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TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2017 
 
 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 134/2017 
 
 
 
 
 

  
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO 
DE REFORMA NA SALA DO CENTRO DE APOIO AO ALUNO E NA SALA 
DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, E REALOCAÇÃO DA “ENFERMARIA” 
PARA A CRIAÇÃO DE SALA DA SEÇÃO DE GRADUAÇÃO DA 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 
 

 
 
 
 
 
 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
 

30 DE NOVEMBRO DE 2017 
 
 

14h (QUATORZE HORAS) – HORÁRIO DE BRASÍLIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SFD-102 SEÇÃO DE FINANÇAS 
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O Senhor Diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia 
Municipal, torna público que realizará a modalidade de licitação denominada TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que será regida pela Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e pela Lei Complementar 
nº 155, de 27 de outubro de 2016, e demais normas pertinentes.  
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a realização de reforma na sala do Centro de Apoio ao Aluno e na sala de Orientação 
Pedagógica, e realocação da “enfermaria” para a criação da sala da Seção de Graduação 
da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, conforme as especificações do 
Anexo I – Termo de Referência, integrante deste Edital.  
 
1.2. Os serviços serão prestados mediante execução indireta pelo regime de empreitada 
por preço global.  
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
2.1. Poderão participar desta licitação empresas: 
 
a) do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; 

 
b) que apresentarem Certificado de Registro Cadastral, expedido por órgão da 
Administração Pública Direta Municipal local, em plena validade na data fixada para a 
abertura dos envelopes, que comprove classificação em categoria compatível com o objeto 
licitado;  
 
b.1) se no Certificado de Registro Cadastral não constar qualquer dos documentos 
exigidos nos subitens 3.3.1.1 e 3.3.1.2 deste Edital ou se algum deles estiver com a 
validade vencida, a licitante deverá exibir documento equivalente válido; ou  
 
c) que apresentarem à Comissão de Julgamento de Licitações da Faculdade, até o 3º 
(terceiro) dia anterior à data designada para a abertura dos envelopes, os 
documentos relacionados nos subitens 3.3.1.1, letras “b” a “e”, 3.3.1.2 deste Edital; 
 
c.1) os demais documentos relacionados nos subitens 3.3.1.3, 3.3.1.4 e 3.3.1.5 deverão 
ser entregues dentro do “Envelope A – Documentos de Habilitação”, nos termos do 
subitem 3.2.1 deste Edital. 

 
2.1.1.Todos os requisitos deste Edital deverão ser atendidos pelas empresas interessadas. 
 
2.2. Não será permitida a participação de empresas:  
 
2.2.1. De ramo de atividade incompatível com o objeto licitado; 
 
2.2.2. Estrangeiras que não funcionem no país;  
 
2.2.3. Reunidas em consórcio; 
 
2.2.4. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com a 
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Administração Pública, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, do 
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo; 

2.2.5. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 
10 da Lei Federal nº 9.605/98; 
 
2.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 
2.2.7. Não cadastradas e que não preencham as condições previstas na alínea “c” do 
subitem 2.1. 
 
3. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
3.1. Os documentos requeridos por este instrumento convocatório deverão ser 
apresentados em 2 (dois) envelopes lacrados, designados por Envelope “A” – Documentos 
de Habilitação e Envelope “B” – Proposta Comercial; 
 
3.1.1. Cada envelope deverá mencionar em seu exterior: 
 
a) a razão ou denominação social completa, que deverá ser a mesma do Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), vedado o uso de nome 
“fantasia” ou nome incompleto;  
 
b) telefone e e-mail para contato, preferencialmente; 
 
c) o número e o objeto desta Tomada de Preços; e 
 
d) data e hora designadas para a abertura dos envelopes.  

 

ENVELOPE “A”  ENVELOPE “B” 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

 PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL: ==  RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL: == 

TELEFONE: ==        E-MAIL: ==  TELEFONE: ==         E-MAIL: == 

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2017  TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2017 

OBJETO: ===  OBJETO: === 

ABERTURA DOS ENVELOPES:  ABERTURA DOS ENVELOPES: 

DATA: 30/11/2017  HORA: 14h  DATA: 30/11/2017   HORA: 14h 

 
3.2. Apresentação e Abertura dos Envelopes: 
 
3.2.1. Os envelopes “A” e “B” deverão ser entregues lacrados no Serviço de Compras, 
Materiais e Licitações da Seção de Finanças da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, situado na Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP, 
impreterivelmente até às 14h (quatorze horas) do dia 30 de novembro de 2017;  
 
3.2.2. Os trabalhos de abertura dos envelopes serão iniciados pela Comissão de 
Julgamento de Licitações na data mencionada acima, às 14h (quatorze horas), no 
Auditório Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 
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3.3. ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
3.3.1. O Envelope “A” deverá conter: 
 
3.3.1.1. PARA A HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Certificado de Registro Cadastral, expedido por órgão da Administração Pública Direta 
Municipal local, em plena validade na data fixada para a abertura dos envelopes, que 
comprove classificação em categoria compatível com o objeto licitado, exceto para as 
empresas que apresentarem a documentação nos termos do subitem 2.1, letra “c”, deste 
Edital; 
 
a.1)  a apresentação de cópia autenticada do Certificado de Registro Cadastral emitido 
pela Administração Pública Direta Municipal local, dispensa a exibição dos documentos 
mencionados neste subitem e no subitem 3.3.1.2 deste Edital, desde que o CRC esteja 
dentro do prazo de validade nele assinalado, sem prejuízo do que dispõe o subitem 2.1, 
letra “b.1”; 
 
b) Registro comercial, tratando-se de empresa individual (ou cédula de identidade em se 
tratando de pessoa física não empresária); 
 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição ou designação de seus administradores; 
 

d) Ato Constitutivo, tratando-se de sociedade civil, acompanhado de prova da Diretoria em 
exercício, registrado no órgão competente;  
 
e) Decreto de Autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira no país, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir.  
 
3.3.1.2. PARA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF), ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  
 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto licitado; 
 
c) prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 
seguintes certidões: 
 
c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de 
Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal, abrangendo, inclusive, as contribuições sociais do Sistema de 
Seguridade Social (INSS);  
 
c.2) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, relativa à 
sede ou domicílio da licitante;  
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d) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 
 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou de Certidão 
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa (CPDT-EN). 
 
3.3.1.2.1. PARA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DAS MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
a) a licitante que se declarar microempresa ou empresa de pequeno porte será submetida 
às normas da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de 
outubro de 2016; 
 
b) para participar desta Tomada de Preços a microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá apresentar toda a documentação exigida para comprovar a regularidade fiscal e 
trabalhista, ainda que apresente alguma restrição; 
 
c) havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizá-los, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Faculdade; 
 
c.1) a não-regularização da documentação no prazo previsto na letra “c” deste subitem 
3.3.1.2.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, procedendo-se a convocação das licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação.  
 
3.3.1.3. PARA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 

 

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor; 

 

b.2) Para o caso de empresas em recuperação judicial: declaração, conforme modelo 
(Anexo IX), de estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverá exibir 
cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa 
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, 
declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o 
plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 
 

b.3) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: declaração, conforme modelo 
(Anexo X), de estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverá exibir 
documento comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial 
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estão sendo cumpridas. 
 

3.3.1.3.1. Índices Contábeis:  
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 
apresentação da proposta comercial, admitindo o original, cópia autenticada ou cópia 
simples, desde que esta venha acompanhada do original para ser autenticada por servidor 
público; 
 

a.1) Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, o balanço patrimonial e 
as demonstrações contábeis deverão estar em conformidade com a legislação vigente 
aplicável à espécie; 
 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente 
publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações, salvo em caso de 
dispensa prevista em lei;   
 

c) Se a licitante tiver sido constituída há menos de 1 (um) ano, a documentação das 
alíneas ”a” e “b” deverá ser substituída pela demonstração contábil relativa ao período de 
funcionamento; 
 

d) Verificação da boa situação financeira da licitante avaliada pelo Índice de Liquidez 
Geral (ILG), Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Solvência Geral (ISG), que 
deverão ser maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com 
valores extraídos de seu balanço patrimonial: 
 
d.1) ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
d.2) ILC =    Ativo Circulante 

 Passivo Circulante 
 
d.3) ISG =    Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
e) As fórmulas dos índices contábeis deverão ser devidamente aplicadas em memorial de 
cálculo anexo ao balanço. 
 
3.3.1.4. PARA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL 
 
3.3.1.4.1. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 
 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com objeto licitado, por meio da apresentação de, no 

mínimo, 1 (um) Atestado ou Certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado no CREA ou CAU no qual conste: I) o nome da 

proponente; II) período contratual, preferencialmente; III) valor da contratação, 

preferencialmente; e IV) identificação da pessoa jurídica emitente, bem como o nome e 

cargo do signatário; 
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a.1) O(s) Atestado(s) ou Certidão(ões) deverá(ão) comprovar a execução de serviços 

similares em quantidades razoáveis, assim consideradas no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) da área total a ser reformada, notadamente: 

 

ÁREA TOTAL A SER REFORMADA, CONSOANTE O ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2017 = 76,50m². 
*MÍNIMO DE 50% DE 76,50m² = 38,25m² (trinta e oito vírgula vinte e cinco metros quadrados) 

 
b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), 
dentro do prazo de validade na data de abertura dos envelopes. 
 
3.3.1.4.2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
a) Declaração da licitante indicando 1 (um) responsável técnico, conforme modelo (Anexo 
VIII), devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que possua Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) atualizada, emitida pela mesma 
entidade profissional, de forma a comprovar experiência em serviços equivalentes, 
similares ou superiores; 
 
a.1) a CAT ou o RRT deverão ser exibidos em versão original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente, por servidor da administração ou por 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
b) Conforme Súmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), a 
comprovação de vínculo profissional entre o responsável técnico e a empresa licitante 
poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de 
empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos 
serviços.  
 
3.3.1.5. PARA A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
a) Declaração de que a empresa não possui nenhum fato impeditivo para contratar com o 
Poder Público, submete-se integralmente a todas as exigências desta Tomada de Preços 
e atende às disposições do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal c/c artigo 27, 
inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme modelo (Anexo IV); 
 
b) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte para o exercício do direito 
de preferência, quando cabível, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e pela Lei 
Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, conforme modelo (Anexo V); 
 
c) Declaração de que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no 
trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São 
Paulo, conforme modelo (Anexo VI); 

 
d) Declaração de comprometimento com a prática do trabalho decente, nos termos do 
Decreto Municipal nº 17.146, de 13 de maio de 2010, conforme modelo (Anexo VII); 
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e) Atestado de Vistoria Técnica fornecido pela Faculdade, atestando que a licitante 
compareceu ao local(ais) da(s) reforma(s), tomando conhecimento de todas as condições 
necessárias ao cumprimento das obrigações objeto do certame, conforme modelo (Anexo 
XI); 
 
e.1) A empresa interessada deverá realizar vistoria técnica ao(s) local(ais) da(s) 
reforma(s), mediante prévio agendamento com a Seção de Administração (SFD-103) da 
Faculdade, pelo telefone 3927-0103/126, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 15h, até 1 (um) dia útil anterior à data da abertura dos envelopes;  
 
e.2) Caberá à licitante realizar o levantamento de todas as informações e de todos os 
dados necessários à execução do objeto licitado; 
 
f) A(s) planilha(s) orçamentária(s) estimativa(s) dos preços unitários e os desenhos nº 1 a 
10, mencionados no Anexo I – Termo de Referência, poderão ser examinado(s) pela 
proponente, mediante agendamento: i) com a Seção de Finanças (SFD-102) da 
Faculdade, pelo telefone 3927-0102, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 19h às 
22h, para análise da(s) planilha(s) orçamentária(s), e; ii) com a Seção de Administração 
(SFD-103) da Faculdade, pelo telefone 3927-0103/126, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 15h, para análise dos desenhos, em ambos os casos, até 1 (um) dia 
útil anterior à data da abertura dos envelopes; 
 
f.1) Havendo a intenção de adquirir cópia(s) reprográfica(s) dos desenhos retro 
mencionados, caberá à empresa interessada recolher o preço público, consoante os 
preços estabelecidos pela Resolução GFD. nº 101, de 13 de janeiro de 2017;  

 
f.2) A empresa interessada também poderá portar “cd gravável” ou pendrive, no qual a 
Faculdade salvará os desenhos retro mencionados.   
 
f.3) A(s) planilha(s) orçamentária(s) estimativa(s) dos preços unitários e desenhos retro 
mencionados também poderá(ão) ser consultado(s) por meio de hiperlinks localizados no 
sítio institucional www.direitosbc.br/licitacao.aspx. 
   
