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INSTRUÇÃO TÉCNICA IT01/DPAE/2013 
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETO  

COMO CONSTRUÍDO/AS BUILT 
- TODAS AS ESPECIALIDADES - 

 

Este documento visa uniformizar o entendimento quanto à definição e composição de Projeto  

Como Construído ou As Built, assim como seu modo de apresentação, para obras públicas da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 

1. DESCRIÇÃO 
1.1 O Projeto Como Construído é a documentação técnica desenvolvida com o objetivo de 

registrar textualmente e representar graficamente o que efetivamente foi executado no 

Empreendimento, representando fielmente aquilo que foi implantado, com todas as 

alterações que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço, inclusive 

aquelas relativas a locação, fornecendo elementos considerados relevantes para 

subsidiarem futuras intervenções na edificação.  

1.2 Deve ser desenvolvido com base no Projeto elaborado para o Empreendimento e nos 

Relatórios Parciais da Supervisão/Fiscalização da Obra, contendo a identificação das 

alterações físicas e financeiras efetuadas durante a fase de execução das obras e 

serviços. 

 

2. RESPONSABILIDADE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO COMO CONSTRUÍDO 
2.1 A Elaboração do Projeto Como Construído é de responsabilidade da CONTRATADA, que 

entregará os produtos gráficos e textuais aqui descritos à CONTRATANTE na conclusão 

da obra. O Termo de Recebimento Definitivo da Obra será lavrado, mediante o 

recebimento do Projeto Como Construído. 

2.2 O custo do Projeto Como Construído constará na planilha orçamentária, em item 

específico. 

 

3. PRODUTOS GRÁFICOS E TEXTUAIS 
3.1 Os produtos gráficos e textuais deverão seguir as orientações a seguir bem como as 

normas e convecções aplicáveis. Serão considerados os seguintes itens para entrega à 

UFSC: 

3.2 Projeto como construído  
3.2.1 Jogo completo do projeto arquitetônico e dos projetos das demais 

especialidades envolvidas, constando todas as alterações processadas durante a 

obra nos projetos básicos ou executivos, em escala adequada, no formato A3 - ou 

formato mais adequado - e em via digital (.dwg e .pdf), incluindo especificações 

finais adotadas para os equipamentos. Quando não ocorrerem alterações, o 

Projeto Como Construído será o Projeto Executivo, constando no selo a 

denominação de Projeto Como Construído e a data atualizada. 
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3.2.2 As Pranchas deverão conter o selo padrão UFSC - a ser fornecido pela 

CONTRATADA -, podendo o selo da empresa ficar em espaço até 3cm acima do 

selo UFSC e as seguintes informações deverão constar: 

o Fase do Projeto: Como Construído 

o Autor do Projeto: Autor do Projeto Como Construído. 

o Data atualizada 

3.2.3 Deverá ser entregue ART do autor do projeto Como Construído. 

3.3 Relatório técnico 

3.3.1 Texto informativo constando as informações da gestão do contrato a ser 

apresentado em formato A4 e em via digital editável; 

3.3.2 Nele será informado o histórico da obra e seus antecedentes, desde a fase de 

projeto executivo, todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros 

relevantes ocorridos, bem como pareceres de consultorias, contendo todas as 

anotações de ajustes e/ou alterações ocorridas, devidamente assinadas e 

assumidas pelos engenheiros responsáveis pela execução e fiscalização da obra, 

contendo informações tais como: 

o Número do processo administrativo da licitação; 

o Qualificação da empresa (nome, endereço, CNPJ e inscrição); 

o Número da ART de execução e de fiscalização; 

o Número do contrato, valor e prazo; 

o Data de início (da ordem de serviço inicial) e de conclusão; 

o Descrição dos Termos Aditivos ao Contrato (tipo – de valor, de prazo, de 

valor e prazo, etc -, valor e percentual do acréscimo ou redução, nº de dias 

acrescidos ou reduzidos). 

3.4 Manuais de equipamentos instalados e Laudos Técnicos 

3.4.1 Deverão ser entregues pela CONTRATADA todos os manuais dos equipamentos 

que forem instalados na obra e todos os laudos técnicos de funcionamento dos 

sistemas solicitados pela UFSC. 

 

 


