado, texturizada. Cor grafite Pantone 425C. 

 
OBS: 

 
1.  Todas as peças de aço deverão receber, antes da pintura, tratamento de fosfatização 

por imersão; 
2.  Não será aceita capa protetora em tubo de plástico para acabamento da coluna do 

encosto; 
3.  Todos os parafusos terão cabeças sextavadas, na cor do acabamento da coluna. 
 

1.6 ESTOFADO 
 
 Assento e encosto – com espuma injetada, moldada anatomicamente e colada, com 

espessura de 40 mm nas bordas laterais do assento e encosto, mas com variações para 
proporcionar o formato anatômico. Densidade do encosto com variação de 45 a 55 Kg/m3 e 
do assento de 55 a 65 Kg/m3. 

 
 Não poderão ter formação de gomos por costuras no tecido ou por frisos na espuma 

injetada. 
 

Acabamento em tecido composição 100% lã cor roxa PANTONE 262 C ou C:57 M:92 Y:12 
K:56, com bordas em perfil de PVC cor grafite, ref. pantone 425C, de alto impacto, encaixe 
tipo macho e fêmea ou capa de proteção de polipropileno ou ABS, protegendo inclusive as 
bordas, cor grafite. 
 
Contra-encosto - Em tecido composição 100% lã cor roxa PANTONE 262 C ou C:57 
M:92 Y:12 K:56, bordas em perfil de PVC cor grafite, ref. cromática pantone 425C, de alto 
impacto, encaixe tipo macho e fêmea ou capa de proteção de polipropileno ou ABS, 
protegendo inclusive as bordas, cor grafite, ref. cromática pantone 425C. 

 
1.7 RODÍZIOS 
 

Tipo de duplo giro de nylon com rodas de 48 mm de diâmetro. 
 
2. ITENS E DIMENSÕES 
 

SPM CADEIRA ESPALDAR ALTO-ROXA  
PBMS: 71.10.111.600060-5 
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3. REFERÊNCIA CROMÁTICA 

 
3.1 ESTRUTURA – Grafite PANTONE 425C. 
 
3.2 ESTOFADO (tecido) – PANTONE 262C ou C:57 M:92 Y:12 K:56. 
 
3.3 DIVERSOS (PVC, etc.) – Grafite PANTONE 425C. 

 
OBSERVAÇÕES 
 

1.  Deverão ser obedecidas as dimensões constantes do desenho em anexo; 
 

2.  Para as dimensões do assento e encosto não considerar a espessura dos perfis em PVC, 
quando houver; 

 
3.  O apoio de braços, em toda sua extensão, assim como os mecanismos de ajuste de altura 

(encosto e assento) e demais pontos de comando da cadeira não deverão conter arestas 
cortantes em qualquer ponto de contato; 

 
4.  Todos os elementos da estrutura da cadeira, bem como o sistema de rodízios deverão 

suportar carga mínima operacional de 200 Kg; 
 

5.  Todo o conjunto da cadeira deverá estar perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer 
desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos, quinas e arestas pontiagudas e/ou 
cortantes, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos aparentes, falhas, gomos 
ou pregas na costura, frisos na espuma injetada, encaixes deficientes de topos em PVC ou 
outras fragilidades da peça, serão motivos de reprovação da peça executada; 

 
6.  A qualidade de confecção e acabamento, a resistência, durabilidade e o atendimento às 

normas e requisitos ergonômicos serão fatores preponderantes na avaliação técnica das 
cadeiras; 

 
7.  O Banco do Brasil poderá a seu critério, ao final do processo, selecionar amostras retiradas 

dos lotes de fornecimento a fim de atestar a manutenção da qualidade dos produtos 
entregues, sob pena de rejeição integral do objeto licitado; 

 
8.  O fornecimento das cadeiras fica condicionado à aprovação de protótipos por técnicos do 

Banco do Brasil. 
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CADEIRA ESPALDAR ALTO – ROXA 

 
 

 
 

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA – cor ITEM 3 
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VISTA LATERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G3 100 G4 300/320 

90 a 105° G6 180/220 F2 150 

F3  30/50 

E 40 

B2 420/440 

B1 480/500 
A 400/430 

3 a 5° 
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VISTA FRONTAL 
 

F  440/460 

F1  600/660 

G5  50/65 

G1  210/220 

C  480/500 

L  315/325 
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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

Cadeira Operacional giratória corporativa com braços, para utilização geral. 
 
Conjunto assento e encosto executado em concha dupla estofada, dotado de 
mecanismo de inclinação sincronizado do tipo “Syncron”. Assento, Encosto e Apóia-
braços dotados de regulagem de altura independentes. Revestimento em tecido 100% 
lã na cor roxa ref.: PANTONE 262 C ou C:57 M:92 Y:12 K:56. Base (pata) em 
estrutura metálica tubular com capa de proteção injetada em resina de engenharia e 
rodízios de duplo giro injetados em poliamida (nylon 6), ambos na cor grafite ref. 
cromática Pantone 425C. 

 
2. ENCOSTO 
 

Encosto espaldar baixo, composto por alma em compensado multilaminado certificado, 
espessura mínima de 10 mm (constituído de no mínimo 05 lâminas), moldado 
anatomicamente a quente ou injetada em resina termoplástica (polipropileno ou 
poliamida) com curvatura anatômica e sistema de nervuras na parte traseira para 
garantir resistência mecânica. Todas as bordas arredondadas, sem arestas cortantes. 
 
Estofado na superfície frontal em espuma de poliuretano injetado flexível de alta 
resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, , conformada anatomicamente e isenta de CFC, espessura média de 40 mm. 
Densidade entre 45 e 55 Kg/m³. Largura e extensão vertical (valores mínimos) do 
encosto 305 mm. 

 
Revestimento em tecido composição 100% lã, na cor roxa ref.: PANTONE 262 C ou 
C:57 M:92 Y:12 K:56, desenho da trama tipo panamá 3x3, gramatura mínima 
gramatura 244 g/m² +/-5% (366 g/m linear) +/- 5%O tecido deverá receber tratamento 
retardante à chamas, conforme ISSO 6940 e tratamento de proteção antimicróbica 
(Ultra-fresh), conforme AATCC 6538 e AATCC 4352, além de apresentar solidez de cor 
à fricção - AATCC-8 – mínima CLASSE 5. 
 
Suporte para encosto em chapa de aço estampada com dimensões mínimas de 90 x 6 
mm (largura x espessura), dotada de nervura estrutural de reforço, acabamento em 
pintura eletrostática realizada por processo automatizado com tinta pó (revestindo 
totalmente a estrutura), película de aproximadamente 60 mícrons, com propriedades de 
resistência a agentes químicos e pré-tratamento antiferruginoso.  
 
Encosto dotado de regulagem de altura individual por meio de sistema automático tipo 
catraca, curso mínimo de 60 mm em no mínimo 08 estágios (posições), com capa de 
proteção em polipropileno texturizado (o sistema não poderá permitir a retirada total do 



 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  

CEP: 70.070-120 - Brasília 
 Telefone: (61) 2027 - 3672 

Programa Mulher Segura e Protegida 
Implantação da Casa da Mulher Brasileira 

                                            
                                          ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO  
 

2 
 

encosto). O encosto deverá proporcionar adequado apoio à região lombar do usuário, 
com formato convexo no sentido da altura. 

 
3. ASSENTO 
 

Assento composto por alma em compensado multilaminado certificado, espessura 
mínima de 10 mm (constituído de no mínimo 05 lâminas), moldado anatomicamente a 
quente ou injetada em resina termoplástica (polipropileno ou poliamida) com curvatura 
anatômica e sistema de nervuras na parte traseira para garantir resistência mecânica. 
Todas as bordas arredondadas, sem arestas cortantes. 
 
Estofado na superfície frontal em espuma de poliuretano injetado flexível de alta 
resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, conformada anatomicamente e isenta de CFC, espessura média de 40 mm, 
apresentando pouca conformação na base do assento e borda frontal arredondada, em 
conformidade com NR-17. Densidade entre 50 e 60 Kg/m³. Profundidade da superfície 
do assento de 380 mm (valor mínimo) a 460 mm (valor máximo) e largura mínima de 
400 mm. 
 
Revestimento em tecido composição 100% lã, cor roxa ref.: PANTONE 262 C ou C:57 
M:92 Y:12 K:56, desenho da trama tipo panamá 3x3, gramatura 244 g/m² +/-5% (366 
g/m linear) +/- 5%. O tecido deverá receber tratamento retardante à chamas, conforme 
ISSO 6940 e tratamento de proteção antimicróbica (Ultra-fresh), conforme AATCC 
6538 e AATCC 4352, além de apresentar solidez de cor à fricção - AATCC-8 – mínima 
CLASSE 5. 
 
Mecanismo de regulagem de inclinação tipo “Syncron”, com corpo e placa injetados em 
liga de alumínio ou em chapa de aço estampada de 3 mm de espessura. Movimento de 
reclinação entre assento e encosto sincronizado na proporção 1 x 2 respectivamente, 
com acionamento através de sistema único ou de 2 (duas) alavancas (manípulos) de 
regulagem, produzida em ABS ou poliamida (nylon 6). Dotado de no mínimo 04 
posições de bloqueio de movimento (travamento), sistema anti-impacto do espaldar e 
ajuste de tensão individual (relax). 

 
4. ESTRUTURA 
 

Composta por base (cinco patas) giratória Ø 650 mm em aço SAE 1010/1020 
fosfatizada ou alumínio, executada em estrutura tubular de alta resistência 25 x 25 x 
1,5 mm, soldada em bucha de aço 3 mm de espessura. Acabamento em pintura 
eletrostática texturizada na cor grafite, realizada por processo automatizado com tinta 
pó (revestindo totalmente a estrutura), película de aproximadamente 60 mícrons, com 
propriedades de resistência a agentes químicos e pré-tratamento antiferruginoso. 
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Todas as patas deverão possuir proteção em capa de polipropileno ou capa em 
poliamida (Nylon 6) com fibra de vidro, aditivo anti-ultravioleta, alta resistência 
mecânica e à abrasão, acabamento texturizado na cor grafite ref. cromática Pantone 
425C. 
 
Rodízios de duplo giro (cinco) de no mínimo Ø 48 mm (conforme ABNT NBR 13962) 
injetados em resina de engenharia poliamida (nylon 6) e bandagem em PU para piso 
frio (maior resistência à abrasão). Eixos em aço trefilado 1010/1020. Distância entre o 
ponto de apoio da roda e o eixo de giro de no mínimo 18 mm, largura da superfície de 
rolamento de no mínimo 7 mm, Ø da fixação de no mínimo 10 mm e distância entre 
rodas de 15 mm a 22 mm, conforme ABNT NBR 13962. Alojamento para engate dos 
rodízios dispensando o uso de buchas de fixação. 
 
Coluna giratória em tubo de aço mínimo 50 mm e 1,5 mm de espessura, dotado de 
sistema de regulagem de altura curso mínimo de 126 mm com pistão à gás (pistão 
norma DIN 4550, classe 4), dotada de alavanca de fácil manuseio (acionamento 
vertical). Movimento de rotação realizado sobre rolamento de esferas. Capa telescópica 
de 03 elementos, injetada em polipropileno texturizado cor grafite ref. cromática 
Pantone 425C. Altura da superfície superior do assento (intervalo de regulagem) ao 
piso variando de 420 mm (valor mínimo) a 535 mm (valor máximo), conforme ABNT 
NBR 13962. Os intervalos de regulagem podem ser excedidos, desde que os valores 
mínimos e máximos prescritos estejam incluídos na faixa de regulagem. 

 
5. BRAÇO REGULÁVEL 

 
Apóia-braços executados com estrutura de alma de aço (forma de “T”) com bordas 
arredondadas e pintura eletrostática na cor grafite ref. cromática Pantone 425C, 
realizada por processo automatizado com tinta pó (revestindo totalmente a estrutura), 
película de aproximadamente 60 mícrons, com propriedades de resistência a agentes 
químicos e pré-tratamento antiferruginoso. Braços em espuma de poliuretano integral 
injetado, acabamento texturizado na cor grafite ref. cromática Pantone 425C. Peças de 
acabamento e capas protetoras termoplásticas na mesma cor. 
 
Regulagem em altura de 200 mm (valor mínimo) a 250 mm (valor máximo) medidas a 
partir do assento, conforme ABNT NBR 13962, proporcionada por dispositivo deslizante 
por pressão com botão. Os apóia-braços deverão permitir ajustes em seu 
distanciamento interno (largura de acomodação do usuário no assento) com dispositivo 
de fácil manuseio obedecendo a distância mínima entre eles de 460 mm (conforme 
ABNT NBR 13962), com curso de extensão de no mínimo 25 mm em cada braço. 
Comprimento do apoia-braços mínimo de 240 mm, largura mínima de 60 mm. 