3.3.1.6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
3.3.1.6.1. A razão ou denominação social da proponente, que constará dos envelopes ou 
de quaisquer outros documentos, deverá ser a mesma do Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), vedada a utilização de nome “fantasia” ou 
nome incompleto; 
 
3.3.1.6.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou 
em cópias simples; 
 
3.3.1.6.2.1. Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser acompanhados 
dos originais para que a Comissão de Julgamento de Licitações possa autenticá-las em 
sessão pública; 
 
3.3.1.6.3. Protocolos de entrega e/ou solicitação de documentos não serão aceitos em 
substituição aos documentos exigidos por este Edital, inclusive no que tange às certidões; 
 
3.3.1.6.4. Se as certidões e os demais documentos apresentados não mencionarem prazo 

http://www.direitosbc.br/licitacao.aspx
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de validade, a Faculdade considerará válidos os expedidos até 180 (cento e oitenta) dias 
antes da data designada para a abertura dos envelopes; 
 
3.3.1.6.5. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, se filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
3.3.1.6.5.1. Pretendendo a licitante que um de seus estabelecimentos, não o participante 
desta Tomada de Preços, execute o futuro contrato, deverá apresentar a documentação 
de ambos os estabelecimentos; 
 
3.3.1.6.6. A apresentação de cópia autenticada do Certificado de Registro Cadastral, 
emitido pela Administração Pública Direta Municipal local, dispensa a exibição dos 
documentos mencionados nos subitens 3.3.1.1, letras “b” a “e”, e 3.3.1.2 deste Edital, 
desde que o Certificado de Registro Cadastral esteja dentro do prazo de validade nele 
assinalado; 
 
3.3.1.6.7. A Comissão de Julgamento de Licitações diligenciará efetuando consulta direta 
junto à internet nos respectivos sítios eletrônicos dos órgãos expedidores para verificar 
a veracidade do documento ou da certidão obtidos por este meio eletrônico. 
 
3.3.1.6.7.1. A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação do 
interessado na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento 
para futuras licitações. 
 
3.4. ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL 
 
3.4.1. O Envelope “B” deverá conter: 
 
3.4.1.1. A Proposta Comercial, que deverá ser apresentada, obrigatoriamente, nos 
moldes do Anexo II deste Edital; 
 
3.4.1.1.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada impressa por meios mecânicos, 
eletrônicos ou preenchida à mão de forma legível, sem rasuras e borrões, em idioma 
nacional - salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente – datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou por seu procurador; 
 
3.4.1.2. A Proposta Comercial deverá consignar: 
 
a) a razão ou denominação social completa, o número de inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), endereço atualizado com CEP, 
telefone e e-mail da licitante; 
 
b) Planilha orçamentária detalhada, obrigatoriamente, nos moldes do Anexo II, no qual 
estão mencionados todos os itens que devem compor a Proposta Comercial, 
notadamente: 
 
b.1) “Preços Unitários”,  percentual de “Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)”, “Preços 
Unitários com BDI”, “Preços Totais sem BDI”, “Preços Totais com BDI” e Total Geral com 
BDI”; 
 
b.2) Os preços deverão ser expressos em algarismos, moeda corrente nacional, sem a 
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inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 
b.3) os preços ofertados, fixos e irreajustáveis, deverão ser apresentados com precisão de 
duas casas decimais; 

 
b.4) inclusão nos preços, além do lucro, de todas as despesas resultantes de tributos, bem 
como de todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do 
objeto licitado; 
 
c) Prazo de validade da Proposta Comercial não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data designada para a abertura dos envelopes; 
 
d) Prazo de execução da reforma na sala do Centro de Apoio ao Aluno e na sala de 
Orientação Pedagógica, e da realocação da “enfermaria” para a criação da sala da Seção 
de Graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo: 60 (sessenta) dias 
corridos, contados da Autorização para Início dos Serviços, a ser enviada por e-mail 
pela Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade, conforme modelo (Anexo XVI);  
 
e) Prazo(s) de garantia: 
 
Materiais: mínimo de 12 (doze) meses ou conforme padrão do fabricante se este for 
maior, a contar da emissão do Termo de Recebimento Definitivo;  
 
Serviços: mínimo de 60 (sessenta) meses, a contar da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 
 
f) Declaração expressa na Proposta Comercial, sob as penas da lei, de que os serviços 
ofertados atendem a todas as especificações do Anexo I – Termo de Referência deste 
Edital; 

 
g) Declaração expressa na Proposta Comercial de que os preços ofertados contemplam 
todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado. 
 
4. PROCEDIMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 

 
4.1. Em data, horário e local discriminados no subitem 3.2, 3.2.1 e 3.2.2 deste Edital, a 
Comissão de Julgamento de Licitações abrirá os Envelopes “A” – Documentos de 
Habilitação;  
 
4.1.1.  A licitante poderá fazer-se representar nesta Tomada de Preços desde que, no 
início da sessão pública, seu representante legal apresente cópia do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão; 
 
4.1.1.1. Tratando-se de procurador ou representante comercial, o mesmo deverá 
apresentar instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 
reconhecida do representante legal que o assina, no qual lhe é outorgado amplo poder de 
decisão; 
 
4.1.1.1.1. Tratando-se de instrumento particular, deverá acompanhá-lo o instrumento 
constitutivo da empresa; 
 
4.1.2. Não será admitido um mesmo representante para mais de uma licitante, nem de dois 
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representantes ou mais para uma mesma licitante.  
 
4.2.  ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.2.1. Abertos os Envelopes “A”, os documentos serão conferidos e rubricados pelos 
membros da Comissão de Julgamento de Licitações e pelos representantes presentes;  
 
4.2.2. O conteúdo dos Envelopes “A” será apreciado pela Comissão de Julgamento de 
Licitações, que declarará as licitantes habilitadas ou inabilitadas; 
 
4.2.3. A licitante será inabilitada pela Comissão de Julgamento de Licitações quando: 
 
a) deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos por este Edital, não se admitindo 
complementação posterior; 
 
b) apresentar quaisquer documentos em desacordo com as exigências deste Edital ou 
com irregularidades; 
 
c) apresentar documento cuja falha não for sanável em sessão pública; 
 
4.2.4. Havendo a concordância de todas as licitantes com as decisões tomadas pela 
Comissão de Julgamento de Licitações na fase de habilitação, por meio da expressa 
desistência de interposição de recurso, poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos 
Envelopes “B” (Proposta Comercial); 
 
4.2.5. Não ocorrendo a hipótese prevista no subitem 4.2.4, a Comissão de Julgamento de 
Licitações agendará e divulgará, oportunamente, a data de abertura dos Envelopes “B”; 
 
4.2.6. As licitantes tomarão conhecimento da habilitação ou inabilitação na data designada 
para a abertura dos envelopes ou 1 (um) dia útil após a sessão pública, por meio de ofício 
com aviso de recebimento ou e-mail;  
 
4.2.7. Se todas as licitantes forem declaradas inabilitadas, a Faculdade poderá fixar prazo 
de 8 (oito) dias úteis para que as interessadas apresentem nova documentação, 
escoimadas as causas que motivaram a inabilitação; 
 
4.2.8. Os Envelopes “B” das licitantes inabilitadas permanecerão lacrados e deverão ser 
retirados pelas interessadas depois de transcorridos o prazo legal sem interposição de 
recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso, após o que serão 
inutilizados. 
 
4.3. ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL 
 
4.3.1. O Envelope “B” será aberto: 
 
a) quando houver a desistência expressa da interposição de recurso contra habilitação ou 
contra a inabilitação por parte de todas as licitantes;  
 
b) decorrido o prazo sem que haja a interposição de recurso; ou 
 
c) após o julgamento dos recursos interpostos; 
 



 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650. 

Fone/Fax: (11) 3927-0222 – www.direitosbc.br 

 

12 

4.3.2. O Envelope “B” deverá conter a Proposta Comercial, devidamente assinada pelo 
representante legal da licitante. 
 
4.4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 

4.4.1. A Comissão de Julgamento de Licitações examinará as propostas e, posteriormente, 
decidirá com base em critérios objetivos definidos neste Edital e na Lei Federal nº 
8.666/93; 
 

4.4.2. A Comissão de Julgamento de Licitações lavrará Ata de Julgamento, que será 
submetida à análise e deliberação do Diretor desta Faculdade, nos termos legais e 
regimentais;  

 

4.4.3. A presente Tomada de Preços é do tipo menor preço global: 
 

4.4.3.1. Será declarada vencedora a licitante que atender a todas as exigências deste 
Edital e seus anexos, e apresentar o menor preço global com BDI; 
 
4.4.4. Em igualdade de condições, como critério de desempate, serão observadas as 
disposições do artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

4.4.5. Persistindo o empate, a classificação se dará, obrigatoriamente, por meio de sorteio, 
em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, conforme estabelece o 
artigo 45, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

4.4.6. Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas 
de pequeno porte, nos seguintes termos:  
 

4.4.6.1. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte forem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada;  
 

4.4.6.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;  
 

4.4.6.2.1. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 
nova proposta;  
 

4.4.6.2.2. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido 
no subitem 4.4.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;  
 

4.4.6.2.2.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 
igual valor, respeitada a ordem de classificação; 
  
4.4.6.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 
oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;  
 

4.4.6.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, 
serão convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 4.4.6.1, na ordem classificatória;  
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4.4.6.5. Não havendo a contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 4.4.6.4, será declarada a melhor oferta aquela 
proposta originalmente vencedora do certame. 
 
4.4.6.6. Serão desclassificadas as propostas comerciais: 
 
a) cujo objeto não atenda às especificações, condições e aos prazos fixados neste Edital; 
 
b) que apresentarem preço e/ou vantagem baseados exclusivamente em propostas 
ofertadas pelas demais licitantes; 
 
c) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos, observado o 
disposto no inciso II e §§ 1º e 2º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
d) que apresentarem proposta ilegível, com emendas, rasuras ou borrões; 
 
e) que deixarem de indicar “Preços Unitários”, percentual de “Benefícios e Despesas 
Indiretas” (BDI), “Preços Unitários com BDI”, “Preços Totais sem BDI”, “Preços Totais com 
BDI” e “Total Geral com BDI”, em algarismos; 
 
4.4.7. Sendo todas as propostas desclassificadas, a Faculdade poderá fixar o prazo de 8 
(oito) dias úteis para que as licitantes apresentam nova proposta, escoimadas as causas 
que motivaram a desclassificação.  
 
4.4.8. Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas 
as ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão de Julgamento de 
Licitações e pelos representantes das licitantes devidamente credenciados. 
 
5. ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
5.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura dos envelopes, os interessados 
poderão solicitar esclarecimentos ou impugnar este Edital. 
 
5.2. Os esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente no Serviço de Compras, 
Materiais e Licitações da Seção de Finanças da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, situado na Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, pelo telefone (11) 3927-
0209/0268 ou pelo e-mail licitacao@direitosbc.br. 
 
5.3. As respostas às consultas serão publicadas no sítio institucional www.direitosbc.br e 
encaminhadas ao e-mail da interessada. 
 
