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TERMO DE REFERÊNCIA N.º 004/2018 – GIN/EESP 
 

 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 
ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES PARA EDIFICAÇÕES DO SESC SERRA AZUL-
SSA E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DENOMINADA “ESPAÇO FÁBRICA” NO CENTRO DE 
ATIVIDADES DE POCONÉ-CAP 
 

1. DA JUSTIFICATIVA: 

Trata-se da contratação de empresa especializada para desenvolvimento dos projetos 
arquitetônicos, paisagísticos, urbanísticos e seus complementares para edificações do SESC 
Serra Azul e SESC Centro de Atividades Poconé, conforme especificações constantes neste 
Termo de Referência. 

1.1. SESC SERRA AZUL (SSA) 

1.1.1. A Unidade Operacional SESC Serra Azul (SSA) está inserida em área 
adquirida pelo Departamento Nacional do SESC, localizada no município de 
Rosário Oeste, em Mato Grosso, onde anteriormente funcionava a Fazenda 
Santo Antônio.  A área total do empreendimento é de 5.700 ha e está 
estabelecida entre os limites da Serra Azul e do Rio Cuiabazinho.  A nova 
unidade passa a fazer parte do complexo da Estância Ecológica SESC 
Pantanal (EESP), que já possui outras cinco unidades: a Base Administrativa, 
o Hotel SESC Porto Cercado (HSPC), a Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN), o Parque Baía das Pedras e o Centro de Atividades de 
Poconé(CAP). 

1.1.2. Considerando a forte vocação que a área possui para a prática de atividades 
voltadas ao ecoturismo, ao turismo de aventura e às ações socioambientais 
surgiu a proposta de criação de um parque ecológico.  Para tal, foi elaborado 
um Plano Diretor, contendo as premissas básicas do projeto e as 
metodologias a serem adotadas.  

1.1.3. Dentre os projetos já executados, estão os estudos preliminares para as 
áreas e suas subáreas para os Receptivos da Portaria e Receptivo da 
Cachoeira Serra Azul, que foram elaborados pelo escritório do arquiteto 
Eduardo Takada, sendo que desta forma, se faz necessária a contratação de 
empresa especializada para o desenvolvimento dos respectivos projetos de 
arquitetura e complementares, que deverão ser desenvolvidos a partir destes 
estudos preliminares. 

1.2. CENTRO DE ATIVIDADES POCONÉ (CAP) 

1.2.1. A Unidade Operacional denominada Centro de Atividade de Poconé - CAP 
está localizada na Avenida Generoso Ponce, s/n, Centro, Poconé - MT. Seu 
terreno de implantação possui uma área aproximada de 30.000m² (Trinta mil 
metros quadrados), sendo que a área com edificações existentes é de 
aproximadamente 6.000m² (Seis mil metros quadrados). 

1.2.2. Considerando que a unidade possui importante papel no desenvolvimento de 
práticas sociais voltadas a Cultura, Educação, Artes e Lazer, que atendem 
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tanto a cidade de Poconé – MT, quanto a região, foi identificada a 
necessidade de reformulação no conceito atual da edificação de maneira a 
possibilitar melhorias dos espaços existentes, bem como a criação de novas 
áreas para atender as atuais e futuras demandas operacionais. Diante desta 
premissa se originou a proposta de reforma e ampliação do espaço 
denominado fábrica, na qual estão inclusas a seguintes intervenções: 

 Reforma e ampliação interna no setor do “Espaço Fábrica” 
(espaço existente), para comportar as atividades voltadas para 
Área de Cursos e o novo espaço a ser implantado que será 
denominado como “Espaço Maker”; 

1.2.3. Dentre os projetos já desenvolvidos, estão os estudos preliminares para o 
Setor “Espaço Fábrica, que foram elaborados pela arquiteta Juliene 
Tassia; sendo que desta forma, se faz necessária a contratação de empresa 
especializada no desenvolvimento de projetos de arquitetura e 
complementares, que deverão ser desenvolvidos a partir destes estudos 
preliminares. 