 
6. ITEM E PBMS 
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Item – SPM CADEIRA GIRATORIA – ROXA 
PBMS - 71.10.111.600061 

 
7. OBSERVAÇÕES 
 

a) Todo o conjunto da cadeira deverá se apresentar perfeitamente nivelado e firme. 
Quaisquer desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos, quinas e arestas 
pontiagudas e/ou cortantes, rebarbas, soldas de má qualidade estrutural e estética, 
grampos aparentes, falhas, gomos ou pregas na costura, frisos na espuma injetada, 
encaixes deficientes de carenagens ou outras fragilidades da peça, serão motivos de 
reprovação da peça executada; 

 
b) A qualidade de confecção e acabamento, a resistência, durabilidade e o 
atendimento às normas e requisitos ergonômicos serão fatores preponderantes na 
avaliação técnica das cadeiras; 

 
c) Todas as peças em aço deverão receber obrigatoriamente, antes da pintura, 
tratamento anticorrosivo de fosfatização por imersão ou spray; 
 
d) Todos os parafusos aparentes deverão possuir cabeças, na cor do acabamento 
predominante da estrutura; 
 
e) Todas as fixações do assento devem ser realizadas por meio de buchas em Zamaq 
ou porcas de aço estampado fixadas na madeira compensada ou plástico; 
 
f) Todas as capas de proteção de polipropileno deverão apresentar no mínimo 2 mm 
de espessura; 
 
g) Quaisquer Certificações/Laudos exigidos deverão estar dentro do prazo de validade. 
O laudo deverá ter identificação da cadeira conforme descrição deste memorial e em 
conformidade com o produto ofertado, identificado por catálogo de produto. O catálogo 
deve deixar claro, de forma visual, as características gerais do produto a ser fornecido; 
 
h) Todas as unidades deverão vir acompanhadas de seus respectivos manuais 
operacionais. 
 
i) Será admitida variação dimensional de largura e profundidade do assento e 
encosto para mais até (+) 100 mm e para menos até (-) 50 mm. 
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CADEIRA GIRATÓRIA - ROXA 
 

 
 

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA 
-  COR ITEM 1
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CADEIRA GIRATÓRIA 

 
 

ELEVAÇÃO 
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PLANTA 
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1. CARACTERÍSTICAS 

 
1.1 TIPO 
 

Cadeira base fixa, para refeitório. 
 

1.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 

Estrutura em tubo de aço carbono com tratamento anticorrosivo, acabamento 
cromado ou inox polido. 

 

Assento e encosto em polipropileno copolímero cor amarela, ref. Pantone 012C. 
 

Dimensões:  
 

- Estrutura Tubo Oval: ..............................................30X15mm e= 1,2 mm 

- Altura assento: ...........................................................Entre 350 e 500 mm 

- Profundidade Assento: ..............................................Entre 380 e 460 mm 

- Largura Assento: ..........................................................Mínima de 400mm 

- Largura Encosto: ..........................................................Mínima de 305mm 

 

1.3  ITEM E PBMS 
 

SPM CADEIRA REFEITÓRIO – PBMS 71.10.111.600063. 
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2 IMAGEM DE REFERÊNCIA:  
 

 
3. REFERÊNCIAS 

 

Modelo Linha Fabricante 
7270 Prátik Danna móveis 

D - Palmetal móveis 

 

Imagem meramente ilustrativa. 
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1. REFRIGERADOR 
 
1.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 
a) Refrigerador frost-free; 
b) 02 portas (Duplex); 
c) Cor branca; 
d) Capacidade mínima liquida de armazenamento (refrigerador + frezzer) de 350 Litros; 
e) Iluminação interna; 
f) Gaveta para legumes; 
g) Prateleira para garrafas; 
h) Pés estabilizadores; 
i) Controle de temperatura; 
j) Alimentação: CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO  
k) Não contenha gás CFC; 
I) Nível de classificação energética A (PROCEL / INMETRO); 
m)  Garantia mínima de 1 ano. 
 
2. MICRO-ONDAS  
 
2.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 
a) Capacidade mínima para 20L (volume); 
b) Cor: Branca 
c) Potência nominal mínima de 800 w; 
d) Puxador na porta; 
e) Prato giratório; 
f) Painel e display digitais; 
g) Trava de segurança eletrônica; 
h) Funções: descongelar por tempo; 
i) Relógio; 
j) Bloqueio do painel; 
k) Manual em português; 
l) Etiqueta nacional de conservação de energia (Ence) graduação A; 
m) Certificado ou registrado junto ao INMETRO, conforme portaria INMETRO 497/2011; 
n) Dimensões aproximadas (L X A X P): 46 X 29 X 34CM  
o) Voltagem: CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO; 
p) Garantia mínima de 1 ano. 
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3. PURIFICADOR DE ÁGUA 
 
3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 
a) Purificador de água com tripla filtragem; 
b) Cor: branco ou prata 
c) Troca de filtro do tipo “twist and pull" (sem ferramentas); 
d) Opção para água natural e gelada; 
e) Capacidade de refrigeração: Mínima de 3 litros por hora; 
f) Silencioso;  
g)   Termostato regulável; 
h) Isolamento térmico; 
i) Unidade de purificação utilizando carvão ativado com prata coloidal (meltblow); 
j) Com processo de filtragem mínima de 03 etapas; 
k) Elemento filtrante com capacidade para no mínimo 6.000 litros; 
I) Vazão de trabalho superior a 40 litros/hora 
m) Gabinete em plástico de alta resistência ou em aço inox; 
n) Dotado de torneiras e bandeja coletora de resíduos removível; 
o) Atender aos requisitos da NBR 1C098/2012 quanto à retenção de partículas, redução 
de cloro livre e eficiência bacteriológica; 
p) Certificado pelo INMETRO;  
q)   Voltagem CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO; 
r) Para instalação na rede hidráulica da edificação; 
s) Garantia Mínima 1 ano. 
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COMPUTADORES 

1. Alimentação 
 
1.1. A fonte de alimentação deve ser compatível com o gabinete e placa principal. 
1.2. Deve aceitar tensões de entrada de 110 a 220 VCA (± 10%), 50-60 Hz, com ajuste 
automático de tensão de entrada. 
1.3. Deve ser suficiente para suportar todos os componentes e acessórios presentes na 
configuração do equipamento (placa principal, interfaces, discos 
rígidos, memória RAM, demais componentes e periféricos), com velocidade do 
ventilador da fonte variável. 
 

2. Processador / Desempenho 
 

2.1. Arquitetura x86 com suporte a 32 e 64bits. 
2.2. Ao menos 4 (quatro) núcleos físicos. 
2.3. Frequência mínima de 2.1Ghz e 3.8Ghz no modo turbo. 
2.4. Memória cache de no mínimo de 4 MB. 
2.5. Controlador de memória DDR-4 ou superior integrado. 
2.6. Controlar de gráfico integrado. 
 

3. Placa Principal 
 

3.1. Fabricação própria e exclusiva do modelo ofertado, do mesmo fabricante do 
equipamento. Não serão aceitas personalizações. 
3.2. Chip de segurança TPM Versão 1.2 (Trusted Platform Module) integrado à placa 
principal. Devem ser ofertados e entregues todos os softwares necessários para a 
implantação e utilização de todos os recursos de segurança. 
3.3. O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 
eletricamente reprogramável. 
3.4. Atualização da BIOS (inclusive remotamente), por meio de interface gráfica através 
de utilitário próprio do fabricante. 
3.5. Deverá ser gerenciável remotamente, mesmo com o computador desligado, porém 
conectado à rede elétrica e de dados; 
3.6. O equipamento deverá ter a capacidade de ser gerenciado mesmo quando estiver 
fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. 
 

4. Memória 
 

4.1. Deverá ser fornecido no mínimo 04 GB de memória RAM por computador. 
4.2. Barramento de memória tipo DDR4 2400 MHz ou superior. 
4.3. Permitir expansão mínima de até 16GB. 
4.4. Suportar tecnologia dual channel. 
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5. Placa de Rede WiFi 
 

5.1. Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos 
adaptadores externos; 
5.2. Suporte para os padrões IEEE 802.11ac/n/a 5GHz; IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz; 
5.3. Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; 
5.4. Compatibilidade com o padrão 802.1x; 
5.5. Possuir certificação ANATEL. 
 

6. Interfaces e dispositivos integrados à placa principal 
 

6.1. No mínimo 6 (seis) portas USB sendo pelo menos 2 (duas) localizadas na parte 
frontal do equipamento e no mínimo 4 (quatro) portas USB 3.0 e 
possuir no mínimo 1 (uma) porta USB Tipo-C. 
6.2. As interfaces deverão ser disponibilizadas sem a utilização de hubs ou portas USB 
instaladas em qualquer tipo de adaptador PCI, ou seja, as portas 
devem fazer parte do projeto da placa principal do equipamento proposto. 
 

9. Controladora de Rede 
 

9.1. On-board, plug & play, para comunicação a 10/100/1000 Mbits/s, padrão Ethernet, 
Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, plug-and-play, totalmente 
configurável por software. 
9.2. Possuir compatibilidade com os padrões Ethernet IEEE 802.2, 802.3, 802.3u, 
802.1x e 802.3ab. 
9.3. Possuir suporte à configuração automática de velocidade da interface (auto-sense). 
9.4. Permitir comunicação no modo full-duplex. 
9.5. Possuir conexão RJ-45 fêmea. 
9.6. Possuir LED indicador de atividade de rede. 
9.7. Possuir suporte a Wake-Up on LAN em funcionamento (habilitada de fábrica no 
BIOS). 
9.8. Possuir suporte a PXE 2.0. 
9.9. Suportar gerenciamento através do protocolo SNMP. 
9.10. Permitir acesso remoto ao microcomputador mesmo com este desligado 
(considerando que esteja conectado na rede elétrica e de dados). 
 

10. Unidade de Disco 
 

10.1. 01 (um) disco rígido interno 
10.2. Tipo Solid-state hybrid drive (SSHD). 
10.3. Conexão padrão SATA com taxa de transferência de no mínimo 6 GB/s. 
10.4. Capacidade mínima de 1TB e com no mínimo 8 GB de memória FLASH. 
10.5. Velocidade de rotação mínima de 5400RPM 
10.6. Buffer de cache mínimo de 64MB. 
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10.7. Suporte à Tecnologia Self-Monitoring, Analysis And Reporting Technology – 
SMART. 
 
 

11. Vídeo 
 

11.1. Controladora de vídeo integrada com no mínimo 512MB de memória. 
11.2. Compatível com padrão SVGA ou superior 
11.3. Deve possuir duas saídas padrão integradas à placa mãe, para uso de 02 (dois) 
monitores simultaneamente com opção de modo imagem ou extensão. 
11.4. As saídas deverão obrigatoriamente ser; 
11.4.1. 01 (uma) saída Display Port (D-Port) ou HDMI. 
11.4.2. 01 (uma) saída Display Port (D-Port) ou VGA (DB15). 
11.5. Suportar resolução de até 1920x1080 ou superior 
11.6. Modo de 16,7 milhões de cores e sincronização vertical 60Hz (sessenta Hertz). 
 

12. Áudio 
 

12.1. Controladora de áudio de alta-definição integrada. 
12.2. Possuir alto-falante integrado ao gabinete. 
12.2.1. Não serão aceitas caixas de som externas. 
12.3. Potência mínima de 1,0 Watts. 
12.4. O alto-falante deve possuir a capacidade de reproduzir os sons gerados pelo 
sistema operacional e alarmes gerados por problemas de inicialização. 
12.5. O alto-falante deve se desligar automaticamente, sem a necessidade de qualquer 
intervenção do usuário, quando forem conectados fones de ouvido 
ou caixas de som externas. 
12.6. Deve possuir 1 (um) conector para saída de som (fone de ouvido) e outro para 
entrada (microfone) ou conector combo, localizados na parte frontal 
do equipamento. 
 

13. Teclado 
 

13.1. Teclado com no mínimo 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT II. O 
equipamento deverá funcionar corretamente quando o Sistema Operacional 
estiver configurado para o Teclado Brasileiro ABNT II. 
13.2. Possuir ajuste de inclinação. 
13.3. LED indicador de teclado numérico habilitado. 
13.4. LED indicador de tecla CAPS LOCK pressionada. 
13.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 
13.6. Possuir bloco numérico separado das demais teclas. 
13.7. Possuir doze teclas de função (F1-F12) na posição superior do teclado. 
13.8. O teclado deverá, obrigatoriamente, ser da mesma marca do fabricante da CPU e 
possuir a mesma tonalidade (cor). 
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14. Mouse 
 

14.1. Dois botões, ambidestro (simétrico), com tecnologia ótica laser (sem esfera). 
14.2. Com roda (wheel) para rolagem (scroll) de tela. 
14.3. Conector USB padrão, sem uso de adaptadores. 
14.4. Tecnologia óptica e resolução mínima de 1.000 dpi. 
14.5. Acompanhado de mouse pad com superfície adequada para utilização de mouse 
óptico. 
14.6. O mouse deverá, obrigatoriamente, ser da mesma marca do fabricante da CPU e 
possuir a mesma tonalidade (cor). 
 