5.4. A impugnação ao Edital poderá ser apresentada por escrito, dirigida à autoridade 
competente e protocolizada no endereço mencionado no subitem 5.2; 
 

5.4.1. A impugnação ao Edital também poderá ser apresentada por e-mail, devendo conter 
a assinatura da interessada, ficando sua validade condicionada à apresentação da via 
original no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas anteriores à data de abertura dos 
envelopes; 
 
5.4.2. Se acolhida a impugnação ao Edital em despacho fundamentado, será designada 
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nova data para a abertura dos envelopes; 
 
5.5. Os recursos poderão ser apresentados por escrito, dirigidos à autoridade competente, 
aos cuidados da Comissão de Julgamento de Licitações e protocolizados no endereço 
mencionado no subitem 5.2, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura 
da ata ou da intimação do ato; 
 
5.5.1. Os recursos também poderão ser apresentados por e-mail, devendo conter a 
assinatura da licitante, ficando sua validade condicionada à apresentação da via original 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento do arquivo eletrônico pela 
Faculdade, observado o prazo constante do subitem 5.5; 
 
5.5.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação da Faculdade; 
 
5.5.2.1. As impugnações aos recursos poderão ser apresentadas por escrito, dirigidas à 
autoridade competente, aos cuidados da Comissão de Julgamento de Licitações e 
protocolizadas no endereço mencionado no subitem 5.2, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da comunicação da Faculdade;  
 
5.5.2.1.1. As impugnações aos recursos também poderão ser apresentadas por e-mail, 
devendo conter a assinatura da licitante, ficando sua validade condicionada à 
apresentação da via original no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do 
recebimento do arquivo eletrônico pela Faculdade, observado o prazo constante do 
subitem 5.5.2.1; 
 
5.5.3. A Comissão de Julgamento de Licitações poderá reconsiderar sua decisão ou fazer 
o recurso subir, devidamente informado, à autoridade competente;  
 
5.5.4. Decididos os recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o 
objeto desta Tomada de Preços à licitante vencedora. 
 
5.6. As impugnações e os recursos não serão aceitos se estiverem em desacordo com as 
formas estabelecidas nos subitens 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.2.1, 5.5.2.1.1, 
respectivamente. 
 
5.7. As respostas às consultas, a decisão das impugnações, o julgamento dos recursos, o 
resultado final desta Tomada de Preços e os demais atos cuja publicação é imprescindível 
serão publicados no sítio institucional www.direitosbc.br, Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, Jornal “Notícias do Município” de São Bernardo do Campo e jornal de grande 
circulação, nos termos da legislação aplicável. 
 
6. DA GARANTIA 

 
6.1. Anterior à assinatura do contrato, a licitante vencedora prestará garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, podendo optar por uma das 
modalidades previstas no artigo 56, incisos I a III, da Lei Federal nº 8.666/93, cuja validade 
deverá abranger todo o período de vigência do contrato;  
 
6.1.1. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, quando da finalização dos serviços 
contratados, o valor será devolvido, devidamente corrigido pelo Índice Nacional de Preços 
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ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice 
Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor 
nos últimos 12 (doze) meses; 
 
6.1.2. Tratando-se de títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil (BACEN), e seus valores econômicos serão avaliados pela Seção 
de Finanças (SFD-102) da Faculdade; 
 
6.1.3. Tratando-se de fiança bancária, ficará sujeita à prévia aprovação pela Sra. Chefe da 
Seção de Finanças (SFD-102) da Faculdade, quanto aos limites de Exposição por Cliente, 
em conformidade com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN);  
 
6.1.4. Havendo prorrogação contratual, a validade da garantia deverá ser renovada, de 
forma a abranger o período integral de vigência do Contrato. 
 
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 

 
7.1. DA ASSINATURA 
 
7.1.1. Se, por ocasião da assinatura do Contrato, qualquer documento de regularidade 
fiscal e trabalhista da adjudicatária estiver com prazo de validade vencido, a Faculdade 
verificará a situação por meio eletrônico hábil, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada; 
 
7.1.2. Não sendo possível atualizar qualquer documento de regularidade fiscal e 
trabalhista por meio eletrônico hábil, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 
(dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade mediante a apresentação da 
respectiva documentação, com prazo de validade de vigência, sob pena da contratação 
não se realizar;  
 
7.1.3. A licitante vencedora deverá comparecer à Faculdade para a assinatura do Contrato 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua convocação,  podendo ser 
prorrogado uma vez por igual período a critério da Faculdade, sob pena de decair do 
direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções legais cabíveis e das 
previstas neste Edital. 
 
7.1.4. Quando a licitante vencedora, devidamente convocada, não assinar o Contrato, não 
aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos pela 
Faculdade, esta poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou 
poderá revogar a licitação, sem prejuízo do disposto no artigo 81 da Lei Federal nº 
8.666/1993 e subitem 7.4.1 deste Edital. 
 
7.2. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
7.2.1. O Contrato será regulado pela Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas 
pertinentes;  
 
7.2.2. Este Edital, inclusive seus anexos e a proposta da licitante integrarão o Contrato a 
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ser firmado com a licitante vencedora;  
 
7.2.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, os 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado;   
 
7.2.4. O Contrato (Anexo III) vigorará pelo período de 6 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado a critério da Faculdade, mediante termo aditivo;  
 
7.2.5 A Contratada não poderá transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e 
obrigações decorrentes deste Contrato, admitindo-se subcontratação, fusão, cisão ou 
incorporação da empresa, desde que haja consentimento formal da Faculdade, e 
mediante a ausência de estabelecimento de qualquer vínculo com a Faculdade, sendo 
certo que a contratada responderá pelo pessoal técnico e operacional, bem como por 
prejuízos e danos eventualmente causados por estas empresas terceiras.  
 
7.3. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
7.3.1. A fiscalização da execução do Contrato e a comunicação de falhas ou 
irregularidades incumbirão à Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade. 
 
7.4. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
7.4.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento, dentro do prazo estabelecido pela Faculdade, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa de 
10% (dez por cento) do valor adjudicado;  
 
7.4.2. Pela inobservância das obrigações assumidas, pelas deficiências ou omissões 
verificadas ou no cumprimento de ordens ou instruções da Faculdade, a infratora estará 
sujeita às multas previstas no Contrato (Anexo III);  
 
7.4.3. As multas são independentes entre si. A aplicação de qualquer penalidade prevista 
neste Edital e no Contrato não exclui as demais sanções, inclusive administrativas, 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93; 
 
7.4.4. O valor relativo à multa aplicada será cobrado por meio de boleto bancário com 
vencimento de 30 (trinta) dias, contados do despacho que determinou sua aplicação. Na 
hipótese de inadimplência, o valor da multa será inscrito em Dívida Ativa, ensejando, desta 
forma, a cobrança judicial, podendo, também, ser descontado de eventuais créditos 
pertencentes à Contratada.  
 
8.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
8.1. Os pagamentos serão efetuados até 15 (quinze) dias depois de recebido 
definitivamente os serviços, conforme cronograma físico financeiro estabelecido no Anexo 
I – Termo de Referência deste Edital, estando condicionados à apresentação da nota fiscal 
eletrônica, exigível nos casos previstos em lei, e após a atestação do Sr. Chefe da Seção 
de Administração (SFD-103) da Faculdade.  
 

8.2. O prazo para pagamento será contado a partir da data de recebimento da nota fiscal 
eletrônica pela Faculdade ou da data em que for emitido o Termo de Recebimento 
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Definitivo ou da data de atestação do Sr. Chefe da Seção de Administração (SFD-103) da 
Faculdade, sendo considerada aquela que vier por último.   
 

8.3. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da Contratada, o prazo para 
pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 

8.4. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 
de julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de 
Finanças da Prefeitura Municipal local, no que couberem, mediante retenção de tributos na 
fonte. 
 

8.5. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela Faculdade é de 5 (cinco) 
dias úteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela 
Contratada implicará em imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere 
este subitem, independentemente de notificação.  
 

8.6. Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva 
da Faculdade, terão seus valores atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice 
Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor 
nos últimos 12 (doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da 
obrigação e a data do efetivo pagamento. 
 

8.7. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 
Contratada, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela Faculdade. 
 

8.8. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá 
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrado judicial, ou 
se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução 
do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
8.9. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com 
os demais comprovantes indispensáveis para a realização do pagamento, deverá 
apresentar atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de 
recuperação extrajudicial. 
 
8.10. O descumprimento das regras contidas nos itens 8.8 e 8.9 assegurará à Faculdade o 
direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.  
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

9.1. Fica reservado à Comissão de Julgamento de Licitações o direito de efetuar 
diligências em qualquer fase desta Tomada de Preços para verificar a autenticidade e 
veracidade das informações e dos documentos apresentados, bem como esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 
documento. 
 

9.2. A Comissão de Julgamento de Licitações, no interesse público, poderá relevar 
omissões puramente formais, desde que não infrinja o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
 

9.3. As normas disciplinadoras desta Tomada de Preços serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração e respeitem a igualdade de oportunidades entre as licitantes. 
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9.4. Integram este Edital os Anexos de I a XVI. 
 
 
 

São Bernardo do Campo, 10 de novembro de 2017. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 
Diretor 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada para a realização de reforma na sala do Centro de 
Apoio ao Aluno e na sala de Orientação Pedagógica, e realocação da “enfermaria” para a 
criação da sala da Seção de Graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, conforme as especificações do presente termo, integrante do Edital de Tomada de 
Preços nº 3/2017.  
 
Área total a ser reformada: 76,50m².  
 
2. JUSTIFICATIVA  

 
A Contratação visa a melhorias no atendimento ao aluno e otimização da utilização de 
espaços físicos da Faculdade. 
 
3. AVALIAÇÃO DE CUSTO  
 

Por meio de pesquisa de mercado realizada por engenheiro orçamentista, apurou-se o 
valor médio de R$ 73.169,12 (setenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e doze 
centavos), cujos recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta 
da seguinte dotação orçamentária do exercício 2017: 
28.81.12.122.0029.2231.3.3.90.39.00.  
 
4. ESPECIFICAÇÕES 

 

4.1. VISTORIA 

 A empresa interessada deverá realizar vistoria técnica aos locais da reforma na 
sala do Centro de Apoio ao Aluno e na sala de Orientação Pedagógica, e realocação da 
“enfermaria” para a criação da sala da Seção de Graduação da Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo, mediante prévio agendamento com a Seção de Administração 
(SFD-103), pelo telefone 3927-0103/126, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 15h, até 1 (um) dia útil anterior à data da abertura dos envelopes;  
 

Caberá à licitante realizar o levantamento de todas as informações e de todos os 
dados necessários à execução do objeto licitado. 
 
 Será emitido atestado de vistoria do local de execução dos serviços, no qual será 
declarado que a licitante tem pleno conhecimento do local em que se desenvolverão os 
serviços, dos acessos e as demais condições e eventuais dificuldades para execução dos 
serviços objeto desta licitação; 
 

4.2. DEFINIÇÕES 

4.2.1. Empreitada por Preço Global: Considera-se Empreitada por Preço Global a que 

envolve a execução de obras ou serviços de engenharia específicos, por preço certo e 
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total, cabendo ao contratado o fornecimento de material, mão-de-obra, equipamentos, 

serviços de terceiros, transporte, bem como o ônus dos encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários e tributários relativos ao pessoal empregado na obra ou serviço. 

4.2.2. Reforma/adequação: É toda construção, mudança, fabricação, recuperação ou 

ampliação, prevista nos documentos (descrições e especificações) constantes no 

presente termo de referência e inclui todos os serviços e tarefas necessárias para tal 

fim, bem como todos os materiais e/ou equipamentos incorporados ou a serem 

incorporados na construção. 

4.2.3. Serviços de Engenharia: É toda atividade destinada a obter determinada 

utilidade concreta, tais como: projetos, demolição, reconstrução, conserto, instalação, 

montagem, operação, reparação, manutenção, transporte, comunicação, adaptação, 

treinamento e trabalhos técnico-profissionais especializados. 

4.2.4. Diário de Ocorrência: O representante da Administração responsável por gerir o 

contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

 

4.3. DETALHAMENTO DA REALOCAÇÃO DA ENFERMARIA 

4.3.1. O presente Termo de Referência complementa-se pelos serviços descritos no 

Anexo II – Proposta Comercial, cujas descrições e quantitativos foram elaborados por 

empresa de engenharia contratada pela Faculdade. 