 

2. DO OBJETO  

2.1. SESC SERRA AZUL (SSA) 

2.1.1. Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos 
arquitetônicos (incluindo projeto de interiores), urbanístico e 
complementares, elaborados a partir do estudo preliminar existente, 
para edificações do SESC Serra Azul, localizado na Rodovia Nobres 
Marzagão, MT 241 km 70 – Rosário Oeste, 20 km do Distrito de Bom Jardim, 
conforme relacionado abaixo: 

2.1-1.1. Receptivo da Portaria 

Área total: 270,52 m², composto pelas áreas de Recepção (40,71 m²), Oficina 
(40,71 m²), Vídeo (40,71 m²) e Entorno (148,39 m²). 

2.1-1.2. Receptivo da Cachoeira. 

Área total: 273,13 m², composto pelas áreas de Recepção (124,70 m²), 
Enfermaria (66,18 m²), e Depósito/Oficina (82,25 m²). 

2.1-1.3. Sanitários para os receptivos da cachoeira e portaria  

Sanitário para o receptivo da portaria com aproximadamente 35 m² e o 
sanitário para o receptivo da cachoeira com aproximadamente 50 m2, 
devendo ser realizado conforme partidos arquitetônicos propostos para estas 
áreas, inclusive os estudos de dimensionamento das estruturas a serem 
projetadas e seus complementares.  

2.2. CENTRO DE ATIVIDADES POCONÉ (CAP): 

2.2.1. Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto 
arquitetônico (incluindo projetos complementares), elaborados a partir 
do estudo preliminar existente, para edificações do Centro de Atividade de 
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Poconé – CAP, localizado na Avenida Generoso Ponce, s/n, Centro, Poconé 
– MT, conforme relacionado abaixo: 

2.2-1.1. Setor “Espaço Fabrica”: 

Área total: 790m², composto pelas áreas do pavimento: 

 Pavimento Térreo (Espaço Maker) com 511,00 m², na qual 
compreendem os seguintes ambientes:  

 - Sala de Espaço para Lojinha; 

- Sala de Marcenaria; 

- Sala de Depósito; 

- Sala de informática; 

- Área dos sanitários masculino e feminino; 

- Área de múltiplo uso e circulação; 

 Pavimento superior (Área de Cursos) com 279 m² na qual 
compreendem os seguintes ambientes: 

- Salão de beleza (33,16m²); 

- Espaço de múltiplo uso (200 m²); 

 - Varanda externa (29 m²); 

- Fachada externa geral do bloco. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. A Contratada deverá realizar conferências das medidas in loco, bem como os 
levantamentos das instalações existentes, entre outros. 

3.2. A Contratada deverá entregar à CONTRATANTE os projetos até o nível executivo, 
devendo atender a toda metodologia ACAD ou similar, adequada ao bom e pleno 
desenvolvimento e devidamente registrados na entidade profissional competente e 
assinados pelo profissional responsável, de forma a permitir a contratação da 
execução das obras. 

3.3. A contratada deverá entregar uma LD (Lista de Documentos) dos produtos a serem 
desenvolvidos e de seus complementares: fundação e estrutural, instalações 
sanitárias e hidráulicas, instalações elétricas, climatização, SPDA, combate a 
incêndio e detecção, e projetos especiais (acústico, acessibilidade, caixilhos, vidros, 
demais projetos pertinentes) de acordo com a especificidade de cada projeto. 

3.4. Os projetos deverão ser norteados pelas questões que envolvam a sustentabilidade, 
nas suas três condicionantes, a social, a ambiental e a econômica; primando pela 
funcionalidade, ergonomia, acessibilidade, conforto térmico e acústico. Devem ser 
adotadas, sempre que couberem, as práticas conhecidas como “ecotécnicas”, tais 
como telhado verde, entre outras.  

3.5. O desenvolvimento do projeto executivo não poderá descaracterizar o estilo 
arquitetônico já proposto no partido arquitetônico e representado nos estudos 
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preliminares. Caso seja necessária alguma alteração na proposta arquitetônica 
inicial, esta deverá ser apresentada à Contratante/Fiscalização para análise, 
aprovação e sua validação caso seja aceita. 

3.6. O projeto de interiores deverá ser elaborado considerando sempre às 
características funcionais adequadas às necessidades de cada ambiente, e de seus 
usuários e colaboradores, levando em conta a funcionalidade, conforto térmico, 
ergonomia, acústica, iluminação e sustentabilidade. Seguindo o mesmo conceito do 
partido arquitetônico adotado no estudo preliminar. 