15. Monitor 
 

15.1. Monitor LED com área de no mínimo 21,5 polegadas na diagonal. 
15.2. As entradas deverão obrigatoriamente ser; 
15.2.1. 01 (uma) entrada Display Port (D-Port) ou HDMI. 
15.2.2. 01 (uma) entrada Display Port (D-Port) ou VGA (DB15). 
15.3. Pixel Pitch de no máximo 0,275 mm (ou menor). 
15.4. Contraste mínimo: estático 1000:1 ou dinâmico 15000:1. 
15.5. Deverá possui resolução nativa de 1920x1080 ou superior. 
15.6. No mínimo 16,7 milhões de cores. 
15.7. No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e 
Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de 
imagem (fino e grosseiro) e Posição (H/V). 
15.8. Compatível com padrão Energy Star. 
15.9. Os cabos de comunicação com o microcomputador deverão ser fornecidos junto 
com o equipamento. 
15.10. Deverão ser fornecidos adaptadores de modo que o monitor possa ser ligado a 
qualquer uma das portas da controladora 
15.11. Deverá possuir recurso de rotação de tela (90°) – Pivot Rotation. 
15.12. O monitor deverá, obrigatoriamente, possuir a mesma tonalidade do gabinete 
(cor). 
15.13. Base com ajuste altura. 
15.14. Alimentação: Fonte bivolt automática, sem o uso de conversores ou 
transformadores externos. 
15.15. Conexão tipo kensington sem adaptações. 
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PPPPPARARARARARTETETETETE 1 1 1 1 1
Dos Centros de RDos Centros de RDos Centros de RDos Centros de RDos Centros de Referência de Atendimento à Mulher emeferência de Atendimento à Mulher emeferência de Atendimento à Mulher emeferência de Atendimento à Mulher emeferência de Atendimento à Mulher em
Situação de VSituação de VSituação de VSituação de VSituação de Violência e da Piolência e da Piolência e da Piolência e da Piolência e da Política Nacional deolítica Nacional deolítica Nacional deolítica Nacional deolítica Nacional de
Enfrentamento à VEnfrentamento à VEnfrentamento à VEnfrentamento à VEnfrentamento à Violência contra a Mulheriolência contra a Mulheriolência contra a Mulheriolência contra a Mulheriolência contra a Mulher

Em 2003, por meio da lei n° 10.683, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, com a competência de assessorar

direta e imediatamente o Presidente da República na formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres; bem como

de elaborar e implementar campanhas educativas e não-discriminatórias de caráter nacional; de elaborar o planejamento de gênero

que contribua na ação do governo federal e demais esferas de governo, com vistas na promoção da igualdade; de articular, promover

e executar programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de

políticas para as mulheres; de promover o acompanhamento da implementação de legislação de ação afirmativa e definição de ações

públicas que visem ao cumprimento dos acordos, convenções e planos de ação assinados pelo Brasil, nos aspectos relativos à

igualdade entre mulheres e homens e de combate à discriminação.

Dentre as Convenções e Instrumentos Internacionais que conferem direitos a mulheres e atribuem deveres aos Estados signatários,

destacam-se a Declaração de Viena, a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da Organização

das Nações Unidas, conhecida por CEDAW e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher

da OEA, conhecida como Convenção de Belém do Pará.
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A Declaração de Viena de 1993 foi o primeiro instrumento internacional a trazer a expressão direitos humanos da mulher, preconizando

em seu artigo 18 da Parte I que “os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e constituem parte integrante e

indivisível dos direitos humanos universais”.

A Declaração de Viena afirma ainda que, tendo as mulheres necessidades específicas, inerentes ao sexo e à situação socioeconômica

a que têm sido relegadas, o atendimento dessas necessidades integra o rol dos direitos humanos inalienáveis, cuja universalidade

não pode ser questionada, devendo ser promovida a elevação da participação igualitária e plena das mulheres “na vida política, civil,

econômica, social e cultural” e a erradicação das discriminações de gênero como um dos “objetivos prioritários da comunidade

internacional”.

A violência contra a mulher é também objeto da Declaração de Viena que considera, nos termos do segundo parágrafo do referido

artigo 18, os vários graus e manifestações da violência, inclusive as resultantes de preconceito cultural e tráfico de pessoas, prevendo

que sua eliminação poderia ser alcançada “por meio de medidas legislativas, ações nacionais e cooperação internacional nas áreas

do desenvolvimento econômico e social, da educação, da maternidade segura e assistência de saúde e apoio social”.

Contrapõe-se a Declaração de Viena:

“a concepção dos direitos humanos como direitos exclusivamente violados no espaço público, pelo Estado e seus

agentes, por ação ou omissão conivente, enquanto a violência privada era questão de criminalidade comum, reconhecendo

que a violência contra a mulher infringe os direitos humanos de metade da humanidade e se realiza geralmente na

esfera privada, muitas vezes doméstica, não sendo obra do Estado, os direitos humanos se tornam violáveis também

por indivíduos e pela sociedade. Cabe, portanto, ao Estado e às sociedades em geral, lutar por sua eliminação, no

espaço público, no local de trabalho, nas práticas tradicionais e no âmbito da família”.1

1 http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/lindgren_Viena.html

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Essa concepção mais ampla encontra-se consagrada pelo parágrafo 38 da Parte II do Programa de Ação que declara e recomenda:

“A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos salienta particularmente a importância de se trabalhar no sentido da

eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres na vida pública e privada, da eliminação de todas as

formas de assédio sexual, exploração e tráfico de mulheres, da eliminação de preconceitos sexuais na administração de

justiça e da erradicação de quaisquer conflitos que possam surgir entre os direitos da mulher e as conseqüências

nocivas de determinadas práticas tradicionais ou costumeiras, do preconceito cultural e do extremismo religioso. A

Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela à Assembléia Geral para que adote o projeto de declaração sobre

a violência contra a mulher e insta os Estados a combaterem a violência contra a mulher, em conformidade com as

disposições da declaração. As violações dos direitos humanos da mulher em situação de conflito armado são violações

dos princípios fundamentais dos instrumentos internacionais de direitos humanos e do direito humanitário. Todas as

violações desse tipo, incluindo particularmente assassinatos, estupros sistemáticos, escravidão sexual e gravidez forçada,

exigem uma resposta particularmente eficaz.”

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – também conhecida como Convenção de

Belém do Pará – adotada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos em 6 de junho de 1994 e ratificada pelo

Brasil em 27 de novembro de 1995, representa um marco contextual e conceitual para a violência de gênero, uma vez que define em

seu artigo 1° o conceito violência contra a mulher. Violência contra a mulher significa, nesses termos, qualquer ato ou conduta

baseada no gênero, que cause ou passível de causar morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera

pública como na esfera privada.

Conceito similar é utilizado pela Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da Organização

das Nações Unidas, conhecida por CEDAW, ratificada pelo Brasil em 1984.

A Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da Organização das Nações Unidas não limita,

mas define três áreas de abrangência da violência contra a mulher: aquela que ocorre no âmbito familiar, a que ocorre no âmbito

comunitário e a praticada ou permitida pelo Estado, por meio de seus agentes.
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“Ambas as Convenções quebraram, no que tange ao Direito, a dicotomia entre o público e o privado, isto é, romperam

a naturalização da invisibilidade, ao consolidarem um dever-ser específico: o da igualdade de consideração e respeito.

Permitiram, nesse cenário, que o Direito se estendesse ao âmbito doméstico, alcançando diversas formas de desigualdade

afirmadas nesse ambiente. De um lado, explicitaram a aplicabilidade do Direito a casos de violência ocorridos na esfera

doméstica, enunciando os direitos da mulher à vida, à integridade física, à saúde, a não ser submetida à tortura. De

outro, apontaram a necessidade da alteração de papéis sociais estanques, ressaltando a responsabilidade comum dos

cônjuges pela administração da propriedade, a igualdade de direitos pessoais no casamento, inclusive no que se refere

à escolha do sobrenome e profissão, a participação da mulher nas esferas política e econômica no mesmo patamar que

o homem. Ressaltaram, por fim, que o conceito de discriminação contra a mulher inclui a violência baseada no gênero.”2

A Constituição Federal Brasileira de 1988 incorpora aos direitos e garantias do seu texto original os estabelecidos em decorrência de

acordos e tratados internacionais. Desta forma, as Resoluções da Convenção de Belém do Pará e da CEDAW são também garantias

constitucionais, como expressa o artigo 5º parágrafo 2º da Constituição Federal: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa

do Brasil seja parte”.

Assim, sendo o Estado brasileiro signatário da CEDAW e da Convenção de Belém do Pará assumiu o compromisso perante o sistema

global de proteção dos direitos humanos e o sistema regional, respectivamente, de coibir todas as formas de violência contra a

mulher e adotar políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência de gênero.

Em decorrência dos compromissos assumidos não tão somente perante a comunidade internacional, mas em especial perante o

conjunto de mulheres brasileiras, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres desenvolveu, em parceria com o movimento

feminista, de mulheres e demais movimentos sociais, o Plano Nacional de Políticas para Mulheres, e vem apoiando ações de prevenção

2 PIOVESAN, Flávia e IKAWA, Daniela. A Violência Doméstica Contra a Mulher e a Proteção dos Direitos Humanos in: Direitos Humanos no Cotidiano Jurídico. 2004.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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e combate à violência contra as mulheres, bem como de atendimento às mulheres em situação de violência, fornecendo apoio técnico

e financeiro a projetos educativos e culturais de prevenção, a serviços especializados no atendimento, promovendo ou apoiando

eventos de capacitação de pessoas atuantes na prevenção e atendimento, articulando e promovendo a participação dos poderes

públicos para a constituição das redes de cidadania envolvendo, principalmente, os serviços de assistência social, saúde, educação,

segurança, trabalho, justiça e habitação, com fins de ampliar o efetivo acesso de mulheres às políticas públicas setoriais e aos serviços

de Justiça e Segurança Pública.

Os Centros de Referência são estruturas essenciais do programa de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, uma vez

que visa promover a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania por meio de ações globais e de atendimento

interdisciplinar (psicológico, social, jurídico, de orientação e informação) à mulher em situação de violência. Devem exercer o papel de

articuladores dos serviços organismos governamentais e não-governamentais que integram a rede de atendimento às mulheres em

situação de vulnerabilidade social, em função da violência de gênero, conforme quadro abaixo:

Aconselhamento em momentos de

crise

Atendimento psicossocial

Aconselhamento e

acompanhamento jurídico

A experiência da violência se constitui em um momento de crise para a vítima, a qual pode

temer por sua vida, entrar em choque, negação, descrença, amortecimento e medo. Uma

resposta efetiva em um momento de crise pode evitar ou minimizar o efeito traumático.

O atendimento psicossocial tem o objetivo de promover o resgate da auto-estima da mulher

em situação de violência e sua autonomia, auxiliar a mulher a buscar e implantar mecanismos

de proteção e/ou auxiliar a mulher superar o impacto da violência sofrida.

A maioria das mulheres em situação de violência tem seu primeiro contato com o sistema

de justiça e de segurança pública em decorrência dessa experiência de violência. Dessa

forma, com o objetivo de evitar a que a mulher volte a ser vítima, o Centro de Referência
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oferece aconselhamento jurídico e acompanhamento nos atos administrativos de natureza

policial e nos procedimentos judiciais, informando e preparando a mulher em situação de

violência para participação nessas atividades.

O conhecimento sobre a dinâmica, tipos e o impacto da violência contra a mulher são

elementos essenciais para a desestruturação de preconceitos que fundamentam a

discriminação e a violência contra a mulher.

Informação sobre os procedimentos utilizados no Centro de Referência e os serviços que

integram a Rede de Atendimento à Mulher em situação de violência permitem que os

serviços atendam  efetivamente as suas beneficiárias diretas cabendo ao Centro de

Referência o trabalho de sensibilização por meio de oficinas, palestras etc.

Os contatos com a comunidade e/ou mídia devem se referir à situação da violência contra

a mulher na localidade em seus aspectos gerais e não individuais. O SIGILO e a

PRIVACIDADE devem ser assegurados sempre.

A formação e qualificação contínua devem ser asseguradas aos profissionais do Centro

de Referência. A expertise desenvolvida pelos profissionais do Centro de Referência os

habilita a promover atividades de qualificação para os demais profissionais dos serviços

da Rede de Atendimento.