4.3.2. Executar serviço de serralheria para remover, por meio de equipamentos 

adequados, o guarda corpo instalado no 2º piso intermediário do Prédio Barentz, 

edificado paralelamente à parede do hall de entrada do gabinete da diretoria 

(aproximadamente 258 cm de extensão), conforme demonstrado no desenho 5, item 

nº 1 (guarda-corpo). 

4.3.2.1. Executar serviço de serralheria para dar o devido acabamento nas 
extremidades dos corrimãos que estão soldados ao guarda corpo citado no 
subitem anterior. A pintura dos corrimãos deverá ser realizada com tinta epóxi de 
baixo odor, com solvente a base de água. 

4.3.3. Fornecer e instalar paredes divisórias tipo drywall, para criação de sala onde 

passará a funcionar a enfermaria, conforme especificado no desenho 5 e observando-se 

o seguinte: 

a) Local de instalação: prédio Barentz, no 2º piso intermediário, entre a parede que 

divisa o hall do gabinete da Diretoria e o guarda corpo objeto de remoção, 

conforme subitens 4.3.1, 4.2.1 e 4.3.2; 

b) Paredes divisórias constituídas de chapas tipo ST de 12,5 mm de espessura e 

perfis de aço de 48 mm, sem isolamento acústico, emassadas e pintadas com 

tinta acrílica semi brilho, na cor branco neve, 1 delas dotada de 1 porta de 82 cm 

de largura e 210 cm de altura, com revestimento melamínico na cor platina; a 

porta citada anteriormente deverá ser provida de fechadura do tipo externo de 45 

mm e 03 dobradiças  de 3 X 2¹/² cromadas. 
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c) Paredes dotadas também de 02 redes de infraestrutura seca e de caixas 4X2 

para instalação de tomadas elétricas, interruptor de iluminação e redes de dados 

e telefonia, conforme desenho 5. 

d) Dotada ainda de 08 grelhas de alumínio, conforme ilustração, retangulares de 30 

cm de altura e 50 cm de largura, 04 em cada parede, a serem afixadas uma na 

parte inferior e outra na parte superior de cada parede nas faces internas e 

externas (08 no total): 

 
Figuras ilustrativas 

4.4. REMOÇÃO E TRANSPORTE DO MOBILIÁRIO DA ENFERMARIA, DO LOCAL 

ATUAL PARA O NOVO 

4.4.1. Transportar o mobiliário das instalações atuais para as novas: 

a) O transporte deverá ser executado por profissionais capacitados; 

b) Em sendo necessário desmontar mobiliários, as peças desmontadas deverão 

estar devidamente identificadas e acondicionadas em locais ou recipientes 
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adequados, de modo que as superfícies não apresentem riscos, danos ou 

adulterações após a remontagem do móvel, envolvendo-as em plásticos bolha 

ou outra forma de proteção; 

c) Para o transporte de mobiliário deverão ser adotadas todas as providências 

necessárias para isentar os bens de avarias e/ou donos, fazendo-se isso dos 

equipamentos de proteção adequados, e, durante o percurso, deverão ser 

tomados os cuidados indispensáveis para não se danificar pisos, paredes ou 

outras estruturas da Faculdade.  

 

4.5. DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES DO CENTRO DE APOIO 

AO ALUNO E SALA DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA:  

4.5.1. Remover o mobiliário das salas onde atualmente estão instaladas as seguintes 

unidades: Centro de Apoio ao Aluno e Orientação Pedagógica; 

4.5.2. Transportar o mobiliário para local previamente designado pela Administração da 

Faculdade, observando-se o seguinte: 

a) O transporte deverá ser executado por profissionais capacitados; 
b) Em sendo necessário desmontar mobiliários, as peças desmontadas deverão 

estar devidamente identificadas e acondicionadas em locais ou recipientes 
adequados, de modo que as superfícies não apresentem riscos, danos ou 
adulterações após a remontagem do móvel, envolvendo-as em plásticos bolha 
ou outra forma de proteção; 

c) Para o transporte de mobiliário deverão ser adotadas todas as providências 
necessárias para isentar os bens de avarias e/ou donos, fazendo-se isso dos 
equipamentos de proteção adequados, e, durante o percurso, deverão ser 
tomados os cuidados indispensáveis para não se danificar pisos, paredes ou 
outras estruturas da Faculdade.  

 

4.5.3. Remover aproximadamente 53 m² de divisórias existentes, tipo colmeia, e entregá-

las a Administração da Faculdade, mediante a adoção de todos os cuidados necessários 

e indispensáveis para evitar-se danos e/ou avarias.  

4.5.4. Recortar e remover uma área de 120 cm de largura X 2,30 cm de comprimento do 

forro de gesso, próximo ao banheiro feminino, onde será montada a 2ª parede divisória 

descrita no item 5.14.2; 

4.5.5. Reconfigurar a escada que dá acesso ao banheiro, conforme desenhos 6 e 7: 

a) Demolir parte do primeiro degrau: 80 cm de comprimento, 16 cm de largura e 

18,5 cm de altura; 

b) Construir sobre o remanescente do degrau um, preenchendo, em concreto, o 

espaço de 18,5 cm de altura, 12,5 cm de largura e 80 cm de comprimento; 

c) Reconstituir o piso Paviflex sobre as áreas demolida e construída; 
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d) Após a conclusão, o local deverá formar uma plataforma entre o piso do Centro 

de Apoio ao Aluno e o piso do banheiro, com extensão de 169 cm de 

comprimento e 97 cm de largura, conforme desenhos 6 e 7. 

4.5.6. Recompor o piso Paviflex com material do mesmo tipo e acabamento nos locais 

onde o mesmo estiver danificado ou que, durante a execução dos trabalhos, vierem a 

ser danificados; 

4.5.7. Retirar as janelas de vidro temperado atualmente existente no Centro de Apoio ao 

Aluno, embalá-las com plástico bolha e entregá-las na Administração da Faculdade. 

4.5.8. Retirar pedra de granito do balcão frontal do Centro de Apoio e rebaixá-lo á 86 cm 

de altura. 

4.5.9. Após o rebaixamento do balcão, instalar pedra de granito preto, tipo São Gabriel, 

nas seguintes características:  

a) Bordas com acabamento tipo double bullnose; 

b) Medidas: 40 mm de espessura, 310 cm de comprimento e 55 cm de largura, 

sendo 30 cm projetados para fora da parede, conforme desenho 9, apoiados 

por mão francesas de ferro; 

c) Após a instalação da pedra de granito, o balcão deverá ter altura máxima de 

90 cm de altura;  

d) Detalhe da borda do tampo de granito – modelo ilustrativo: 
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Figuras ilustrativas 

 

 

4.5.10. Fornecer e instalar persiana motorizada com acionamento de abertura e 

fechamento por controle remoto, fabricada em alumínio, na cor branca e nas seguintes 

medidas: 3,02 metros de largura e 1,10 metros de altura, conforme desenhos 

disponibilizados através de hiperlink em sítio institucional.  
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 Modelos ilustrativos 
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4.5.11. Instalar infraestrutura seca para pontos elétricos (tomadas) embutidos nas 

paredes existentes, em 110 volts, e 01 ponto para ar condicionado, tipo split de 12.000 

BTU’s; embutir eletrodutos aparentes que porventura permanecerem da instalação atual. 

4.5.12. Fornecer e Instalar aproximadamente 8,5 m² de parede drywall sem revestimento 

acústico, com as seguintes especificações: 

a) Placas standard de 12 mm de espessura e perfil de 48 mm; 

b) Dotada internamente de infraestrutura seca (eletrodutos de ¾) e caixa 4x2 

para instalação de tomadas elétricas e de telefonia/dados;  

c) Emassada e pintada na cor branco neve; 

d) Dotada de porta de 0,82 metros (ver desenho 08), com revestimento 

melamínico na cor platina; esta porta deverá ser dotada de fechadura do tipo 

externo e dobradiças de 03 X 2¹/² cromadas. 

e) Local de instalação: desenho 03, parede 01 – paralela à parede do banheiro, 

a 120 cm de distância dessa parede. 

4.5.13. Fornecer e instalar aproximadamente 13,5 m² de parede divisória de 95 mm de 

espessura, com as seguintes especificações: 

a) Tipo painel/vidro/painel, com as respectivas medidas de 110 cm/80 cm/102 

cm 

b) Dotada de isolamento acústico do tipo fibra rock, fabricada em perfis de 

alumínio e painéis BP, com infraestrutura seca e tomadas elétricas e de 

telefonia/dados em ambos os lados. 

c) Os vidros deverão ser duplos, dotados de persiana interna na cor branco 

gelo, de 6 mm de espessura e painéis tipo BP de 15 mm de espessura, com 

revestimento melamínico na cor branco neve; 

d) Local de instalação: desenho 03, parede nº 2 – instalada perpendicularmente 

à parede lateral do Centro de Apoio ao Aluno (identificada como “P2” no 

desenho 3), formando com esta (P2) um ângulo de 90º, a uma distância de 

263 cm da parede frontal. Ver desenho 03, parede nº 2. 

4.5.14. Fornecer e Instalar 13,5 m² de paredes drywall, dotada de 02 placas standard de 

12 mm de espessura de cada lado, perfis de 48 mm e com revestimento acústico interno 

de fibra rock; esta metragem corresponde a 2 paredes de placas duplas, a seguir 

especificadas:  

4.5.14.1. A 1º parede deverá ser instalada a 90º da parede divisória de alto padrão, 

citada no subitem 4.5.14, com porta e abertura para balcão, a seguir especificados e 

detalhados nos desenhos 8 e 9: 

a) Porta de 82 cm, com revestimento melamínico na cor platina; esta porta 

deverá ser dotada de fechadura do tipo externo de 45 mm e dobradiças 

de 03 X 2¹/² cromadas. 
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b) Abertura para balcão de atendimento, acabada, com as seguintes 

dimensões e características: 

i. A abertura do balcão deverá ter 120 cm de altura e 150 cm de 

largura; 

ii. Altura de 90 cm, incluindo nessa medida, um tampo melamínico de 3 

cm de espessura; 

iii. Nas paredes laterais da abertura do balcão deverá ser afixado, com 

06 pontos laterais de fixação, perfil tipo “U” de 100 mm de alma, 40 

mm de aba e 1,9 mm de espessura, fosfatizado e pintado em tinta 

epóxi na cor branco neve; 

c) Local de instalação da 1ª parede: desenho 3, parede nº 3 – paralelamente 

à parede lateral existente no Centro de Apoio ao Aluno, em alvenaria,  a 

454 cm desta. 

4.5.14.2. A 2º parede (desenho 3, parede nº 4) deverá ser cega, instalada 

perpendicularmente a parede descrita no item anterior, formando com ela um ângulo 

de 90º. 

4.5.14.3. Ambas as paredes deverão ser dotadas internamente de infraestrutura seca 

(eletrodutos de ¾) e caixa 4x2 para instalação de tomadas elétricas e de 

telefonia/dados em ambos os lados da parede; Deverão ser emassadas e pintadas na 

cor branco neve.  

4.5.15. Fornecer e instalar balcão de atendimento nas mesmas dimensões e 

características abaixo, onde será realizado o atendimento da Secretaria de Graduação, 

na abertura descrita no item 4.5.14.1, “b”. 

a) O tampo deverá ser fabricado em painel BP de 30 mm de espessura, com 

revestimento melamínico na cor platina; 

b) Medidas: 150 cm de comprimento, 70 cm de largura e altura total de 90 cm; 

c) As bordas frontais do tampo deverão ser providas de perfil de PVC de 180 º, colado 

pelo processo hot melt, com dois gaveteiros de 28 cm de profundidade, 30 cm de 

largura, ambos instalados na parte interna da sala, um de cada lado, dotados de 1 

nicho para documentos e 5 gavetas dotadas de fechadura e puxador, conforme 

desenhos 8 e 9.   