3.7. A Contratada deverá realizar pelo menos uma visita técnica nos locais de 
implantação dos projetos para levantamento de informações e conferência de 
medidas, e ainda considerar a realização de três visitas técnicas para 
esclarecimento de dúvidas de projeto durante o período de execução da obra, e 
caso seja constatado a necessidade de revisão de projeto, a mesma deverá ser 
executada.  

3.8. Para assegurar o cumprimento das especificações do objeto serão realizadas 
reuniões entre o CONTRATANTE e CONTRATADA/FISCALIZAÇÃO, com 
periodicidade semanal para acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos e 
cumprimento dos requisitos contratuais. As reuniões deverão ocorrer na Sede 
Administrativa do SESC Pantanal, localizado na avenida Filinto Muller, 218, Jardim 
Aeroporto, Várzea Grande-MT. 

3.9. A CONTRATADA deverá apresentar, em 5 (cinco) dias após a assinatura do 
contrato, os seguintes documentos, os quais deverão ser atualizados semanalmente 
e apresentados à CONTRATANTE: 

 Lista de Documentos  
 Lista de Pendências  
 Cronograma Físico  
 Curva de Progresso Físico  
 Histograma de Mão de Obra  
 Relatório Mensal de atividades (30 dias após assinatura do contrato) 

3.10. Os projetos serão analisados e comentados (quando necessário) pela 
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO, inclusive os documentos acima relacionados 
(item 3.9) e após o pleno atendimento dos comentários, serão aceitos e validados 
pela CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO.  

3.11. Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à perfeita execução 
das obras, conforme LD (Lista de documentos) seguindo os códigos de emissão 
estabelecidos e pleno atendimento ás NBR’s, á saber: 

3.11.1. Representação gráfica, em escalas adequadas com plantas baixas, cortes e 
vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem 
executados com especificações de materiais a serem empregados na obra, 
bem como todos os detalhes construtivos necessários; 

3.11.2. Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços 
equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como 
relatórios técnicos e memoriais que forem necessários; 
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3.11.3. Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da 
execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação 
dos índices de preços oficiais, assinado por profissional habilitado e com o 
registro no órgão técnico competente – ART do CREA ou RRT do CAUBR. 
O orçamento deverá conter elementos de BDI descritos; 

3.11.4. Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item 
de referência utilizado para cada serviço, devendo as cotações serem 
limitadas superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a 
seguinte ordem de preferência; 

3.11.5. Mediana de preços do SINAPI; 

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

3.11.7. Quando necessário, os preços de mercado, serão compostos através de 
coleta e apresentação de três cotações dos cinco primeiros itens da curva 
ABC (apenas quando não houver cotação referencial no SINAPI ou 
tabelas oficiais); 

3.11.8. Revistas especializadas no ramo. 

3.11.9. Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas. 

4. DAS ETAPAS DE PROJETO 

4.1. EP-ARQ - Estudo Preliminar arquitetura: 

4.1.1. Quando aplicável, o estudo preliminar deve ser complementado 
contemplando todas as melhorias nas configurações iniciais da solução 
arquitetônica proposta, considerando as principais exigências do programa de 
necessidades, sendo composto por um conjunto de documentos técnicos 
para entendimento das soluções aplicadas, já com as premissas do projeto 
de interiores. 

4.1.2. Nesta etapa, serão realizadas reuniões de coordenação com a 
Contratante/Fiscalização para alinhamento e esclarecimentos dos estudos 
preliminares existentes, necessários à complementação da concepção 
arquitetônica já apresentada das edificações, composto por levantamento das 
características funcionais das atividades tais como: ambiente, dimensões, 
equipamentos, mobiliários; 

4.1.3. Produtos/Desenhos a serem entregues: 

 Programa de necessidades; 

 Estudos preliminares que foram complementados e demais elementos 
técnicos para subsidiar a execução do anteprojeto. 
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4.2. AP-ARQ - Anteprojeto arquitetura: 

4.2.1. Etapa intermediária do projeto, que consiste na configuração definitiva do 
projeto arquitetônico a partir da aprovação da etapa anterior, devendo 
considerar o levantamento topográfico disponível, bem como outras 
informações que se fizerem necessárias; 

4.2.2. O Anteprojeto deverá apresentar todas as informações técnicas relativas à 
edificação, bem como todos os seus componentes construtivos considerados 
relevantes. Nesta etapa devem ser produzidos os elementos necessários 
para elaboração dos projetos complementares; 

4.2.3. O Anteprojeto deverá comtemplar todas as definições do projeto de 
interiores, já com as especificações dos mobiliários e acabamentos. 