A coordenação do Centro de Referência deve entrar em contato com os equipamentos e

serviços da Rede de Atendimento para identificar áreas de interesse, ou que demandam

qualificação, e elaborar de forma articulada oficinas com esse fim.

O Centro de Referência deve articular os equipamentos e os serviços da rede de

atendimento para que as necessidades da mulher em situação de violência sejam

prioritariamente consideradas, de forma geral e nos casos concretos, e para que o

atendimento seja qualificado e humanizado.

Mulheres em situação de violência geralmente desconhecem os serviços, equipamentos e

procedimentos da rede de atendimento, sendo importante para sua tranqüilidade a

presença de um(a) profissional que atue como referência, o(a) qual deve informar a mulher

atendida de todos seus direitos e deveres.

Atividades de prevenção

Qualificação de profissionais

Articulação da rede de

atendimento local
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Levantamento de dados locais

sobre a situação da violência

contra a mulher

Dados locais sobre a situação da violência contra a mulher, incluindo os referentes aos

atendimentos (resguardando-se o sigilo e a privacidade), no Centro de Referência devem

ser coletados e enviados aos órgãos gestores municipais, estaduais e federais responsáveis

pela implementação da política de prevenção e enfrentamento da violência contra a

mulher.

Os dados são de suma importância para a avaliação do serviço, fortalecimento ou re-

direcionamento das políticas públicas.

Avanços foram alcançados na prevenção e combate à violência contra as mulheres com a implantação dos Centros de Referência,

porém o desafio que ora se apresenta é que esse equipamento, bem como os demais equipamentos que compõem a Rede de

Atendimento à Mulher em Situação de Violência atuem efetivamente de forma a consolidar a implementação de uma política nacional

de enfrentamento à violência contra a mulher, sendo necessário, dentre outras ações, para que se alcance esse fim:

padronização de diretrizes e procedimentos de funcionamento desse serviço;

elaboração de fluxos de atendimento integrado pelas redes locais de atendimento à mulher em situação de violência;

institucionalização da rede de atendimento à mulher em situação de violência por meio da formalização dos instrumentos

pactuados, como protocolos, por exemplo;

qualificação sistemática dos profissionais que atuam na Rede;

desenvolvimento de mecanismos de gestão e avaliação dos serviços da Rede;

realização de encontros com os serviços da Rede para supervisão, acompanhamento e avaliação dos casos atendidos.

Assim, diante da importância dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher em situação de Violência e da ausência de

padronização dos procedimentos de seu funcionamento, o que é fundamental para que se assegure a qualidade do serviço e para que

possam produzir dados e informações comparáveis ou equivalentes, em busca de monitoramento e de subsídios constante para a

manutenção e reformulação das políticas públicas de atendimento à mulher, faz-se necessário a elaboração de norma técnica que

estabeleça, em âmbito nacional, diretrizes, atribuições e padrões gerais de funcionamento desse equipamento da Rede de Atendimento.
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Norma TécnicaNorma TécnicaNorma TécnicaNorma TécnicaNorma Técnica
Documento estabelecido por consenso e aprovado por uma instituição reconhecida que fornece, para uso comum e repetido, regras,

diretrizes ou características para produtos, processos ou métodos de produção conexos, cujo cumprimento não é obrigatório. Pode,

também, tratar parcial ou exclusivamente de terminologia, símbolos, requisitos de embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a

um produto, processo ou método de produção. As normas devem ser baseadas em resultados consolidados da ciência, tecnologia e

experiência, visando a otimização de benefícios para a comunidade.
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PPPPPARARARARARTETETETETE 2 – N 2 – N 2 – N 2 – N 2 – NORMAORMAORMAORMAORMA     TÉCNICTÉCNICTÉCNICTÉCNICTÉCNICAAAAA     DEDEDEDEDE     UNIFORMIZAÇÃOUNIFORMIZAÇÃOUNIFORMIZAÇÃOUNIFORMIZAÇÃOUNIFORMIZAÇÃO     DOSDOSDOSDOSDOS C C C C CENTROSENTROSENTROSENTROSENTROS     DEDEDEDEDE

RRRRREFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIA     DEDEDEDEDE A A A A ATENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTO     ÀÀÀÀÀ M M M M MULHERULHERULHERULHERULHER     EMEMEMEMEM S S S S SITUITUITUITUITUAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DEDEDEDEDE V V V V VIOLÊNCIAIOLÊNCIAIOLÊNCIAIOLÊNCIAIOLÊNCIA

I.I.I.I.I. CCCCCONCEITUONCEITUONCEITUONCEITUONCEITUAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Os Centros de Referência são espaços de acolhimento/atendimento psicológico, social, orientação e encaminhamento jurídico à

mulher em situação de violência, que proporcione o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência

ocorrida, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate da sua cidadania.

Nessa perspectiva, os Centros de Referência de acolhimento/atendimento devem exercer o papel de articulador das instituições e

serviços governamentais e não governamentais que integram a Rede de Atendimento, sendo o acesso natural a esses serviços para as

mulheres em situação de vulnerabilidade, em função de qualquer tipo de violência, ocorrida por sua condição de mulher.

Os Centros de Referência devem prestar acolhimento permanente às mulheres que necessitem de atendimento, monitorando e

acompanhando as ações desenvolvidas pelas instituições que compõem a Rede, instituindo procedimentos de referência.

O atendimento deve pautar-se no questionamento das relações de gênero baseadas na dominação e opressão dos homens sobre as

mulheres, que têm legitimado e perpetuado, as desigualdades e a violência de gênero.
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II.II.II.II.II. OOOOOBJETIVBJETIVBJETIVBJETIVBJETIVOOOOO     EEEEE P P P P PRINCÍPIOSRINCÍPIOSRINCÍPIOSRINCÍPIOSRINCÍPIOS N N N N NORORORORORTEADORESTEADORESTEADORESTEADORESTEADORES     DDDDDAAAAA I I I I INTERVENÇÃONTERVENÇÃONTERVENÇÃONTERVENÇÃONTERVENÇÃO     DODODODODO C C C C CENTROENTROENTROENTROENTRO     DEDEDEDEDE R R R R REFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIA

O objetivo primário da intervenção é cessar a situação de violência vivenciada pela mulher atendida sem ferir o seu direito à

autodeterminação, mas promovendo meios para que ela fortaleça sua auto-estima e tome decisões relativas à situação de violência

por ela vivenciada. Ressalta-se que o foco da intervenção do Centro de Referência deve ser o de prevenir futuros atos de agressão e

de promover a interrupção do ciclo de violência. Os serviços prestados pelos Centros de Referência devem seguir princípios de

intervenção listados a seguir:

1. Atender as necessidades da mulher em situação de violência

A mulher em situação de violência é um sujeito de direitos, e é nesse contexto que todo e qualquer serviço de atendimento deve ser

a ela oferecido, o que significa que o plano de intervenção deve ser elaborado em conjunto com ela e suas escolhas devem ser

respeitadas.

O planejamento da intervenção deve integrar a Rede de Atendimento, assegurando assim que as ações  atendam as necessidades

integrais da mulher em situação de violência, como abrigo, serviços de saúde, creche etc.

2. Defesa dos Direitos das Mulheres e Responsabilização do agressor e dos serviços

Agir contra a violência implica adotar uma posição clara de que não há justificativa para a violência e condenar todos os tipos de

violência contra as mulheres, uma vez que adotar uma postura de neutralidade perpetua a violência.

As mulheres não têm que provar a situação de violência a que foram submetidas. Os profissionais devem ouvi-la, acreditar no seu

relato e tratá-las sem preconceito.

O Centro de Referência deve promover a responsabilização do agressor, por meio de encaminhamento - e monitoramento - do caso

para o sistema de segurança pública e de justiça e acompanhamento da mulher em situação de violência nos contatos com esses

equipamentos.
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3. Reconhecimento da Diversidade de Mulheres

As ações de intervenção devem considerar as necessidades de cada mulher em situação de violência de forma individualizada,

avaliando o impacto de cada ação de acordo com as circunstancias da mulher atendida e do(a) agressor(a), tais como: situação

econômica, cultural, étnica, orientação sexual, dentre outras.

4. Diagnosticar o contexto onde o episódio de violência se insere

O conceito de violência de gênero adotado para a definição de estratégias de intervenção deverá ser o previsto na Convenção

Interamericana da OEA, realizada em Belém do Pará em 1994, e subscrita pelo Estado brasileiro, resumida no seu “Art. 1º. Para os

efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte,

dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”. A maioria dos episódios

de violência integra um padrão histórico de violência. O grau de risco deve ser diagnosticado e considerado para determinar a

intensidade da intervenção.

5. Evite ações de intervenção que possam causar maior risco à mulher em situação de violência

O mais importante para as vítimas de violência é estarem em segurança. Assim, as questões relativas à segurança devem ser a

principal prioridade, devendo a estratégia de intervenção ser pautada pelo sigilo e pela busca do equilíbrio entre a intervenção

institucional padronizada e a necessidade de respostas individualizadas, as quais consideram as possíveis conseqüências para a

mulher no confronto com o agressor(a), validam as informações e opções da mulher e promovem sua autonomia.

6. Articulação com demais profissionais dos serviços da Rede

A estratégia de intervenção deve ser elaborada de forma integrada, fundamentada na cooperação, comunicação e procedimentos

integrados e articulados que assegurem consistência entre a intervenção de natureza civil e a de natureza criminal.

7. Gestão Democrática. Envolvimento de mulheres no monitoramento das ações.

O Centro de Referência deve promover o envolvimento de mulheres que já estiveram em situação de violência na definição das

estratégias adotadas e na avaliação do serviço.
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III.III.III.III.III. DDDDDIRETRIZESIRETRIZESIRETRIZESIRETRIZESIRETRIZES G G G G GERERERERERAISAISAISAISAIS     DOSDOSDOSDOSDOS C C C C CENTROSENTROSENTROSENTROSENTROS     DEDEDEDEDE R R R R REFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIA

Os Centros de Referência devem seguir as seguintes diretrizes gerais em seu funcionamento:

a. Abordagem Multidisciplinar

O trabalho multidisciplinar tem as seguintes características básicas3:

As diferentes intervenções não são pré-estabelecidas, mas diferentes para cada pessoa atendida, formuladas de modo sempre

singular;

Os profissionais se coordenam sem confusão de papéis, o que é de fundamental importância para que o atendimento seja de fato

articulado, mantendo-se em tensão as diferenças decorrentes das especificidades de cada serviço;

As diferentes intervenções podem ocorrer quase simultaneamente, é a diversificação concomitante dos liames entre os diferentes

campos e não a adição de resultados de várias relações e técnicas complementares se sucedendo que pode ter um efeito sinérgico.

b. Segurança da Mulher e dos profissionais

A segurança da Mulher e dos profissionais do Centro de Referência deve ser considerada em todos os procedimentos do atendimento,

em especial no que se refere ao atendimento a mulheres que estão vivenciando processos formais ou não de separação.

Na hipótese do agressor se dirigir ao serviço na tentativa de intimidação, é importante que se demonstre que existem limites a serem

cumpridos – que, por exemplo, não será tolerado que ele fique aguardando no Centro de Referência, nem nas proximidades do serviço.

A polícia tem por missão a segurança do público em geral e, assim, também dos equipamentos da Rede de Atendimento, é fundamental,

nesse contexto, que a coordenadora do serviço elabore, em conjunto com a justiça e a segurança pública, um protocolo de estratégias

e procedimentos de segurança a serem adotados em casos de intimidação como esse.

3 Inspirado em KONSTANTINOVITCH, C. (1993) in: Inommables violences et paroles devenant possibles  – Approches Transdisciplinaires.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A coordenadora deve também elaborar um plano interno de segurança, o qual deve: definir medidas preventivas para se ter certeza

de que situações perigosas não ocorrerão; garantir que todas as pessoas saibam o que fazer em uma situação de perigo, de modo a

não ser necessário improvisar; fazer com que as pessoas saibam responder situações de perigo de uma forma profissional e rápida, de

modo a prevenir ou conter a violência, bem como suas conseqüências; que após a ocorrência do episódio de violência, profissionais

do Centro de Referência tenham a oportunidade de discuti-lo.

c. Identificação dos Tipos de Violência

A violência contra a mulher pode assumir várias formas, algumas delas já tipificadas no ordenamento jurídico, como assédio moral e

sexual, tráfico de pessoas, estupro e atentado violento ao pudor. Os efeitos da violência contra a mulher são de longo alcance e

podem emergir em diferentes sintomas. É importante mencionar, no entanto, que esses indicadores devem ser analisados em contexto

mais amplo, não indicando necessariamente a violência. Um dos elementos comuns em episódios de violência doméstica é a dinâmica

do segredo, ou seja, a dificuldade da pessoa vitimada em revelar o que aconteceu, e, portanto, em buscar e/ou aceitar ajuda.