4.5.16. Fornecer e instalar portas para abertura e fechamento do balcão de atendimento 

descrito no item anterior: 

a) Portas duplas articuladas, em vidro de 8 mm de espessura, temperado e jateado; 

b) Medidas e características das folhas articuladas: 36,5 cm de largura, 118 cm de 

altura, dotadas de 2 dobradiças cromadas por folha, trincos individuais para cada 

folha  e fechadura central também do mesmo acabamento. 

4.5.17. Executar a pintura de aproximadamente 85 m² do teto em tinta acrílica semi-

brilho, na cor branco neve. 
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4.5.18. Executar pintura de aproximadamente 72 m² de paredes de alvenaria da sala, em 

tinta acrílica semi-brilho na cor branco neve, com baixo nível de odor. Nos locais onde 

houver imperfeições ou furos deverá ser aplicada massa corrida acrílica para correção 

dessas imperfeições. 

4.5.19. Fornecer e instalar guarda corpo de vidro temperado, na cor verde, com botões 

de fixação em aço inox, nas seguintes medidas: 169 cm de comprimento X 130 cm de 

altura, com vidro de 10 mm de espessura, conforme ilustração abaixo, conforme 

desenho nº 5 disponibilizado através de hiperlink em sítio institucional. 

 

 Modelo ilustrativo 

4.6. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

4.6.1. Os serviços serão iniciados pela CONTRATADA somente após o recebimento da 

Autorização para Início dos Serviços (Anexo XVI). 

4.6.2. Os Serviços serão executados nos termos do Contrato - Anexo III firmado entre as 

partes, bem como de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro previsto no subitem 

3.11.3 e com o planejamento circunstanciado em calendário apresentado pela 

CONTRATADA e aprovado pelo Sr. Chefe da Seção de Administração. 

4.6.3. A totalidade dos serviços executados deverão ser realizada em consonância com 

a legislação municipal, estadual e federal em vigor, observando-se as normas técnicas 

aplicáveis a cada caso. 

4.6.4. A CONTRATADA deverá apresentar à FACULDADE relatórios periódicos, 

conforme ajustado pelo Sr. Chefe da Seção de Administração, de forma a permitir o 
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acompanhamento e aferição dos serviços executados, previamente às datas de 

medição; 

4.6.5. Os relatórios deverão detalhar quantitativamente os serviços executados pela 

empresa executora da reforma, informando a conclusão das etapas no período ou, se 

não concluídas, o percentual realizado dos diversos serviços das adequações, de acordo 

com o cronograma físico-financeiro. 

 

4.7. OBRIGAÇÕES da CONTRATADA  

4.7.1. Deverão ser observadas todas as disposições contidas no instrumento 

convocatório e anexos notadamente as contidas no corpo deste Termo de Referência, 

respeitando-se, também, as orientações e determinações do Sr. Chefe da Seção da 

Administração (SFD-103), que guardarem correspondência com o objeto contratual.  

 

4.8. MATERIAL E EQUIPAMENTOS  

4.8.1. A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos de sua propriedade de 

forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Faculdade. 

4.8.2. Todos os materiais serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. Os serviços 

deverão ser executados de acordo com as Normas Técnicas e de Segurança cabíveis, 

obedecendo às legislações trabalhistas e de direito ambiental. 

4.8.3. A FACULDADE poderá exigir amostras dos materiais que serão empregados na 

execução dos serviços. Nestas situações, referidos materiais deverão ser 

cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a 

facultar a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita ocorrência aos materiais 

fornecidos ou já empregados.   

4.8.4. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a 

substituição de alguns materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição 

só poderá ser efetuada mediante expressa autorização por escrito da FACULDADE.  
 

4.8.5. Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais por ventura 

impugnados pela FACULDADE em 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da 

notificação escrita ou verbal atinente ao assunto, ou do respectivo registro no Diário de 

Ocorrência da obra, que será mantido gestor do Contrato.  

 

4.9. OBRA 

4.9.1. Serão impugnados, pela FACULDADE, todos os trabalhos que não satisfaçam as 

condições contratuais. 

4.9.2. O fornecimento de energia elétrica será por conta da FACULDADE, ficando sob a 

responsabilidade da CONTRATADA apenas adaptações e/ou adequações ao sistema 

elétrico, mediante aprovação da FACULDADE, devendo, no entanto, quando da 

finalização dos trabalhos, retornar a condição inicial ou permanência se for do interesse 

da FACULDADE. 
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4.9.3. A responsabilidade da CONTRATADA é integral. A presença da fiscalização no 

local da reforma na obra não diminui a responsabilidade técnica da CONTRATADA que 

responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, 

inclusive quanto à qualidade, quantidade, acabamento, processo de aplicação do 

material a empregar, bem como pela reexecução dos trabalhos que não forem aceitos 

pela FACULDADE, em decorrência de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados, não cabendo, nestes casos, ônus de qualquer 

espécie à FACULDADE ou dilatação dos prazos de execução. 

4.9.4. A CONTRATADA deverá reparar ou reconstruir partes da reforma danificadas por 

qualquer sinistro ocorrido na ou decorrente dela, independentemente da cobertura de 

seguro, no prazo determinado pela FACULDADE, contado a partir da notificação 

expedida para tanto. 

4.9.5. O local do canteiro de obra deve ser isolado para não permitir o acesso de 

pessoas não autorizadas e adotadas as medidas de segurança visando evitar acidentes. 

4.9.6. Manter vigilância e guarda constante e permanente sobre os trabalhos 

executados, materiais e equipamentos de sua propriedade, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer. 

4.9.7. É de responsabilidade da CONTRATADA a reconstituição de todos os danos e 

avarias causadas aos serviços já realizados e/ou a terceiros provocados pela execução 

da reforma. 

4.9.8. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes e especificações só 

será admitida com a prévia autorização da FACULDADE, devidamente registrado no 

“Diário de Ocorrência”. Qualquer tipo de serviço ou substituição de material não previsto, 

respectivamente, em projeto ou especificação técnico deverá ser encaminhado à 

FACULDADE. 

4.9.9. A Contratada deverá indicar responsável técnico, que acompanhará os serviços, 

com competência para o artigo 7º ou 23 da resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ou para o artigo 2º da resolução nº 21 de 

05/04/12 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

 

4.9.9.1. A comprovação de vínculo profissional do responsável técnico poderá se dar 

mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato 

de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 

requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

4.10. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO 

4.10.1. O prazo de vigência do contrato será de 6 meses, contados a partir da data de 

sua celebração e compreende o prazo de obtenção das licenças,  de execução da 

reforma e/ou serviços, a expedição do Termo de Recebimento Provisório, o prazo 

estabelecido em Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório e o Termo de 

Recebimento Definitivo. 

4.10.2. A eventual prorrogação de prazo de vigência do contrato será formalizada através 

de Termo Aditivo, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93. 
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4.10.3. O prazo para execução dos serviços é de 60 dias corridos, contados da data de 

expedição da autorização para início dos serviços (Anexo XVI). 

4.11. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

4.11.1. Antes do início dos serviços, a contratada deverá apresentar um planejamento 

circunstanciado em calendário, detalhando a execução dos serviços de acordo com as 

etapas estabelecidas no subitem 4.11.3, envolvendo todos os aspectos quantitativos e 

qualitativos, mensurando os prazos, a serem computados em dias corridos, para 

cumprimento das tarefas que englobam cada uma de tais etapas, para discussão e 

avaliação junto ao sr. Chefe da seção de administração, ficando sujeito à aprovação 

deste. Durante a execução dos serviços, o planejamento em discussão deverá ser 

atualizado, seja quanto à sua progressão como quanto aos ajustes necessários; 

4.11.1.1. Somente após o exaurimento de todos os serviços que integram a respectiva 

etapa do cronograma físico-financeiro, observado o planejamento referido no subitem 

anterior, será emitido o termo de recebimento definitivo – anexo xv, e, oportunamente, a 

atestação pelo sr. Chefe da seção de finanças – sfd.103, quando, então, estará 

autorizado o pagamento da correspondente nota fiscal, que será realizado na forma da 

cláusula quarta do contrato – anexo iii. 

4.11.2. O cronograma físico-financeiro, cujas etapas estão especificadas no subitem 

4.11.3, será executado nos termos da cláusula quarta do contrato (anexo iii). 

4.11.3. Critérios de medição: 

4.11.3.1. Caberá à contratada apresentar memórias de cálculo, cadernos, desenhos 

explicativos, conforme o caso, comprobatórias do exaurimento de cada uma das etapas 

que compõem o cronograma físico-financeiro, para efeitos de pagamento, o que não 

suprime, todavia, a necessidade de vistoria por parte da faculdade e a emissão 

correspondente do termo de recebimento definitivo, para certificar a conclusão da etapa. 

4.11.3.2. Eventuais erros ou omissões constatados serão apontados pelo Sr. Chefe da 

Seção de Administração ou pessoa por ele indicada, para que a CONTRATADA corrija-

os. 

4.11.3.3. O cronograma físico-financeiro é composto pelas seguintes ETAPAS:  

a) ETAPA 1: SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS 
 

a1) PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO: O serviço será medido por área (m²) 

de placa instalada. O custo unitário remunera a placa em aço galvanizado, inclusive 

estrutura de fixação e base, e adesivo informativo. 

 

a2) TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X: O serviço será medido por m² (metro quadrado) 

de tapume executado. O custo unitário remunera o fornecimento, execução e instalação 

do tapume especificado, inclusive chapas, colunas, bases, parafusos, pregos e 

concreto e acabamento em pintura a cal. 
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b) ETAPA 2: DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

 

b1) DESMONTAGEM E REMOÇÃO DO MOBILIÁRIO EXISTENTE NA ENFERMARIA, 

SALA DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E CENTRO DE APOIO AO ALUNO, 

INCLUSIVE CARREGAMENTO, IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, PROTEÇÃO E 

TRANSPORTE ATÉ DEPÓSITO INDICADO PELA SR. CHEFE DA SEÇÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO (SFD-103) OU PESSOA POR ELE INDICADA. O serviço será 

medido por verba (vb) após finalização de todo o escopo descrito. O serviço contempla 

desmontagem (quando necessário) e remoção do mobiliário existente nas áreas de 

intervenção, incluindo carregamento, identificação das peças, proteção e transporte até 

depósito indicado pela FACULDADE (dentro da Faculdade). 

 

b2) REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO ø 1 ½”: O serviço será 

medido por metro linear (m) de guarda-corpo removido. O serviço contempla mão-de-

obra e ferramentas necessárias para remoção e descarte do guarda-corpo de aço galv., 

incluindo transporte da obra e carregamento até o local de descarte. Não contempla 

bota-fora do material. 

 

b3) DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA PARA 

REAPROVEITAMENTO FUTURO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, 

DESCARREGAMENTO, PROTEÇÃO CONFORME ORIENTAÇÕES DA 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA, TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DENTRO DA 

OBRA E GUARDA EM DEPÓSITO A SER INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO DA 

OBRA: O serviço será medido por metro quadrado (m²) de divisória removida. O serviço 

contempla a remoção cuidadosa das divisórias para futuro reaproveitamento, inclusive 

das portas e seus acessórios, bem como proteção, identificação e transporte horizontal 

e vertical dentro da obra do material até o depósito a ser indicado pela FACULDADE. 

 

b4) DEMOLIÇÃO PARCIAL DE DEGRAU EXISTENTE, INCLUSIVE PISO E 

ENCHIMENTO, DIMENSÕES 80 CM X 16 CM X 18,5 CM (COMPRIMENTO X 

LARGURA X ALTURA), CONFORME DESENHOS 6/7: O serviço será medido por 

verba (vb) após o escopo descrito ser concluído. O serviço contempla a demolição 

manual de degrau existente, inclusive piso vinílico, cantoneiras e remoção de colas e 

enchimento de concreto armado com transporte do entulho até o local do descarte. 