4.2.4. Produtos/Desenhos a serem entregues: 

4.2-4.1. Documentos do desenvolvimento do projeto, com no mínimo: planta 
de situação, planta de implantação geral; planta baixa de todos os 
pavimentos, planta das coberturas, layout de mobiliário; planta de 
forro e iluminação; planta com posicionamento de tomadas, cortes 
longitudinais e transversais, elevações externas e memorial 
descritivo da edificação, especificações técnicas, etc. 

4.3. PE-ARQ- Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares 

4.3.1. Os projetos executivos e complementares deverão conter um conjunto de 
informações técnicas suficientes para a concepção da edificação, reunindo de 
maneira clara e concisa todos os sistemas construtivos e suas instalações 
que compreendem o empreendimento para sua perfeita implementação e 
construção. 

4.3.2. O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à 
realização do empreendimento, com nível máximo de detalhamento possível 
de todas as suas etapas, e compatibilização dos projetos e suas interfaces; 

4.3.3. Produtos a serem entregues: 

 Todos os itens da etapa anterior revisados e detalhados; 

 Desenhos (Planta geral de Implantação, Planta de terraplenagem, 
Cortes longitudinais e transversais, fundação, estruturas metálicas e 
concreto, instalações sanitárias, hidráulicas, elétricas, combate a 
incêndio e detecção, SPDA, voz e dados, climatização, luminotécnica e 
projetos especiais (acústico, acessibilidade, automação, caixilhos e 
vidros, CFTV - somente infraestrutura e demais projetos pertinentes);  

 Detalhes específicos de elementos como portas, janelas, bancadas, 
grades, forros, beirais, parapeitos, pisos, paginações de piso, 
elementos de fixação, coberturas, revestimentos e seus encontros, 
impermeabilizações e outros.  
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 Pranchas do projeto de interiores com as vistas internas dos 
ambientes, especificações dos materiais e mobiliários, e detalhes de 
marcenaria; 

 Pranchas dos projetos complementares, devidamente compatibilizados 
e adequados e harmonia com o projeto arquitetônico.  

 Orçamento detalhado em nível de projeto executivo; 

 Orçamento do mobiliário; 

 Composição dos custos unitários de todos os itens de serviços; 

 Composição das taxas de BDI (edificação e equipamento); 

 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI); 

4.4. Compatibilização de todos os projetos: 

4.4.1. O projeto de arquitetura e os demais projetos complementares deverão ser 
analisados e compatibilizados, determinando, quando necessário, as 
alterações em cada um dos projetos a fim de evitar conflitos entre eles;  

4.4.2. Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética 
arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovado pela 
COTRATANTE/FISCALIZAÇÃO. 

4.4.3.  Para todos os projetos deverão ser apresentados os relatórios de 
compatibilização gerados na plataforma NAVISWORKS. 

4.5. Plano de Trabalho: 

4.5.1. Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência á Lista de 
Documentos(LD) permanentemente atualizada, inclusive suas etapas de 
projeto estabelecidas no cronograma físico, com o objetivo também de 
reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalho. 

5. APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS 

5.1. Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar todas as normas 
técnicas inerentes, com destaques para as NBR’s 6492, 13.531, 13532, 9050, 5296 
e 15575 - Norma de Desempenho. 

5.2. Os desenhos e documentos conterão na parte inferior à direita carimbo padrão a ser 
definido no início dos trabalhos contendo no mínimo, as seguintes informações: 

 Identificação da CONTRATANTE; 

 Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 
profissional e assinatura; 

 Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

 Identificação da etapa de projeto; 

 Identificação do documento: número, título, data da emissão, controle e número 
de revisão; 
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 Demais dados pertinentes. 

 Todos os documentos deverão ser enviados e recebidos por GRD (Guia de 
Remessa de Documentos). 

5.3. A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em 
obediência a aos padrões previamente definidos pela CONTRATANTE e sua 
fiscalização. 

5.4. Os desenhos e documentos de projeto deverão ser apresentados através de 
tecnologia digital (software Revit - versão atualizada). A entrega final dos desenhos 
e documentos de projeto deverá ser realizada em meio digital, acompanhados de 
dois jogos de cópia em meio físico devidamente assinado pelo profissional 
responsável para comentários ou em atendimento a comentários, para finalmente 
exauridas as pendências anotadas, serem emitidos para aprovação e liberação para 
construção. 