Indicadores

Violência Física Visível

Doenças Sexuais e Gastrintestinais

Distúrbios Emocionais

Características

Manchas roxas, queimaduras, marcas de mordida humana, fraturas – especialmente de olhos,
nariz, dentes, mandíbula.Machucados durante gravidez, aborto, nascimento
prematuro.Machucados não tratados.Machucados diversos em estágios diferentes de
cura.Vestimenta e/ou acessórios inapropriados, para possivelmente cobrir áreas do corpo
com sinais da violência.

HIV, DSTs, colite etc.

Stress - Dor de Cabeça, dor nas costas, dor no estômago, distúrbios do sono, distúrbios
alimentares, cansaço.
Ansiedade – Aceleração de batimentos cardíacos, síndrome do pânico.
Depressão, pensamentos suicidas, tentativas de suicídio, drogadição e alcoolismo.
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Problemas Pessoais

Problemas no Trabalho

Problemas no casamento ou na família.
Problemas com drogas ou álcool.
Extrema irritação, nervosismo e/ou fadiga.

Ausências freqüentes e/ou dificuldade de finalizar tarefas.
Telefonemas ou presença do agressor no ambiente do trabalho.
Isolamento.

d. Atuação em Rede

Uma rede de atendimento à mulher pressupõe a existência de uma política pública de atenção à violência de gênero, impulsionadora

dos agentes locais e facilitadora ou mobilizadora das relações entre órgãos-governamentais e não governamentais, que ao mesmo

tempo atribua a um órgão específico o papel de articulador dos serviços, fomente a ações intersetoriais e crie condições favoráveis à 

implementação e à continuidade do trabalho.

O Centro de Referência deve desenvolver estratégias de integração e complementaridade entre serviços de atendimento à violência

de gênero, para a criação ou fortalecimento de redes municipais e/ou regionais de atenção a mulheres em situação de violência,

buscando elaborar e propor a institucionalização de gestão da rede.

A estratégias de integração e complementaridade devem prever mecanismos de solução para dificuldades comumente presentes no

trabalho em rede, as quais são decorrentes das seguintes situações:

• Falta de conhecimento sobre o trabalho de cada um, os seus objetivos e seus problemas;

• Pensamento setorial ou territorial;

• Comportamentos dominadores;

• Falta de recursos financeiros e humanos;

• Atitudes preconceituosas e discriminatórias;

• Más experiências anteriores do trabalho em rede.
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Dentre as estratégias para o fortalecimento do trabalho em rede destacam-se:

• A formação multidisciplinar permanente e os seminários intersetoriais;

• Projetos conjuntos;

• Grupos de trabalho com profissionais de várias áreas;

• Supervisão integrada de casos;

• Rede de coordenadores;

• Planos de ação locais de prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres;

• Criação participativa de protocolos e fluxos de atendimento;

• Mecanismos de comunicação de informações entre profissionais que assegurem a compreensão e a aplicação das regras do

sigilo e da partilha de informação;

• Avaliação conjunta da resposta articulada dos serviços, em especial das respostas da polícia, ministério público e judiciário;

• Discussão das expectativas e experiências de cada profissional da rede;

• Treinamento em negociação de conflitos para profissionais da rede.

e. Recursos Humanos

O número de profissionais deverá ser estabelecido de acordo com a população demográfica do município e da região onde está

inserido e com os dados  quantitativos relativos à violência contra a mulher.

O Centro de Referência poderá efetuar convênios com Universidades a fim de receber estudantes, na qualidade de universitários e

profissionais recém-formados. Neste caso, procedimentos de atribuição de tarefas e supervisão dos trabalhos devem ser claramente

definidos, não podendo em hipótese alguma um estagiário ou um profissional recém-formado conduzir o atendimento inicial ou

aprofundado.

f. Gestão do Equipamento

A Gestão do Centro de Referência é de responsabilidade da (o) Coordenador(a) do Centro de Referência e deve ter como objetivos:
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1. O gerenciamento do equipamento

O gerenciamento do equipamento envolve os seguintes setores:

• Gestão de Pessoas

A gestão de pessoas compreende uma gama de responsabilidades, tais como: selecionar pessoal (no caso de profissionais contratados

sob o regime da CLT), escrever termos de referência para a seleção de pessoal, treinar novos(as) técnicos(as), supervisionar contratos

de trabalho e fluxo de informação para os(as) técnicos(as), informar a equipe sobre seus direitos, apoiar os(as) técnicos(as) no

exercício de suas funções e nos seus planos de carreira, disponibilizar apoio quando ocorrerem problemas, prevenir o burn-out4,dirimir

conflitos entre os(as) técnicos(as), organizar a supervisão, promover o ambiente organizacional empático e produtivo, promovendo

encontros, festas de aniversário, celebrações por resultados alcançados, reflexão construtiva sobre os não alcançados etc.

Os serviços de atendimento à mulher em situação de violência devem evitar estruturas de pessoal excessivamente hierárquicas,

permitindo a participação da equipe, mesmo que em diferentes graus, nos processos decisórios. Profissionais que atuam e cooperam

em equipe trabalham com mais eficácia, mais satisfação, produzem mais resultados e oferecem um serviço mais humanizado e

empoderador.

A fim de maior eficiência e de se evitar problemas na equipe, atribuições, funções, responsabilidades e grau de autonomia dos(as)

profissionais, bem como procedimentos de trabalho devem ser estabelecidos e comunicados o mais claramente e brevemente possível,

a fim de se evitar problemas na gestão do pessoal, os quais, caso surgirem, devem ser detectados com prontidão e resolvidos

eficazmente.

A coordenadora do Centro de Referência deve assegurar que os(as) profissionais da equipe tenham seus direitos funcionais ou

trabalhistas assegurados e planejar para que as férias dos(as) profissionais não interfiram negativamente no funcionamento do

equipamento, assim como deve promover e favorecer processos de formação e capacitação dos(as) técnicos(as).

4 burn-out - saindo da violência – Wave Co-ordination Office, Vienna, Áustria, 2003. Síndrome de stress pós-traumático secundário ou de exaustão.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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• Gestão de Tarefas e Serviços

A gestão de tarefas é de fundamental importância para a manutenção da qualidade do serviço. Os Centros de Referência devem

elaborar, anualmente, seu plano operacional, com objetivos, metas, indicadores, recursos disponíveis e tarefas a serem executadas,

inclusive referentes à segurança da equipe e quais profissionais responsáveis por sua execução.

A coordenadora do Centro de Referência deve elaborar a minuta do plano, levá-lo a discussão pela equipe, tomar decisões visando

sua implementação, promover a avaliação participativa sistemática da sua execução e apresentar os resultados à equipe, aos gestores

e à rede.

Os mecanismos de comunicação interna e externa devem ser um dos aspectos dos planos operacionais dos Centros de Referência. A

troca de informações ágil, eficaz e com o resguardo de sigilo, quando necessário, evitará a revitimização institucional ou pelo(a)

agressor(a) da mulher atendida.

• Gestão Financeira

A gestão financeira é um dos aspectos mais importantes na gestão do equipamento, pois é o que garante a sustentação do Centro de

Referência e envolve responsabilidade financeira, motivo pelo qual, além de outras qualificações, é importante que o(a) coordenador(a)

tenha experiência nessa área.

A gestão financeira envolve buscar e assegurar recursos financeiros, elaborar a peça orçamentária, realizar a contabilidade dos gastos

e dos salários, bem como envolve o controle e manutenção dos bens móveis do equipamento e a atribuição e supervisão de contratos,

transações financeiras, relatório de contas etc.

É importante que os procedimentos de contabilidade, contratação, pagamentos e prestação de contas estejam claramente definidos.
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2. Assegurar a qualidade do serviço

É importante ressaltar que o conceito de gestão de qualidade tem suas origens em um mundo econômico patriarcal e, portanto, pode

ser problema no contexto de um equipamento de atendimento à mulher em situação de violência. A coordenação do Centro de

Referência deve possuir subsídios e argumentos para contrapor possíveis tentativas de redução do nível dos indicadores de qualidade

do serviço.

O controle da qualidade do serviço deve ajudar o seu aprimoramento, e, para isso, mecanismos de acompanhamento sistemático do

trabalho devem ser elaborados e implementados, adoção de novos conceitos e práticas podem vir a ser necessários e indicadores de

qualidade devem ser adotados.

O acompanhamento do serviço poderá ser efetuado por meio de: questionários anônimos para as mulheres atendidas, entrevistas

com as usuárias, questionários para profissionais da rede, avaliação externa, dentre outros. Os indicadores de qualidade devem advir

dos direitos da mulher atendida pelo Centro de Referência, quais sejam:

• Direito a um ambiente de aconselhamento seguro;

• Direito a privacidade e sigilo, com exceção de regras de notificações compulsórias;

• Direito de ser informada sobre e tomar decisões referentes aos atendimentos;

• Direito de optar ou não pela denúncia;

• Direito a uma investigação isenta de suas queixas;

• Direito a um atendimento qualificado, não julgador e respeitoso;

• Direito a escolher participar ou não de pesquisas;

• Direito de escolher aceitar ou não serviços de estagiários e/ou profissionais recém-formados;

• Direito de ser informada sobre a natureza e a segurança, período de manutenção de arquivos referentes ao seu caso mantidos

pelo Centro de Referência;

• Direito a estar acompanhada por pessoa de sua escolha nos atendimentos;

• Direito a intérpretes, se necessário e/ou requisitado;

• Direito a ter seu caso transferido para outros(as) profissionais;

• Direito de acesso aos arquivos referentes ao seu caso;
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• Direito de recusar o atendimento indicado pelos(as) profissionais do equipamento;

• Direito de efetuar queixa sobre o serviço.

Essa lista de direitos deverá estar exposta nos murais da sala de espera da recepção e cópias deverão ser disponibilizadas a pedido

das usuárias do serviço.

3. Documentar informações referentes ao serviço

O Centro de Referência deve buscar ou produzir, sistematizar e documentar sistematicamente dados quantitativos e qualitativos

referentes: à situação da violência contra a mulher no município, região e estado; às mulheres atendidas (perfil sócio econômico,

cultural, faixa etária, filhos, ocupação etc), gerando periodicamente estatísticas e relatórios.

É importante ressaltar que as informações de caráter pessoal só poderão ser repassadas para autoridades com consentimento da

mulher atendida, e não poderão ser repassadas para o agressor. Exceções poderão ocorrer em casos de risco para a vida ou saúde da

mulher.

Os relatórios e as estatísticas internas, em que dados individuais são anônimos, são de suma importância para equipamentos de

atendimento para redirecionar estratégias, qualificar procedimentos, definir metas e assegurar linhas de financiamento.

4. Avaliar o serviço

A avaliação do Centro de Referência pode ser interna e/ou externa, sistemática e/ou periódica e deve assegurar a participação dos(as)

profissionais do equipamento e da rede, das usuárias, dos(as) gestores e da comunidade em geral.

A avaliação deve: ter seus objetivos e metas definidas claramente, focar fatores determinados, descrever detalhadamente resultados

e apresentar conclusões e recomendações específicas, as quais devem ser partilhadas com todos(as) envolvidos(as).
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A avaliação pode combinar a avaliação externa e a auto-avaliação, a qual tem como aspecto positivo a conscientização interna, mas

pode ser parcial pelas dificuldades em se distanciar e verificar com isenção fragilidades do serviço. No caso de uma avaliação externa,

deve-se buscar profissional autônomo, sem vinculações que possam causar influências políticas na avaliação e formalizar o vínculo

por meio de um contrato escrito que defina todos os processos da avaliação, diferentes etapas, produtos esperados e linhas gerais do

relatório final.

g. Diagnóstico e Avaliação da Rede de Atendimento

É fundamental que os Centros de Referência façam o quanto antes, e mantenham atualizado, o diagnóstico de serviços e equipamentos

disponíveis na localidade que integram a Rede de Atendimento ampliada à mulher em situação de violência. A ausência de diagnóstico

e cadastro atualizado pode inviabilizar o correto encaminhamento dos casos atendidos, causando como conseqüência direta a

revitimização da mulher atendida e o risco de escalonamento do grau de violência ao qual ela está submetida.

O diagnóstico da rede de atendimento deve gerar um cadastro que deve ser periodicamente atualizado, como já mencionado, e deve

conter dados cadastrais dos equipamentos, bem como o horário de funcionamento, procedimentos para atendimento e pessoa ou

pessoas de referência.

h. Formação de Recursos Humanos

A maior prioridade deve ser o investimento na formação continuada e na valorização profissional da equipe técnica e administrativa

do Centro de Referência e da Rede de Atendimento, que resulte numa crescente compreensão do fenômeno da violência, suas causas

e instrumentos de superação individual e coletiva. Esta visão abrangente, motivadora e sensível aumentará de forma significativa a

atenção e os cuidados no atendimento às mulheres em situação de violência. A Formação Continuada deve ser abrangente, de

natureza técnica, operacional, gerencial e universal, dirigida ao conjunto dos(as) profissionais envolvidos no atendimento.