 

b5) REMOÇÃO DE CAIXILHO EM VIDRO TEMPERADO EXISTENTE NO CENTRO DE 

APOIO AO ALUNO ATUAL, INCLUINDO DESMONTAGEM, PROTEÇÃO E 

TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL ATÉ O DEPÓSITO INDICADO PELA 

FACULDADE: O serviço será medido por verba (vb) após o escopo descrito ser 

concluído. O serviço contempla a remoção cuidadosa de caixilho de vidro em porta 

articulada existente no guichê de atendimento ao aluno existente, inclusive proteção, 

armazenamento, transporte horizontal e vertical dentro da obra até depósito indicado 

pela fiscalização. 
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b6) DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO: O serviço será medido por metro 

quadrado (m²) de projeção de bancada de granito demolida. O serviço contempla mão-

de-obra e ferramentas para demolição manual de bancada em granito com até 4 cm de 

espessura, bem como transporte do material proveniente da demolição até o local de 

descarte. 

 

b7) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, INCLUSIVE REVESTIMENTO (REBAIXAMENTO 

DA BANCADA DE GRANITO): O serviço será medido por metro cúbico (m³) de 

alvenaria demolida, considerando em sua espessura 3 cm de revestimento em cada 

lado da parede. O serviço contempla mão-de-obra e ferramentas para demolição 

manual de alvenaria, inclusive revestimentos, e transporte do material proveniente da 

demolição até ponto de descarte. 

 

b8) RETIRADA DE FORRO DE GESSO, INCLUSIVE PERFIS DE SUSTENTAÇÃO: O 

serviço será medido por metro quadrado (m²) de projeção de forro demolido. O serviço 

contempla mão-de-obra e ferramentas para demolição de forro de gesso existente, 

inclusive retirada de perfis de sustentação, tabicas, tirantes, e demais elementos 

correlatos. O custo unitário contempla transporte do material proveniente da demolição 

até o ponto de descarte. 

 

b9) RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES (CONDULETES, 

TOMADAS E CABEAMENTO): O serviço será medido por verba (vb) após o escopo 

descrito ser concluído. O serviço contempla a remoção de cabeamento e eletrodutos, 

caixas de passagem aparentes em desconformidade com a técnica exigível e padrão 

estético do ambiente, inclusive transporte dos materiais até ponto de descarte. 

 

b10) DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO EXISTENTES, 

COM RESPECTIVA REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DRENOS E DEMAIS 

ELEMENTOS DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE: O serviço será medido por verba 

(vb) após o escopo descrito ser concluído. O serviço contempla a desinstalação 

cuidadosa e remoção dos equipamentos de ar condicionados existentes, e demolição 

de infraestrutura de drenos e elementos correlatos existentes, inclusive transporte dos 

materiais até ponto de descarte ou depósito indicado pela FACULDADE. 

 

b11) REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA BOTA-FORA: O serviço será medido por metro cúbico (m³) de 

entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a serviços de 

demolição em geral, o volume efetivo das peças demolidas, acrescido de um índice 

médio de empolamento igual a 30,00% (trinta por cento). O custo unitário remunera a 

caçamba, transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento manual da 

caçamba, transporte até o bota-fora e descarga no destino. Este serviço será 

quantificado através da apresentação e retenção de um via do registro do Controle de 

Transporte de Resíduos (CTR), documento comprobatório que o entulho foi entregue 

em área licenciada para destinação adequada. 

 



 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650. 

Fone/Fax: (11) 3927-0222 – www.direitosbc.br 

 

34 

c) ETAPA 3: PISOS 

 

c1) EXEUÇÃO DE ENCHIMENTO EM CONCRETO PREPARADO NA OBRA, BRITA 1, 

FCK 20 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM, PREPARADO MANUALMENTE, COM TELA DE 

AÇO CA-60 TIPO Q-138, ALTURA FINAL 18,50 CM: O serviço será medido por verba 

(vb), após o escopo ser concluído. O custo unitário remunera a execução de 

enchimento com concreto preparado na obra com brita 1, fck = 20 Mpa, reforçado com 

tela de aço CA-60 Q-138, (altura final de 18,50 cm e área de projeção de 2,1 m²), 

inclusive perdas decorrentes do preparo manual e acabamento de concreto 

desempenado. 

 

c2) EXECUÇÃO DE PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 

3,2MM, FIXADO COM COLA: O serviço será medido por metro quadrado (m²) de piso 

de fibro-vinil aplicado, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, incluídas 

as soleiras, e descontadas todas as interferências. O custo unitário remunera o 

fornecimento e aplicação do piso de fibro-vinil especificado, assentes com cola de 

contato apropriada, inclusive a referida cola e camada de PVA para regularização do 

contrapiso. 

 

d) ETAPA 4: ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS E BANCADAS 

 

d1) PAREDE OM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (CHAPAS 12,5 MM) E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES (PERFIS DE 48 MM), COM VÃOS, SEM 

REVESTIMENTO ACÚSTICO AF_06/2017_P: O serviço será medido por área de 

fechamento e/ou divisória instalada (m²). O custo unitário remunera o fornecimento e 

instalação de paredes de divisórias de drywall para vedações internas não estruturais, 

compostas por chapas simples de 12,5 mm de espessura estrutura em perfis de 48mm, 

espaçados a cada 400 mm, remunera, também os requadros eventuais, não devendo 

ser descontados vãos com menos de 2,00 m². 

 

d2) PAREDES COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS, COM REVESTIMENTO ACÚSTICO INTERNO EM LÃ DE 

ROCHA: O serviço será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²). O 

custo unitário remunera o fornecimento e instalação de paredes divisórias de dry-wall 

para vedações internas não estruturais, compostas por chapas duplas de 12,5 mm de 

espessura estrutura em perfis duplos de aço galvanizado leve, espaçados a cada 400 

mm, remunera também os requadros eventuais, não devendo ser descontados vãos 

com menos de 2,00 m² e isolamento acústico com lã de rocha gramatura 32 kg/m³. 

 

d3) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO, 

ESTRUTURADA EM PERFIS DE ALUMÍNIO E PAINEIS DE MDF DE 15MM COM 

ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (COR BRANCO NEVE), COM VIDROS 

DUPLOS, DOTADOS DE PERSIANA INTERNA NA COR BRANCO GELO: O serviço 
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será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²). O custo unitário 

remunera o fornecimento e instalação de divisórias de alto padrão composta por painel 

inferior em MDF revestido com laminado melamínico em BP, espessura de 18 mm, 

vidro duplo central 6 mm com persiana interna, e bandeira em MDF revestido com 

laminado melamínico em BP (medidas 900 mm painel inferior / 1200 mm de vidro 

central e bandeira até o teto), com isolamento em lã de rocha com gramatura de pelo 

menos 32 Kg/m³.  

 

d4) BALCÃO DE ATENDIMENTO COM DIMENSÕES 150CMX70CMX90CM 

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) COM TAMPO EM MDF COM 

REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR PLATINA, BORDAS EM 

PERFIS DE PVC, E DOIS GAVETEIROS 28 CM X 30 CM (LARGURA X 

PROFUNDIDADE) INSTALADOS NA ÁREA INTERNA DO BALCÃO: O serviço será 

medido pelo conjunto instalado (cj). O custo unitário remunera o fornecimento e 

instalação de balcão composto por tampo em mdf revestido com laminado melamínico, 

e 2 gaveteiros instalados na área interna, conforme desenho do anexo à requisição. 

 

d5) BANCADA EM GRANITO PRETO TIPO SÃO GABRIEL, ESPESSURA 40 MM, 

ESTRUTURADO POR MÃO-FRANCESA COM BORDA DOUBLE BULLNOSE: O 

serviço será medido por metro quadrado (m²) de projeção de bancada instalada. O 

custo unitário remunera o fornecimento e instalação de bancada de granito preto com 

40 mm de espessura e borda boleada instalada, fixada com mãos-francesas. 

 

e) ETAPA 5: PINTURA 

 

e1) APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014; 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, 

AF_06/2104; APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO AF_06/2014; APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014; APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014: O 

serviço será pago por metro quadrado (m²) de fundo selador/emassamento ou pintura 

executada, com base na área de projeção ortogonal das superfícies, desconsiderada a 

área correspondente ao desenvolvimento de filetes, espaletas, ressaltos ou molduras e 

descontados apenas os vãos e interferências que, isoladamente, apresentarem área 

igual ou superior a 2,00 m². O custo unitário remunera o fornecimento e aplicação do 

fundo selador, massa látex PVA ou tinta látex acrílica, andaimes para pintura de teto 

(quando houver), inclusive lixamento e limpeza da superfície. 

 

f) ETAPA 6: ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

f1) PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA 

COR PLATINA, INCLUSIVE FECHADURA DO TIPO EXTERNO DE 45 MM, 

GUARNIÇÕES E DOBRADIÇAS 3 X 2 ½ CROMADAS – DIMENSÕES 0,82 X 2,10 M: 
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O serviço será medido por unidade (un) de folha de porta instalada. O custo unitário 

remunera o fornecimento e instalação da folha de porta de passagem especificada, 

inclusive as respectivas dobradiças e parafusos de fixação, guarnições, batentes e 

fechadura. 

 

g) ETAPA 7: ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO 

 

g1) ADEQUAÇÃO DO GUARDA-CORPO PRÓXIMO A PAREDE DE DRY-WALL DA 

NOVA ENFERMARIA, INCLUINDO ESTRUTURAÇÃO DE SUA EXTREMIDADE, 

SOLDAS, LIXAMENTO, ADEQUAÇÃO DO CORRIMÃO E PINTURA COM TINTA 

EPÓXI DE BAIXO ODOR, COM SOLVENTE A BASE DE ÁGUA: O serviço será medido 

por verba (vb) após a conclusão do escopo dos serviços. O custo unitário remunera a 

adequação da extremidade do guarda-corpo existente do corredor ao encontro com a 

nova parede de dry-wall da enfermaria. O custo unitário remunera fornecimento e 

instalação de novos montantes de aço galvanizado, lixamento e pintura com epóxi com 

solvente a base de água. 

 

g2) GRELHAS DE ALUMÍNIO – DIMENSÕES 30 CM X 50 CM (ALTURA X LARGURA): 

O serviço será medido por unidade (un) de grelha instalada. O custo unitário remunera 

o fornecimento e instalação das grelhas especificadas, inclusive acabamento e 

requadros, nas paredes de dry-wall da enfermaria. 

 

g3) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA MOTORIZADA COM 

ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO NA COR BRANCA, COM DIMENSÕES 3,02 X 1,10 M: O serviço será 

medido por unidade (un) de persiana motorizada de alumínio instalada. O custo unitário 

remunera o fornecimento e instalação da persiana motorizada com acionamento por 

controle remoto, fabricada em alumínio anodizado na cor branca, inclusive requadros, 

perfis de fixação, e demais acessórios correlatos. 

 

g4) PORTA DUPLA ARTICULADA PARA BALCÃO DE VIDRO, TEMPERADO E 

JATEADO, ESP = 8 MM, 4 FOLHAS COM 36,5 CM DE LARGURA X 118 CM DE 

ALTURA, COM TRINCOS INDIVIDUAIS E FECHADURA CENTRAL: O serviço será 

medido pelo conjunto (cj.) de portas de vidro instaladas. O custo unitário remunera o 

fornecimento e instalação de porta dupla articulada de vidro para o balcão de 

atendimento, em vidro temperado e jateado esp= 8 mm, contendo 4 folhas de 36,5 cm 

de largura por 1,18 m de altura, inclusive trincos individuais para cada folha, fechadura 

central e perfis de fixação, requadros e acabamentos. 