5.4.1. Fica desde já estabelecido que todos os desenhos, projetos e documentos 
deverão ser desenvolvidos e apresentados na Modelagem da Informação da 
Construção – BIM ”Building Information Modeling” 

 

6. DOS PRAZOS 

O prazo máximo para a entrega do objeto será conforme descrito na tabela abaixo, 
respeitando as LD’S de cada projeto/área/subárea nas entregas referente as etapas do 
desenvolvimento dos projetos e serão consideradas como entregues quando de sua integral 
aprovação: 

Item Unidades 

Prazo por etapa, contada em dias corridos a partir da data da emissão 
da ordem de serviço. 

Complementação 
Estudo Preliminar 

Anteprojeto 
Projeto Executivo 

e seus 
Complementares 

Planilha de 
Quantidades e 

Orçamento 
Total 

1 

SSA  
Sítio da 

Portaria e 
Subáreas. 

10 dias 25 dias 50 dias 60 dias 60 dias 

2 

SSA  
Sítio da 

Cachoeira e 
Subáreas. 

10 dias 25 dias 50 dias 60 dias 60 dias 

3 

CAP 
Bloco - 
Espaço 
Fábrica 

10 dias 25 dias 50 dias 60 dias 60 dias 
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7. DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados na conclusão das respectivas etapas conforme abaixo 
descriminado. 

Item Unidades 

Percentual por etapa aprovada 

Na aprovação 
do Anteprojeto 

Na aprovação do 
Projeto Executivo 

e seus 
Complementares 

Na entrega do 
orçamento Total 

1 
SSA  

Sítio da Portaria e 
Subáreas. 

30% 60% 10% 100% 

2 
SSA  

Sítio da Cachoeira e 
Subáreas. 

30% 60% 10% 100% 

3 
CAP 

Bloco - Espaço 
Fábrica 

30% 60% 10% 100% 

 

7.1.  As etapas de projeto serão consideradas aprovadas após o pleno atendimento de 
todos os comentários da CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO e apresentação dos 
respectivos relatórios de compatibilização. 

7.2. O pagamento será efetivado mediante crédito em conta corrente, aprovação do 
documento de cobrança e cumprimento dos serviços e prévia verificação da 
regularidade fiscal da licitante vencedora.  

 
8. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. A CONTRATADA deverá transferir o direito patrimonial do projeto para o 
CONTRATANTE. 

8.2. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a certificação do direito autoral de 
criação, de modo que a CONTRATANTE não poderá ser responsabilizada caso 
surja qualquer indicio de reprodução reivindicada por terceiros no qual se configure 
“plágio de projeto”. 

8.3. Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições técnicas e 
acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor; 

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo 
dos serviços. 

8.4. Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 
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 Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistemas de 
modulação e padronização compatíveis com as características formais e 
estéticas do empreendimento; 

 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades 
de operação e manutenção; 

 Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos 
sistemas da edificação; 

 Atender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento; 

 Os projetos devem atender a toda legislação específica nos níveis federal, 
estadual e municipal, assim como às Normas das Concessionárias de Serviços 
Públicos locais. No mesmo sentido, os projetos devem obedecer às normas 
técnicas pertinentes da ABNT já citadas em campo específico; 

 Caso haja a solicitação de órgãos públicos para revisão dos projetos já 
aprovados pela contratante, a contratada deverá promover todos os ajustes 
necessários, dentro do prazo estipulado pelo órgão competente, e sem ônus 
adicionais a contratante. 

8.5. As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade com as 
Normas do INMETRO e Práticas específicas, de modo a abranger todos os 
materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto. 

8.6. As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e 
suficientes ao desempenho técnico e formal requerido pelo projeto, bem como para 
a contratação dos serviços e obras. 

8.7. Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação 
deverá compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os 
elementos e o desempenho técnico global. 

8.8. As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao 
clima e técnicas construtivas a serem utilizadas. 

8.9. As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

8.10. As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas 
deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias. 

8.11. A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que 
somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto. 

8.12. As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e 
comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou 
experiências bem-sucedidas, sujeitas a juízo da CONTRATANTE/Fiscalização. 

8.13. As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho 
técnico, considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem 
prejuízo da vida útil do componente da edificação. 
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8.14. 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. 