A formação profissional deve estar pautada por uma metodologia dialógica, interdisciplinar, holística que incentive a mobilização. A

formação continuada de natureza técnica e operacional deve incluir disciplinas específicas, tais como: legislação que assegura os

direitos das mulheres, técnicas de atendimento e acolhimento, dentre outros. Os conteúdos programáticos devem estimular o
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aprimoramento do trabalho em equipe, mobilizando e integrando as instituições que compõem a Rede e a melhoria crescente da

qualidade do atendimento/acolhimento.

Os Centros de Referência necessitam estabelecer critérios de qualificação profissional na escolha de formadores, que preferencialmente

devem ser profissionais qualificados(as) e já com alguns anos de experiência em sua área de atuação.

Todos(as) profissionais do Centro de Referência devem participar de curso de formação inicial que deverá ter 80 horas iniciais, no

mínimo, divididas em 10 dias de formação, o que significa duas semanas seguidas de sessões progressivas de formação e supervisão.

A seguir apresentamos uma sugestão de conteúdo de programa dividida em:

• Módulo Básico – Aspectos legais, científicos e teóricos da violência de gênero (definição, prevalência do fenômeno, formas

de violência contra a mulher, ciclo da violência, impacto em longo prazo da violência, estratégias do agressor); estratégias para

o acolhimento (escuta atenta, e não julgadora), a intervenção (identificar a violência, assegurar a proteção e segurança) e o

empoderamento (resgate da auto-estima, atribuição de responsabilidades, autodeterminação da mulher, escuta qualificada);

negociação de conflitos e trabalho em rede com equipamentos e órgãos locais, nacionais e internacionais.

• Módulos Específicos – Um ou mais módulos, tais como: atendimento psicossocial; prevenção; relações sociais; técnicas de

entrevista com mulheres em situação de violência; intervenção em situações de crise etc.

A Coordenação do Centro de Referência deve buscar apoio na Rede de atendimento, em especial, em núcleos de universidades para

a realização do curso de formação; caso não disponha de recursos financeiros para esse fim, pode articular-se com gestores de

política para as mulheres locais com o objetivo de fortalecer a realização de eventos de capacitação.

i. Supervisão

A supervisão é um meio para profissionais aprimorarem o seu próprio trabalho. Os supervisores devem ser especialistas, treinados

para fornecerem apoio individual e de grupo para uma equipe técnica. É aconselhável procurar profissionais que sejam sensíveis às

questões de gênero e tenham experiência na área da violência contra a mulher.
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A supervisão deve ocorrer dentro de um contexto definido que relacione tanto a atitude, como as regras estabelecidas para realizar

a tarefa nas melhores circunstâncias possíveis e lide com o impacto para a saúde mental e física dos(as) profissionais expostos(as) a

relatos traumáticos contados por mulheres atendidas, de forma a evitar a ocorrência da síndrome do stress pós-traumático secundário,

também conhecida como burn-out e a alta rotatividade de profissionais.

VI.VI.VI.VI.VI. DDDDDIRETRIZESIRETRIZESIRETRIZESIRETRIZESIRETRIZES E E E E ESPECÍFICSPECÍFICSPECÍFICSPECÍFICSPECÍFICASASASASAS     DOSDOSDOSDOSDOS C C C C CENTROSENTROSENTROSENTROSENTROS     DEDEDEDEDE R R R R REFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIA     DEDEDEDEDE A A A A ATENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTO     ÀÀÀÀÀ M M M M MULHERULHERULHERULHERULHER
EMEMEMEMEM S S S S SITUITUITUITUITUAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DEDEDEDEDE V V V V VIOLÊNCIAIOLÊNCIAIOLÊNCIAIOLÊNCIAIOLÊNCIA

Os Centros de Referência de Atendimento à Mulher em situação de violência são equipamentos da política pública especial de

prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, vinculam-se administrativamente ao órgão gestor das políticas para as

mulheres do município onde estão localizados, que tem como finalidade, encaminhar para atendimento e/ou atender a mulher em

situação de violência e fornecer subsídios técnicos e estatísticos sobre a questão da violência contra a mulher para gestores das

políticas públicas básicas e especiais, bem como para profissionais, representantes de organizações e comunidade em geral.

Da especialização e da natureza do serviçoDa especialização e da natureza do serviçoDa especialização e da natureza do serviçoDa especialização e da natureza do serviçoDa especialização e da natureza do serviço
Os Centros de Referência de Atendimento à Mulher são equipamentos da política de prevenção e enfrentamento à violência contra

a mulher que: funcionam como porta de entrada especializada para atender a mulher em situação de risco na rede de atendimento.

Estes serviços elaboram diagnósticos preliminares da situação concreta de violência, encaminham à Rede de Serviços, acompanham

o atendimento e oferecem orientações gerais, bem como atendimento psicológico, social e jurídico à mulher vítima de violência

sexual, física e psicológica, esporádica ou de repetição, ocorrida no contexto de nenhuma relação (cometida por desconhecidos), de

relações de afeto e confiança e/ou de trabalho.

Das beneficiárias diretas do serviçoDas beneficiárias diretas do serviçoDas beneficiárias diretas do serviçoDas beneficiárias diretas do serviçoDas beneficiárias diretas do serviço
Em consonância com a Convenção de Belém do Pará, da Organização dos Estados Americanos – OEA, da qual o Brasil é signatário,

as mulheres são as beneficiárias diretas dos Centros de Referência, as quais devem ser consideradas como sujeito de direitos, e não

meramente como vítimas e vulneráveis, independentemente de sua cor, raça, etnia, situação sócio-econômica, cultural e de orientação

sexual.



29

NORMAS TÉCNICAS DE UNIFORMIZAÇÃO - CRAMS

É importante ressaltar que a violência doméstica também ocorre em relações homoafetivas. Na verdade, o padrão abusivo presente

na violência doméstica pode ser agravado pelas demonstrações de ódio e homofobia expressados por conhecidos e internalizados

por mulheres com orientação sexual homossexual, as quais acabam reproduzindo o paradigma discriminatório que permeia o tecido

social que considera a relação heterossexual como a única “normal”, “natural” e, portanto, aceita pelo grupo.

Da gratuidade do serviçoDa gratuidade do serviçoDa gratuidade do serviçoDa gratuidade do serviçoDa gratuidade do serviço
Os serviços de atendimento psicossocial e jurídico oferecidos pelos Centros de Referência devem ser gratuitos, devendo o Estado

assegurar os recursos financeiros necessários para sua operacionalização.

Do trabalho de equipeDo trabalho de equipeDo trabalho de equipeDo trabalho de equipeDo trabalho de equipe
O trabalho em equipe deve ser promovido e fortalecido, sendo estabelecidos pela coordenação mecanismos participativos de tomada

de decisão, uma vez que esse tipo de estrutura garante que a interação e as relações entre os(as) profissionais sejam baseadas na

solidariedade, igualdade, responsabilidade e no compromisso pessoal, afastando o risco do exercício do poder centralizado e autoritário.

Da função social dos centros de referênciaDa função social dos centros de referênciaDa função social dos centros de referênciaDa função social dos centros de referênciaDa função social dos centros de referência
Os Centros de Referência devem contribuir para a eliminação dos preconceitos, atitudes e padrões comportamentais na sociedade

que perpetuam a violência contra as mulheres.

VVVVV..... EEEEESTRUTURSTRUTURSTRUTURSTRUTURSTRUTURAAAAA     DOSDOSDOSDOSDOS C C C C CENTROSENTROSENTROSENTROSENTROS     DEDEDEDEDE R R R R REFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIA     DEDEDEDEDE A A A A ATENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTO     ÀÀÀÀÀ M M M M MULHERULHERULHERULHERULHER     EMEMEMEMEM S S S S SITUITUITUITUITUAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO
DEDEDEDEDE V V V V VIOLÊNCIAIOLÊNCIAIOLÊNCIAIOLÊNCIAIOLÊNCIA
1. Equipamentos1. Equipamentos1. Equipamentos1. Equipamentos1. Equipamentos

Os equipamentos mínimos necessários ao funcionamento de um Centro de Referência são classificados nas seguintes categorias:

a. Comunicação – uma Central telefônica, um telefone-fax, telefones;

b. Transporte – um veículo tipo utilitário;

c. Informática – a especificação prevê no mínimo um computador e uma impressora, com previsão de rede lógica e Internet e uma

máquina copiadora;
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d. Diversos – neste item, os equipamentos especificados são: 01 aparelho de TV de 20 polegadas, 01 equipamento de vídeo ou DVD,

01 máquina fotográfica digital, 04 mini-gravadores, 01 filmadora; bebedouro refrigerado, fogão, geladeira, ventiladores.

2.2.2.2.2. Localização e espaço físicoLocalização e espaço físicoLocalização e espaço físicoLocalização e espaço físicoLocalização e espaço físico

Os Centros de Referência devem ter espaços bem iluminados e sinalizados, com placas de identidade visual própria (deverá haver

clara indicação dos parceiros do co-financiamento), facilitando o acesso da população ao serviço e, na medida do possível, estarem

localizadas próximas aos serviços da Rede de Atendimento. Na construção e/ou adaptação de espaços físicos dos Centros de Referência

devem ser contempladas as especificações constantes na legislação específica vigente para os portadores de deficiências e necessidades

especiais.

O espaço físico dos Centros de Referência devem conter, no mínimo:

a. Recepção – A recepção deve ser composta por 3 salas: uma com assentos confortáveis e murais com materiais relativos à

prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher; outra para o atendimento geral, com espaço para mesas e material de

apoio para 2 profissionais técnico-administrativos e ligada a esta; a terceira sala dirigida a estudos sobre a violência contra a mulher,

aberta, por meio de hora marcada a estudantes, profissionais e membros de movimentos sociais,com mesa, cadeiras, estantes para

materiais de estudo, computador ligado à Internet e impressora.

b.  Atendimento – O espaço de atendimento deve estar dividido em uma sala de espera, uma sala para atendimento jurídico, outra

para o atendimento psicológico, uma mais para o atendimento social e uma última sala que deve ser ampla o suficiente para

promover o atendimento de grupos.

c. Coordenação – A coordenação deve ser composta por três salas: uma para a coordenação, outra para o arquivo e uma última para

reuniões.

d.  Apoio – O apoio deve prever uma sala para almoxarifado, uma sala de estar para a equipe e uma copa-cozinha.

e.  Áreas comuns – As áreas comuns devem ser compostas por dois banheiros femininos e um masculino, uma brinquedoteca, uma

sala para atividades e uma área verde.

Os ambientes devem possuir um código de sinalização apropriado e que, de forma clara e objetiva, permita o fácil e adequado acesso

aos diferentes serviços e espaços existentes.
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3.3.3.3.3. MobiliárioMobiliárioMobiliárioMobiliárioMobiliário

Nas salas previstas no item 2 (Localização e espaço físico) devem ser utilizados móveis funcionais que atendam às necessidades

dos(as) funcionários(as) e usuários(as) de cada espaço e que atendam , na mesma medida, às necessidades das atividades

desenvolvidas, de forma a oferecer às mulheres em situação de violência que venham efetuar seus registros, bem como à equipe

técnica, o conforto e acolhimento necessários.

VI.VI.VI.VI.VI. DDDDDIVULGIVULGIVULGIVULGIVULGAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DODODODODO S S S S SERVIÇOERVIÇOERVIÇOERVIÇOERVIÇO     EEEEE A A A A ARRRRRTICULAÇÃOTICULAÇÃOTICULAÇÃOTICULAÇÃOTICULAÇÃO     DDDDDAAAAA R R R R REDEEDEEDEEDEEDE

O Centro de Referência deve desenvolver:

• estratégias de comunicação diferenciadas que divulguem o equipamento para: comunidade em geral, público-alvo específico do

Centro de Referência, gestores públicos e profissionais de serviços, Poder Judiciário, Ministério Público, conselhos de direitos,

organizações não-governamentais, igrejas e quaisquer outros serviços e entidades que possam contribuir na difusão do Centro

de Referência. É importante assegurar a acessibilidade de linguagem (Braile e Libras) nos diversos materiais institucionais do

Centro de Referência;

• protocolo de atendimento e encaminhamento que contemple os casos de urgência e fora do horário regular de trabalho.