 

g5) GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO, COR VERDE, COM BOTÕES DE 

FIXAÇÃO EM AÇO INOX, NAS SEGUINTES MEDIAS: 130 CM DE ALTURA, VIDRO 

TEMPERADO DE 10 MM: O serviço será medido por metro linear (m) de guarda-corpo 

instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação de guarda-corpo de 

vidro, conforme especificado, com botões de inox, inclusive estrutura de fixação. 
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h) ETAPA 8: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

h1) PONTOS SECOS DE ELÉTRICA PARA TOMADAS 110 V OU TELEFONE/DADOS, 

INCLUINDO INFRAESTRUTURA SECA, CAIXA DE PASSAGEM E TOMADA, 

EMBUTIDOS EM DRY-WALL, DIVISÓRIAS OU ALVENARIA – NÃO INCLUSO 

CABEAMENTO: O serviço será medido por ponto seco para passagem de cabeamento 

de energia ou telefonia/dados instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e 

instalação de infraestrutura seca para elétrica ou telefonia/dados, incluindo eletrodutos 

embutidos na parede (inclusive rasgos e reconstituições necessárias), eletrodutos 

aparentes em PVC rígido (se necessário), conduletes, caixas de passagem 4x4” e 

tomadas 110V ou ponto RJ45 com plug. Estão inclusos também a passagem de arame 

guia em toda a infraestrutura efetuada. Não está incluso no preço unitário a passagem 

de cabeamento de nenhum tipo. 

 

h2) PONTO DE ELÉTRICA E INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO DO 

TIPO SPLIT DE 12.000 BTU’S, INCLUINDO DRENOS, INFRAESTRUTURA DE 

ELÉTRICA SECA, CAIXAS DE PASSAGEM E PONTO DE ALIMENTAÇÃO – NÃO 

INCLUSO CABEAMENTO: O serviço será medido por verba (vb), após a finalização de 

toda a infraestrutura para instalação de aparelhos de ar-condicionado, exceto 

passagem de cabeamentos. O custo unitário remunera o fornecimento de instalação de 

infraestrutura seca para elétrica, em eletroduto flexível embutido de ¾”, embutidos na 

parede (inclusive rasgos e reconstituições necessárias), eletrodutos aparentes em PVC 

rígido (se necessário) e conexões, conduletes, caixas de passagem 4x4” e ponto para 

alimentação. Estão inclusos também o fornecimento e instalação de tubo de cobre para 

a rede frigorígena com isolamento térmico para aparelho com capacidade de 12.000 

BTU’s, inclusive conexões. 

 

i) ETAPA 9: SERVIÇOS FINAIS 

 

i1) LIMPEZA FINAL DE REFORMA, PARA ENTREGA DA MESMA, INCLUINDO 

LIMPEZA DE VIDROS INTERNA E EXTERNAMENTE, ESQUADRIAS EM GERAL, 

PISO, PAREDES, PORTAS, LUMINÁRIAS E INSTALAÇÕES APARENTES, 

RETIRADA DE RESÍDUOS DE REJUNTES, CIMENTO, COLA E DEMAIS SUJIDADES 

PROVENIENTES DA REFORMA: O serviço será medido por metro quadrado (m²) de 

limpeza executada, com base na área edificada correspondente, considerados apenas 

os ambientes efetivamente limpos. O custo unitário remunera o fornecimento de 

material de execução de serviços relativos à limpeza geral de obra concluída, 

compreendendo a limpeza integral de seus diversos ambientes, incluída a limpeza de 

todos os revestimentos laváveis aplicados em paredes, pisos e forros, bem como a 

limpeza das respectivas portas, esquadrias, vidros, etc. 

 

4.12. FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 

4.12.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Chefe da Seção 

de Administração – SFD. 103, permitida a contratação de terceiro(s) para assisti-lo 

e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
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4.12.2. Serão realizadas vistorias por pessoa indicada pelo Sr. Chefe da Seção de 

Administração que terão por objetivo a avaliação da qualidade e do andamento dos 

serviços prestados; a medição dos serviços executados para efeito de faturamento; e a 

recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da obra. 

4.12.3. Todas as vistorias deverão ser acompanhadas pelo responsável técnico indicado 

pela CONTRATADA. 

4.12.4. A realização das vistorias deverá ser registrada no Diário de Ocorrência, e as 

anotações da FACULDADE terão validade de comunicação escrita, devendo ser 

rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 

4.12.5. A CONTRATADA registrará no Diário de Ocorrência os trabalhos em andamento, 

condições especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de 

materiais, fiscalizações ocorridas e suas observações, anotações técnicas etc., servindo 

de meio de comunicação formal entre as partes.  Este Diário permanecerá sob os 

cuidados do Sr. Chefe da Seção de Administração ou de pessoa por ele designada, sendo 

certo de que a CONTRATADA terá ciência prévia desta localização para fins de 

anotações.  

 

4.13.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.13.1. Para a cotação de preços deverá ser considerado todo o material/acessórios e 

respectiva mão de obra necessários à execução completa dos serviços. Todos os custos 

deverão estar inclusos e diluídos na planilha de serviços nos respectivos itens, caso não 

estejam discriminados separadamente na planilha. 

4.13.2. A CONTRATADA será obrigada e responsável pelo fornecimento aos seus 

funcionários (e aos eventuais subcontratados) de todos os equipamentos de proteção 

individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente. Esses equipamentos 

deverão estar em perfeito estado de conservação e documentação que comprove sua 

validade (CA - Certificado de Aprovação), de modo a garantir total segurança ao usuário, 

bem como às pessoas ao redor, incluindo uniformes e calçados apropriados aos seus 

funcionários e aos subcontratados, além de portarem crachás de identificação. 

4.13.3. A FACULDADE não disponibilizará quaisquer ferramentas, equipamentos e 

materiais para a realização dos trabalhos; 

4.13.4. É obrigatório o emprego de ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e 

manuseadas por operários especializados tanto no uso destas ferramentas, como no 

serviço a ser executado. 

4.13.5. Deverão ser apresentadas ao Sr. Chefe da Seção de Administração e à pessoa por 

ele designada, para aprovação, durante a execução dos serviços, amostras dos 

revestimentos, cor de tinta, ferragens, além de todos os equipamentos, materiais e 

acessórios de acabamento; 

4.13.6. A CONTRATADA deverá retirar do serviço, imediatamente após o recebimento da 

correspondente solicitação, qualquer funcionário que, a critério da FACULDADE, venha a 
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demonstrar conduta inapropriada ou incapacidade técnica, substituindo-o no prazo máximo 

de 24 horas; 

4.13.7. A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes 

e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos 

serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e 

determinações de segurança, bem como tomando ou fazendo com que sejam tomadas as 

medidas corretivas necessárias; 

4.13.8. A CONTRATADA deverá instalar e manter barreiras de tapumes e placas, 

indicando a terceiros as condições perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir 

danos pessoais ou materiais, conforme especificações da Etapa 1 do Cronograma Físico-

Financeiro (subitem 3.11.3, “a”); 

4.13.9. A CONTRATADA deverá encaminhar a relação de nomes com número de RG dos 

funcionários que virão prestar os serviços, atualizada e com antecedência mínima de 48 

horas, com a indicação de função/atividade de cada um; 

4.13.10. Os trabalhos que representem impactos ou risco à operação normal das 

dependências da FACULDADE deverão ser previamente programados entre as partes 

para horários fora dos turnos normais de expediente, observando-se as regras de silêncio 

da municipalidade, incluindo a movimentação de materiais no interior das instalações da 

FACULDADE; 

4.13.11. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente ao Sr. Chefe da Seção de 

Administração a ocorrência de qualquer anormalidade ou irregularidade nos serviços, 

anotando-a no Diário de Ocorrência; 

4.13.12. A CONTRATADA deverá comunicar e justificar formalmente ao Sr. Chefe da 

Seção de Administração eventuais motivos que impeçam a realização dos trabalhos 

especificados; 

4.13.13. Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos 

deverão obedecer às normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como: Normas 

de Segurança em Edificações, do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; Normas e Instruções de 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos 

Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e 

Federal, pertinentes à execução dos serviços ora contratados; Normas relativas à 

sustentabilidade das esferas Federal, Estadual e Municipal; 

4.13.14. A CONTRATADA deverá estar ciente de que a FACULDADE poderá, quando 

julgar necessário, exigir relação dos fabricantes e respectivos endereços, comprovantes de 

compra, assim como esclarecimentos detalhados sobre as características dos produtos e 

materiais eventualmente questionados; 

4.13.15. A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos serviços, o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, previsto na Resolução nº 307, de 5 de 

julho de 2002, do CONAMA, com suas posteriores alterações, e legislação do município de 

São Bernardo do Campo (disponível no sítio eletrônico: 
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http://www.guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br/guia-de-

servicos/servicos/212263/mostrar). 

4.13.16. Quando da utilização de serviços de locação de caçambas para remoção de 

entulho, ou por outro meio, a CONTRATADA, além de atender às exigências legais da 

Municipalidade e ao Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, 

deverá certificar-se de que os materiais removidos são destinados em locais apropriados e 

licenciados, sendo essa destinação final sua responsabilidade, devendo apresentar as 

comprovações que se fizerem necessárias; 

4.13.17. A obra será entregue completamente limpa, inclusive vidros e pisos, deixando as 

superfícies completamente livres de resíduos, sob pena de serem substituídos. O mesmo 

para os metais, maçanetas, acabamentos em geral, conforme especificação da Etapa 9 do 

Cronograma Físico-Financeiro (subitem 3.11.3, “i”); 

4.13.18. As medidas para a confecção de peças como bancadas, balcões, painéis, forro 

(metálico ou gesso), portas, janelas, persianas, suportes, soleiras, etc. deverão ser 

confirmadas “in loco”, antes de sua construção ou confecção, sendo que os desenhos 

apresentados servem apenas como referência para o orçamento; 

4.13.19. Todas as sinalizações/comunicações visuais existentes, referentes a combate de 

incêndio, rotas de fuga, utilização de equipamentos como extintores, alarmes e 

sinalizadores, deverão ser mantidos ou reinstalados, bem como as placas de proibido 

fumar, além dos extintores de incêndio; 

4.13.20. A CONTRATADA aceita e concorda que os serviços deverão ser entregues em 

todos os seus detalhes, plenamente funcionais, ou seja, serviço posto e operacional. A 

CONTRATADA não poderá prevalecer-se de qualquer erro, manifesto ou involuntário, 

eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades. 

4.13.21. A CONTRATADA deverá providenciar proteção apropriada do mobiliário e 

equipamentos de propriedade da Faculdade. 

4.13.22. A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar ao Sr. Chefe da Seção de 

Administração relatório de vistoria inicial, registrando com fotos e descrevendo as 

situações das instalações, mobiliários e equipamentos envolvidos na reforma e, em caso 

de danos/avarias/imperfeições existentes, deverá especificar detalhadamente a situação 

em que se encontram. 

 

3.14. RELAÇÃO DE ADENDOS: 

 Desenho 1: Remoção de divisórias, remoção e aplicação de piso paviflex 

 Desenho 2: Remoção de fancoils e de dutos de ar condicionado, com reinstalação  

 Desenho 3: Instalação de paredes, balcões e reformas 

 Desenho 4: Aquisição, transporte e disposição de mobiliários 

 Desenho 5: Realocação da enfermaria 

 Desenho 6: Reconfiguração da escada - detalhe 1 
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 Desenho 7: Reconfiguração da escada - detalhe 2 

 Desenho 8: Detalhe 1  do balcão da Seção de Graduação 

 Desenho 9: Detalhe 2  do balcão da Seção de Graduação - corte lateral 

 Desenho 10: Detalhe de fixação do perfil e janela do balcão da Seção de Graduação - corte superior 

 

OS DESENHOS ESTÃO DISPONIBILIZADOS EM HIPERLINK 

DISPONIBILIZADO EM: LICITAÇÕES EM ANDAMENTO/TOMADA DE 

PREÇOS 3/2017 
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ANEXO II 

 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

**ATENÇÃO: A PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ SER APRESENTADA NOS EXATOS TERMOS DO ANEXO II. 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2017 
 

 PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 134/2017 
 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de reforma na sala do Centro de 
Apoio ao Aluno e na sala de Orientação Pedagógica, e realocação da “enfermaria” para a criação da 
sala da Seção de Graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, conforme as 
especificações do Anexo I – Termo de Referência, integrante deste Edital.  
 