VII.VII.VII.VII.VII. RRRRRECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS

A equipe do Centro de Referência será composta, conforme quadro abaixo, por:

· 1 coordenador(a);

· 2 secretários(as);

· 2 assistentes sociais;

· 2 psicólogos(as);

· 1 advogado(a);

· 2 educadores(as);

· 1 ajudante-geral;

· 1 segurança.
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Serviços

Coordenação

Recepção

Atendimento Inicial

Atendimento Jurídico

Atendimento Social

Atendimento Psicológico

Atividades Complementares

Brinquedoteca

Serviços Gerais

Nº mínimo de profissionais

1 coordenador(a)

2 secretários(as)

1 psicólogo(a)
1 assistente social

1 advogado(a)

1 assistente social

1 psicólogo(a)

1 arte-terapeuta

1 educador(a)

1 ajudante-geral

Atribuições e competências da função

Elaborar e supervisionar o plano orçamentário de custos
anuais;
Contratar profissionais;
Assegurar o cumprimento dos procedimentos de atendimento
e segurança.

A Coordenação do Centro de Referência deve considerar o quadro acima quando da contratação de profissionais, assim como o seu

sexo. Tendo em vista que a maioria das mulheres em situação de violência sente-se mais confortável sendo atendida por profissionais

do sexo feminino, a coordenação deve preocupar-se em assegurar um maior número de profissionais mulheres.

Organograma
COORDENAÇÃO

EQUIPE TÉCNICA EQUIPE ADMINISTRATIVA

INICIAL APROFUNDADO RECEPÇÃO SERVIÇOS GERAIS
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VIII.VIII.VIII.VIII.VIII. MMMMMETODOLETODOLETODOLETODOLETODOLOGIAOGIAOGIAOGIAOGIA     DEDEDEDEDE F F F F FUNCIONAMENTOUNCIONAMENTOUNCIONAMENTOUNCIONAMENTOUNCIONAMENTO     EEEEE     DEDEDEDEDE A A A A ATENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTO

O Centro de Referência atenderá mulheres em situação de violência seja por demanda espontânea ou por encaminhamento de

algum serviço ou instituição; oferecerá orientações gerais sobre os direitos da mulher e sobre a Rede de Atendimento a sua disposição,

bem como serviços psicológico, social e jurídico, que poderão ser individuais ou em grupo.

O atendimento será efetuado em quatro fases distintas:

1ª F1ª F1ª F1ª F1ª FASE - Acolhimento e Informações GeraisASE - Acolhimento e Informações GeraisASE - Acolhimento e Informações GeraisASE - Acolhimento e Informações GeraisASE - Acolhimento e Informações Gerais
A mulher em situação de violência que espontaneamente buscar ou for encaminhada ao Centro de Referência será inicialmente

atendida pela equipe administrativa que oferecerá a ela informações gerais sobre o Centro de Referência e sobre a Rede de Atendimento,

esclarecerá suas dúvidas e verificará o seu interesse em ter uma entrevista individual com a dupla de profissionais do atendimento

inicial. A mulher em situação de violência deverá ser informada dos propósitos da entrevista e assegurada de que não terá que se

vincular ao atendimento após a entrevista, se assim não desejar. A mulher em situação de violência também deverá ser informada de

que, caso não tenha com quem deixar seus filhos para poder vir ao Centro de Referência, poderá trazê-los, pois uma educadora ou

educador desenvolverão atividades lúdicas com eles durante o período do atendimento e, ainda, deverão ser assegurados sigilo e

privacidade do atendimento.

No caso de relato de violência sexual recente (ocorrida no período de 72 horas anteriores), o Centro de Referência deverá encaminhar,

imediata e emergencialmente, a mulher para a equipe de atendimento inicial, que a orientará e a encaminhará emergencialmente

para os serviços de saúde.

2ª F2ª F2ª F2ª F2ª FASE - Orientação à mulher em situação de violência – Diagnóstico Inicial e EncaminhamentoASE - Orientação à mulher em situação de violência – Diagnóstico Inicial e EncaminhamentoASE - Orientação à mulher em situação de violência – Diagnóstico Inicial e EncaminhamentoASE - Orientação à mulher em situação de violência – Diagnóstico Inicial e EncaminhamentoASE - Orientação à mulher em situação de violência – Diagnóstico Inicial e Encaminhamento
A mulher em situação de violência que manifeste o desejo de ser atendida pelo Centro de Referência será encaminhada ao atendimento

inicial que será realizado por uma dupla de profissionais composta por um(a) psicólogo(a) e um(a) assistente social. Os objetivos

desse atendimento são:
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• estabelecer uma relação de confiança e credibilidade da mulher em situação de violência com o serviço, ouvir o seu relato de

forma qualificada, respeitosa e não julgadora;

• informar à mulher em situação de violência sobre seus direitos quanto ao atendimento no Centro de Referência, descritos no

item III, f, 2 desta norma técnica;

• elaborar um diagnóstico preliminar do risco para a vida e saúde da mulher atendida e de suas necessidades específicas;

• apresentar opções de atendimento e encaminhamento, além de discuti-las com a mulher atendida;

• elaborar em conjunto com a mulher atendida um plano personalizado de atendimento;

• elaborar em conjunto com a mulher atendida  um plano pessoal de segurança5;

• explicar os próximos procedimentos e encaminhamentos para a implementação deste plano personalizado de atendimento;

• esclarecer qualquer dúvida remanescente;

• encaminhar a mulher atendida para a Recepção do Centro de Referência para que marque em agenda o atendimento individual

e/ou para que seja informada com mais detalhes sobre as formas de acesso aos serviços da Rede de Atendimento para os quais

possa ter sido orientada a procurar.

A equipe de atendimento inicial e a equipe técnica administrativa devem se assegurar da precisão da informação sobre os outros

serviços da Rede fornecida para a mulher atendida, telefonando previamente para o serviço e certificando-se sobre sua disponibilidade.

A mulher em situação de violência não deverá levar nenhum arquivo ou documento de encaminhamento, os documentos de

encaminhamento deverão ser tramitados institucionalmente, por meio de formulário próprio de encaminhamento6, que deverá ter

três vias e prever campos para que a equipe de atendimento inicial descreva de forma sumária: o diagnóstico preliminar, os

encaminhamentos dados ao caso, o motivo do encaminhando para aquele serviço em especial, a descrição sumária do atendimento

prestado no serviço e os demais encaminhamentos (as duas últimas informações deverão ser preenchidas pelo serviço para qual a

mulher foi encaminhada). Uma via do formulário ficará no arquivo do Centro de Referência e as duas outras vias serão preenchidas

por este serviço, que arquivará a segunda via e enviará a terceira via para o Centro de Referência.

5 Verificar modelo de Plano de Segurança nos Anexos.
6 Verificar modelo de Formulário de Encaminhamento nos Anexos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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É importante ressaltar que não apenas a mulher deve ser direcionada aos equipamentos: o(a) técnico(a) responsável pelo atendimento

especializado deve discutir o caso com o novo serviço, informando-o do encaminhamento e verificando a real necessidade de

atendimento, com fins a evitar a revitimização da mulher em situação de violência.

No caso de relato de violência sexual recente (ocorrida no período de 72 horas anteriores), orientar a mulher sobre os serviços7 de

profilaxia do vírus HIV e da contracepção de emergência, encaminhá-la imediatamente para um serviço de saúde que possa prestar-

lhe estes serviços, informando-a de que, se desejar, poderá retornar ao Centro de Referência após ter efetuado o procedimento

emergencial.

No caso de violência sexual com mais 72 horas de ocorrência, informar à mulher sobre seus direitos, em especial o do abortamento

legal, caso haja confirmação de gravidez.

• Documentação dessa fase procedimental:

A documentação deve constar de relatos sintetizados. O relato da mulher deve ser registrado em linguagem direta, em forma de

citação, indicando exatamente o quê e como foi dito. Destaca-se que a investigação é atribuição policial e, portanto, os(as) técnicos(as)

não devem questionar a mulher atendida além do que é terapeuticamente adequado.

O registro do atendimento deve incluir:

a. a data, o horário e o local do atendimento;

b. histórico de atendimento;

c. pessoas presentes na entrevista;

d. resumo do relato;

e. preocupações emocionais e físicas atuais da mulher atendida;

f. impacto da violência para a mulher atendida;

7 Para maiores informações, consultar a nota técnica do Ministério da Saúde.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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g. relatos de contato prévio com a polícia e com serviços especializados no atendimento a vítimas de violência sexual, dependendo

da especificidade do caso concreto;

h. questões da mulher atendida em relação a sua segurança;

i. avaliação do grau  de risco à integridade física  por parte da equipe entrevistadora;

j. plano inicial individualizado de segurança;

k. plano de atendimento personalizado;

l. plano de acompanhamento dos encaminhamentos;

m. questões relacionadas a filhos que precisam ser consideradas;

n. outras questões relevantes.

3ª F3ª F3ª F3ª F3ª FASE - Diagnóstico Aprofundado e AtendimentoASE - Diagnóstico Aprofundado e AtendimentoASE - Diagnóstico Aprofundado e AtendimentoASE - Diagnóstico Aprofundado e AtendimentoASE - Diagnóstico Aprofundado e Atendimento
O objetivo desta 3ª fase é aprofundar o diagnóstico preliminar elaborado pela equipe de atendimento inicial, a fim de identificar as

demandas e questões a serem tratadas nos diversos outros tipos de atendimento. O(a) técnico(a) deve pautar o atendimento na ética

e no respeito mútuo, adotar sempre uma postura de acolhimento e conduzir a entrevista de forma a fortalecer o vínculo com o

equipamento e conquistar a confiança da mulher atendida, a qual deverá, assim como na 1ª fase, ser informada dos propósitos da

entrevista e dos detalhes do processo de atendimento especializado.

O(a) técnico(a) deverá se certificar de que a mulher atendida foi informada de que, caso não tenha com quem deixar seus filhos para

freqüentar o Centro de Referência, poderá trazê-los consigo, e de que o sigilo e a privacidade do atendimento estarão assegurados.

• Atendimento Social

Consiste no atendimento realizado por profissional da assistência social, com o objetivo de fornecer orientações e promover a

inserção da mulher atendida e de seus dependentes em programas de transferência de recursos, aos quais ela tenha direito, tais

como: cestas básicas, fotos para documentos, fraldas geriátricas, vale-transporte, dentre outros; e nos demais serviços que se fizerem

necessários.

Caso seja identificada a necessidade de serviços específicos, como atendimento para questões referentes à saúde mental ou tratamento

de dependência química, o caso deverá ser encaminhado também para equipamentos que forneçam estes serviços.
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Técnicas práticas de defesa pessoal devem ser ensinadas à mulher em situação de violência em sessões de atendimento em grupo.

O(a) técnico(a) responsável pelo atendimento social deverá manter contato permanente com as coordenadorias das casas abrigos e

dos serviços de alojamento temporário a fim de possibilitar o pronto encaminhamento da mulher atendida, caso entenda que o grau

de risco à sua integridade física tenha sido agravado.

• Atendimento Psicológico

Consiste no atendimento realizado por profissional de Psicologia, com o objetivo de promover o resgate da auto-estima da mulher e

a resiliênica8 da mulher atendida, de forma a tratar possíveis sintomas de depressão e ansiedade crônica; promover paradigmas que

possibilitem à mulher em situação de violência internalizar o conceito de que a violência é inaceitável e insustentável em qualquer

tipo de relacionamento, por mais que possa ser freqüente no padrão do tecido social em que ela está inserida; facilitar à mulher

atendida a aquisição de técnicas de contra-controle que lhe forneça instrumentos para assumir o controle da situação, saindo do

papel de vítima passiva da violência doméstica e no trabalho, e de técnicas e estratégias de proteção e segurança pessoal.

Técnicas de relaxamento e controle do estresse, de resolução de conflitos e de assertividade devem integrar o atendimento psicológico.

É importante ressaltar, no entanto, que o atendimento não deve promover sessões de mediação entre a mulher atendida e o(a)

agressor(a) em situações de violência doméstica. A mediação familiar é inadequada na situação de violência doméstica, uma vez que

a mulher agredida e o agressor estão em papéis desiguais no que se refere ao exercício de poder pessoal.

O(a) técnico(a) responsável pelo atendimento psicológico poderá, após a elaboração do diagnóstico aprofundado, encaminhar a

mulher em situação de violência ao atendimento de arte-terapia, caso julgue adequado, indicando ainda se o atendimento deverá ser

individualizado ou em grupo.

8 Habilidade do indíviduo em superar adversidades médias e severas, como traumas de guerra e episódios sistêmicos de violência,por meio da elaboração e
ressignificação dos danos advindos da adversidade sofrida.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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• Arte-terapia

Consiste numa extensão do atendimento psicológico e compreende sessões de atendimento individuais ou em grupo realizadas por

um(a) arte-terapeuta, com o objetivo de resgatar o potencial criativo da mulher em situação de violência, ativando núcleos saudáveis

de sua psique e estimulando movimentos de autonomia e transformação.

Arte-terapia é o termo que designa a utilização de recursos artísticos em contextos terapêuticos. Esta é uma definição ampla, pois

pressupõe que o processo do fazer artístico tem o potencial de aura quando a cliente é acompanhada por um(a) arte-terapeuta

experiente, que com ela constrói uma relação que facilita a ampliação da consciência e do auto-conhecimento, favorecendo e

possibilitando mudanças. É um campo de interface com especificidade própria, pois não se trata de simples “função” de conhecimentos

de arte e de psicologia. Isso significa que não basta ser psicólogo e “gostar de arte” ou ser artista ou educador(a) e “gostar de

trabalhar com pessoas com dificuldades especiais”.

Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e os trabalhos artísticos resultantes, a mulher atendida poderá ampliar o

conhecimento que tem sobre si mesma e sobre os outros, aumentar sua auto-estima, aprender a lidar melhor com sintomas, estresse

e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vital do fazer artístico9.

• Atendimento Jurídico

Consiste no atendimento individualizado com o objetivo de oferecer aconselhamento jurídico e acompanhamento nos atos

administrativos de natureza policial e nos procedimentos judiciais, informando e preparando a mulher em situação de violência para

participar dessa difícil etapa.

9 http://www.sedes.org.br/arteterapia.htm

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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4ª F4ª F4ª F4ª F4ª FASE - Monitoramento do Atendimento e Encerramento do AtendimentoASE - Monitoramento do Atendimento e Encerramento do AtendimentoASE - Monitoramento do Atendimento e Encerramento do AtendimentoASE - Monitoramento do Atendimento e Encerramento do AtendimentoASE - Monitoramento do Atendimento e Encerramento do Atendimento
A equipe técnica do Centro de Referência deverá manter a interlocução permanente com os demais equipamentos da rede ampliada

de atendimento à mulher, com fins de acompanhar ao atendimento integral da mulher em situação de violência, com envio de

relatórios periódicos, reuniões para avaliação da evolução dos casos atendidos e propositura de novas medidas ou procedimentos, se

necessário. Essas reuniões poderão ocorrer em grupos intersetoriais e/ou somente com determinada organização.

O desligamento do serviço de atendimento especializado somente se dará quando for verificada a superação da situação de violência,

o fortalecimento de mecanismos psicológicos e sociais que tornem viáveis a autodeterminação da mulher.
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PPPPPARARARARARTETETETETE 3 -  3 -  3 -  3 -  3 - AAAAANEXNEXNEXNEXNEXOSOSOSOSOS

AAAAANEXNEXNEXNEXNEXOOOOO  I – P  I – P  I – P  I – P  I – PLANOLANOLANOLANOLANO     DEDEDEDEDE S S S S SEGUREGUREGUREGUREGURANÇAANÇAANÇAANÇAANÇA P P P P PESSOESSOESSOESSOESSOALALALALAL

A equipe de atendimento do Centro de Referência deverá trabalhar, com a mulher atendida em situação de violência doméstica, os

seguintes pontos para que ela construa mentalmente, e se possível escreva, um plano de segurança pessoal:

A mulher que vive com o(a) agressor(a) deve ter:

1. uma lista de pessoas a quem ela possa recorrer e falar sobre sua situação;

2. reunidos os bens pessoais mais importantes que devem ser deixados sob a guarda de uma pessoa de confiança, sendo que

as chaves da residência e do automóvel, caso ela o possua, devem estar sempre em seu poder;

3. formas de retirar armas da casa;

4. uma pessoa para ser chamada em uma situação de emergência;

5. opções para se manter segura em uma situação de emergência;

6. como comunicar vizinhos e/ou polícia da situação e pedir ajuda – há um telefone em casa que poderá ser usado? Pode-se

combinar um sinal com os(as) filhos(as) para que eles(as) busquem socorro?

7. um alojamento temporário, caso precise sair de casa – ela deve ser lembrada de que os locais deverão permanecer em

segredo;

8. rotas de fuga, caso precise fugir;

9. de lembrar-se que no decorrer de uma agressão física, ela deve fazer tudo o que possa para garantir sua proteção física.

A mulher que está planejando deixar o(a) agressor(a) deve ter:

1. planejada a melhor maneira e hora para sair em segurança;

2. a percepção de chamar a polícia quando for necessário;
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3. pessoas que sejam informadas sobre sua saída;

4. uma estratégia para impedir que o(a) parceiro(a) a localize;

5. uma pessoa conhecida que poderá protegê-la;

6. estabelecidas regras de segurança para deslocamentos para o trabalho, do trabalho para a escola e da escola para a nova

casa;

7. acesso a equipamentos que poderão protegê-la – escrever contatos e lembrar-se de manter segredo;

8. a mão o número do Ligue 180;

9. planejado um regime de visitas e guarda que a manterão e aos seus(suas) filhos(as) seguros(as);

10. viabilidade de afastamento do agressor por meio de medida judicial cautelar.

A mulher que está vivendo separada do(a) agressor(a) deve:

1. mudar as fechaduras de portas e janelas;

2. instalar, se possível, sistema de segurança – grades ou barras nas janelas, fechaduras, iluminação etc.;

3. ensinar as crianças e/ou família e amigos, bem como vizinhos e/ou funcionários do local onde mora a chamar a polícia numa

situação de perigo eminente;

4. informar oficialmente e alertar a escola, além de conversar com professores e monitores, sobre quem tem a autorização para

pegar as crianças;

5. definir medidas de proteção para as crianças;

6. construir uma rede social de apoio, participar de grupos de apoio para troca de informações sobre a melhor maneira de

proteger a si mesma e a seus(suas) filhos(as);

7. obter uma medida legal de afastamento do agressor.

Em situações de fuga, a mulher deve levar consigo:

1. certidões de nascimento e/ou carteira de identidade;

2. cartões de segurança social;

3. certidão de casamento, carteira de motorista, documentos do carro;
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4. número de conta bancária, cartões de crédito, registros bancários;

5. medicação e receitas;

6. documentos referentes ao divórcio e outros documentos de possível uso pela justiça;

7. números de telefone e endereços da família, amigos e de serviços da comunidade;

8. vestuário e artigos de conforto para ela e para as crianças,

9. chaves de casa e do carro;

10. brinquedos favoritos das crianças, para que se sintam mais seguras;

11. livros escolares etc.

Observação – Dentro do possível, a mulher deve fazer cópias desses itens (autenticadas em cartório as cópias dos documentos) e

deixar em algum lugar de confiança, junto com algum dinheiro. A mulher deve também ser aconselhada a ter sempre consigo um

cartão telefônico.
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AAAAANEXNEXNEXNEXNEXOOOOO II – F II – F II – F II – F II – FORMULÁRIOORMULÁRIOORMULÁRIOORMULÁRIOORMULÁRIO     DEDEDEDEDE E E E E ENCNCNCNCNCAMINHAMENTOAMINHAMENTOAMINHAMENTOAMINHAMENTOAMINHAMENTO

Protocolo de Encaminhamento de Mulher em Situação de Violência

I. BUSCA PELO SERVIÇO:

(       ) Espontânea. Como soube do serviço? ________________________________________________________________________

(     ) Encaminhada. Por instituição de: (     ) Saúde  (     ) Segurança (     ) Assistência Social (     ) Justiça

(       ) Educação (     )  Outros? Qual? _____________________________________________________________________________

Nome e contato da instituição: _________________________________________________________________________________

Profissional responsável pelo encaminhamento:

(     ) Advogado  (     ) Agente comunitário de saúde  (     ) Agente cultural  (     ) Arte educador

(     ) Assistente social  (     ) Auxiliar de enfermagem  (     ) Conselheiro tutelar

(     ) Delegada da Mulher  (     ) Dentista (     ) Diretor de escola (     ) Educador social

(     ) Educador social de rua  (      ) Enfermeiro  (     ) Guarda municipal  (     ) Médico

(     ) Monitor  (     ) Orientador Pedagógico  (     ) Psicólogo

(     ) Policial Militar  (     ) Policial Civil  (     ) Professor  (     ) Outros. Qual? _________________________________________________

II. IDENTIFICAÇÃO:

1. Nome: _________________________________________________________________________________________________

2. Data de Nascimento: _____/_____/________

3. Idade: ______ anos

4. Trabalha? (     ) Sim (     ) Não. Remunerado? (     ) Sim  (     ) Não. Ocupação: ________________________________________

5. Orientação Sexual: ________________________________________________________________________________________

6. Raça/Cor/Etnia: (     ) branca    (     ) preta    (     ) parda   (     ) amarela  (     ) indígena

7. Estado Civil: (     ) solteira  (     ) casada  (     ) viúva  (     ) separada judicialmente  (     ) união consensual  (     ) ignorado

8. Filhos(as): (     ) Sim  (     ) Não 9. Quantos(as)?________ 10. Idades?________________________________________

11. Com quem residem? ______________________________________________________________________________________
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12. Ponto de Referência: ______________________________________________________________________________________

13. Reside com: ____________________________________________________________________________________________

14. Há outro endereço para localização? (     ) Sim  (     ) Não.

15. Moradia de quem? _______________________________________________________________________________________

Endereço:  ________________________________________________________________________________________________

Nº _________  Complemento: __________________  Bairro: ____________________________________  CEP: __________-_____

Cidade: _____________________________________ Estado: __________  Telefone(s): ___________________________________

16. Dorme na rua?  (     ) Sim  (     ) Não

17. Cidade e Estado de Nascimento: ______________________________________________________________________________

18. Há quanto tempo reside no município? _________________________________________________________________________

19. Quais os 3 municípios anteriores de moradia? ____________________________________________________________________

20. É portadora de deficiência? (     ) Sim  (     ) Não.  Qual? _____________________________________________________________

21. Freqüenta ou utiliza quais serviços?

a. (     ) Centro de Saúde  Qual? __________________________________________________________________________

b. (     ) Creche.  Qual? _________________________________________________________________________________

c. (     ) Escola.  Qual? __________________________________________________________________________________

d. (     ) Núcleo de qualificação profissional.  Qual? _____________________________________________________________

III. CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA

1. (     ) Doméstica  (     ) no Trabalho  (     ) na Rua.

2. (     ) Circunstancial  (     ) Continuada.

3. Agressor(a):  (     ) Conhecido  (     ) Desconhecido.

4. Grau de relação e/ou parentesco  com o agressor(a): ________________________________________________________________

5. Tipo de Violência:
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5.1. Violência Física   (     ) Sim  (     ) Não.

5.1.1. (     ) Leve  (      ) Grave  (       ) Gravíssima  (      ) Incapacitante.

5.2. Violência SexuaL  (     )Sim  (     )Não.

5.2.1. (     ) Estupro  (     ) Atentado Violento ao Pudor  (     ) Tráfico (     ) Exploração Sexual Comercial

(     ) Assédio Sexual.

5.2.2. No caso de estupro e atentado violento ao pudor:

a. Já foi atendida por serviço de atendimento a vítimas de violência sexual para profilaxia do HIV/Aids e contracepção de emergência?

(     ) Sim  (     ) Não.

b. Violência sofrida há menos de 72 horas?  (     ) Sim  (     ) Não. (em caso afirmativo, encaminhar imediatamente ao serviço)

5.3.Violência Psicológica  (     ) Sim  (     ) Não.

5.3.1. (     ) intimidação por (ex)parceiro(a) íntimo(a)  (     ) assédio moral  (    ) difamação  (     ) injúria

5.4. Negligência  (     ) Sim  (     ) Não.

5.5. Violência Patrimonial  (     ) Sim  (     ) Não.

6. Histórico do Atendimento

7. Data do atendimento: _____/_____/_______.

8. Data relatada do ocorrido: _____/_____/_______.

9. Descrição sumária: ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

10. Avaliação de risco à integridade física:

(     ) Leve  (     ) Moderado  (     ) Grave  (     ) Gravíssimo.

11. Providências: ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

12. Em caso de violência doméstica, um Plano de Segurança Pessoal – PSP – elaborado em conjunto com a mulher atendida?  (     ) Sim  (     ) Não.
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13. Encaminhamentos: _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

14. Órgãos a serem acionados: _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Responsável pelo atendimento: ______________________________________________________________________________

Cargo/função: ______________________________________________________________________________________________

Instituição: ________________________________________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________________________________________

Nº _________  Complemento: ___________  Bairro: _____________________________________  CEP: _____________-________

Cidade: ___________________________________________________ Estado: ________  Telefone(s): _______________________

Fax: _______________________________  E-mail: _______________________________________________________________

Registro do atendimento: _____________________________________________________________________________________

Assinatura:

___________________________________________________________________________________________