 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL: 
 

REPRESENTANTE LEGAL: 
 

RG: 

ENDEREÇO: 
 

CEP: 
 

FONE: CELULAR: FAX: 

E-MAIL: 
 

CNPJ/MF: 
 

=== 

 

1. Serão desclassificadas as propostas comerciais: 

a) cujo objeto não atenda às especificações, condições e aos prazos fixados neste Edital; 

b) que apresentarem preço e/ou vantagem baseados exclusivamente em propostas 

ofertadas pelas demais licitantes; 

c) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos; 

d) que apresentarem proposta ilegível, com emendas, rasuras ou borrões; e/ou 

e) que deixarem de indicar preços unitários, percentual de BDI, preços unitários com BDI, 

preço total sem BDI, preço total com BDI e/ou total geral com BDI em algarismos. 

2. A apresentação desta proposta será considerada como indicação bastante de que 

inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame. 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE.  
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

BDI (%) 

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

SEM BDI 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

COM BDI 
(R$) 

1 SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS 

1.1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO 

m² 6,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

1.2 

TAPUME DE CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, E= 
6mm, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X 

m² 30,45 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

2.1 

DESMONTAGEM E REMOÇÃO 
DO MOBILIÁRIO EXISTENTE 
NA ENFERMARIA, SALA DE 
ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 
E CENTRO DE APOIO AO 
ALUNO, INCLUSIVE 
CARREGAMENTO, 
IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, 
PROTEÇÃO E TRANSPORTE 
ATÉ DEPÓSITO INDICADO 
PELA FISCALIZAÇÃO 

VB 1,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

2.2 
REMOÇÃO DE GUARDA-
CORPO DE AÇO 
GALVANIZADO Φ 1 1/2'' 

m 2,58 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

2.3 

DESMONTAGEM E REMOÇÃO 
DE DIVISÓRIAS TIPO 
CÓLMEIA PARA 
REAPROVEITAMENTO 
FUTURO, INCLUSIVE 
CARREGAMENTO, 
DESCARREGAMENTO, 
PROTEÇÃO CONFORME 
ORIENTAÇÕES DA 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA, 
TRANSPORTE HORIZONTAL 
E VERTICAL DENTRO DA 
OBRA E GUARDA EM 
DEPÓSITO A SER INDICADO 
PELA FISCALIZAÇÃO DA 
OBRA. 

m² 53,03 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

2.4 

DEMOLIÇÃO PARCIAL 
DEGRAU EXISTENTE, 
INCLUSIVE PISO E 
ENCHIMENTO, DIMENSÕES 
80 cm X 16 cm X 18,5 cm 
(COMPRIMENTO X LARGURA 
X ALTURA), CONFORME 
DESENHOS 6/7. 

VB 1,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

2.5 

REMOÇÃO DE CAIXILHO EM 
VIDRO TEMPERADO 
EXISTENTE NO CENTRO DE 
APOIO AO ALUNO ATUAL, 
INCLUINDO DESMONTAGEM, 
PROTEÇÃO E TRANSPORTE 
HORIZONTAL E VERTICAL 
ATÉ O DEPÓSITO INDICADO 

VB 1,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 
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PELA FISCALIZAÇÃO 

2.6 
DEMOLIÇÃO DE BANCADA 
DE GRANITO. 

m² 1,71 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

2.7 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, 
INCLUSIVE REVESTIMENTO 
(REBAIXAMENTO DA 
BANCADA DE GRANITO). 

m³ 0,16 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

2.8 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE 
GESSO, INCLUSIVE PERFIS 
DE SUSTENTAÇÃO. 

m² 2,76 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

2.9 

RETIRADA DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS APARENTES 
(CONDULETES, TOMADAS E 
CABEAMENTO). 

VB 1,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

2.10 

DESINSTALAÇÃO DE 
APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO EXISTENTE, 
COM RESPECTIVA 
REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO 
DE DRENOS E DEMAIS 
ELEMENTOS DA 
INFRAESTRUTURA 
EXISTENTE. 

VB 1,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

2.11 

REMOÇÃO DE ENTULHO 
COM CAÇAMBA METÁLICA, 
INCLUSIVE CARGA MANUAL 
E DESCARGA EM BOTA-
FORA. 

m³ 24,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

3 PISOS 

3.1 

EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO 
EM CONCRETO PREPARADO 
NA OBRA, BRITA 1, FCK 20 
MPA, ABATIMENTO 8±1 cm, 
PREPARADO 
MANUALMENTE, COM TELA 
DE AÇO CA-60 TIPO Q-138, 
ALTURA FINAL 18,50 cm 

VB 1,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

3.2 

EXECUÇÃO DE PISO 
VINILICO SEMIFLEXIVEL 
PADRAO LISO, ESPESSURA 
3,2mm, FIXADO COM COLA 

m² 16,16 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS E BANCADAS 

4.1 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 

4.1.1 

PAREDE COM PLACAS DE 
GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (CHAPAS 12,5 mm) 
E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES 
(PERFIS DE 48 mm), COM 
VÃOS, SEM REVESTIMENTO 
ACÚSTICO AF_06/2017_P 

m² 20,50 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

4.1.2 

PAREDE COM PLACAS DE 
GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES 
DUPLAS E ESTRUTURA 

m² 13,50 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 
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METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, COM VÃOS, COM 
REVESTIMENTO ACÚSTICO 
INTERNO COM LÃ DE 
ROCHA.  

4.2 DIVISÓRIAS 

4.2.1 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA 
DE ALTO PADRÃO, 
ESTRUTURADA EM PERFIS 
DE ALUMÍNIO E PAINÉIS DE 
MDF DE 15mm COM 
ACABAMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO (COR BRANCO 
NEVE), COM VIDROS 
DUPLOS, DOTADOS DE 
PERSIANA INTERNA NA COR 
BRANCO GELO. 

m² 13,50 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

4.3 BANCADAS 

4.3.1 

BALCÃO DE ATENDIMENTO 
COM DIMENSÕES 
150cmX70cmX90cm 
(COMPRIMENTO X LARGURA 
X ALTURA) COM TAMPO EM 
MDF COM REVESTIMENTO 
DE LAMINADO MELAMÍNICO 
NA COR PLATINA, BORDAS 
EM PERFIS DE PVC, E DOIS 
GAVETEIROS 28cm X 30cm 
(LARGURA X 
PROFUNDIDADE) 
INSTALADOS NA ÁREA 
INTERNA DO BALCÃO. 

CJ 1,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

4.3.2 

BANCADA EM GRANITO 
PRETO TIPO SÃO GABRIEL, 
ESPESSURA 40 mm, 
ESTRUTURADO POR MÃO-
FRANCESA COM BORDA 
DOUBLE BULLNOSE.  

m² 1,71 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

5 PINTURA  

5.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PANOS COM PRESENÇA 
DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014. 

m² 54,07 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

5.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO 
DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014. 

m² 85,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

5.3 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO 
DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014. 

m² 72,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

5.4 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 

m² 126,07 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 



 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650. 

Fone/Fax: (11) 3927-0222 – www.direitosbc.br 

 

46 

5.5 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014. 

m² 85,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

6.1 

PORTA DE MADEIRA COM 
ACABAMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO NA COR 
PLATINA, INCLUSIVE 
FECHADURA DO TIPO 
EXTERNO DE 45 mm, 
GUARNIÇÕES E 
DOBRADIÇAS 3X 2 1/2 
CROMADAS - DIMENSÕES 
0,82 X 2,10m. 

CJ 3,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

7 ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO 

7.1 SERRALHERIA 

7.1.1 

ADEQUAÇÃO DO GUARDA-
CORPO PRÓXIMO A PAREDE 
DE DRY-WALL DA NOVA 
ENFERMARIA, INCLUINDO 
ESTRUTURAÇÃO DE SUA 
EXTREMIDADE, SOLDAS, 
LIXAMENTO, ADEQUAÇÃO 
DO CORRIMÃO E PINTURA 
COM TINTA EPÓXI DE BAIXO 
ODOR, COM SOLVENTE A 
BASE DE ÁGUA. 

VB 1,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

7.1.2 
GRELHAS DE ALUMÍNIO -
DIMENSÕES 30 cm X 50 cm 
(ALTURA X LARGURA). 

UN 8,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

7.2 FECHAMENTOS 

7.2.1 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PERSIANA 
MOTORIZADA COM 
ACIONAMENTO POR 
CONTROLE REMOTO, 
FABRICADO EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO NA COR 
BRANCA, COM DIMENSÕES 
3,02 X 1,10 m. 

UN 1,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

7.3 VIDROS 

7.3.1 

PORTA DUPLA ARTICULADA 
PARA BALCÃO DE VIDRO, 
TEMPERADO E JATEADO, 
ESP = 8 mm, 4 FOLHAS COM 
36,5 cm DE LARGURA X 118 
cm DE ALTURA, COM 
TRINCOS INDIVIDUAIS E 
FECHADURA CENTRAL. 

CJ 1,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

7.4 GUARDA-CORPO 

7.4.1 

GUARDA-CORPO EM VIDRO 
TEMPERADO, COR VERDE, 
COM BOTÕES DE FIXAÇÃO 
EM AÇO INOX, NAS 
SEGUINTES MEDIDAS: 130 
cm DE ALTURA, VIDRO 

M 1,69 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 
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TEMPERADO DE 10 mm. 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1 

PONTOS SECOS DE 
ELÉTRICA PARA TOMADAS 
110 V OU TELEFONE/DADOS, 
INCLUINDO 
INFRAESTRUTURA SECA, 
CAIXAS DE PASSAGEM E 
TOMADA, EMBUTIDOS EM 
DRY-WALL, DIVISÓRIAS OU 
ALVENARIA - NÃO INCLUSO 
CABEAMENTO. 

PTO 20,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

8.2 

PONTO DE ELÉTRICA E 
INFRAESTRUTURA PARA AR 
CONDICIONADO TIPO SPLIT 
DE 12.000 BTU'S, INCLUINDO 
TUBULAÇÃO DE COBRE EM 
3/4'', COM ISOLAMENTO 
TÉRMICO, INFRAESTRUTURA 
DE ELÉTRICA SECA, CAIXAS 
DE PASSAGEM E PONTO DE 
ALIMENTAÇÃO - NÃO 
INCLUSO CABEAMENTO. 

CJ 1,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

9 SERVIÇOS FINAIS 

9.1 

LIMPEZA FINAL DE 
REFORMA, PARA ENTREGA 
DA MESMA, INCLUINDO 
LIMPEZA DE VIDROS, 
INTERNA E EXTERNAMENTE, 
ESQUADRIAS EM GERAL, 
PISO, PAREDES, PORTAS, 
LUMINÁRIAS E INSTALAÇÕES 
APARENTES, RETIRADA DE 
RESÍDUOS DE REJUNTES, 
CIMENTO, COLA E DEMAIS 
SUJIDADES PROVENIENTES 
DA REFORMA.  

m² 85,00 R$ == ==% R$ == R$ == R$ == 

 TOTAL GERAL COM BDI (EM ALGARISMOS):  R$ === 

 
Prazo de validade da Proposta Comercial não inferior a 60 (sessenta) dias corridos: == (==), 
contados da data designada para a abertura dos envelopes.   
 

Prazo de execução da reforma: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da Autorização para 
Início dos Serviços, a ser enviada por e-mail pela Seção de Administração (SFD-103) da 
Faculdade.  
 

Prazo(s) de garantia: 
 

Materiais: mínimo de 12 (doze) meses ou conforme padrão do fabricante se este for maior, a 
contar da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços;  
 

Serviços: mínimo de 60 (sessenta) meses, a contar da emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo dos serviços. 
 

DECLARO, sob as penas da lei, de que os serviços ofertados atendem a todas as 
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especificações do Anexo I – Termo de Referência da Tomada de Preços nº 3/2017. 
 

DECLARO que os preços ofertados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes 
ao objeto licitado. 

 
São Bernardo do Campo, == de === 2017. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 
 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

                         RG nº=== 
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ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO  
 

CONTRATO Nº ==/2017 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REFORMA NA SALA DO CENTRO DE 
APOIO AO ALUNO E NA SALA DE ORIENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA, E REALOCAÇÃO DA “ENFERMARIA” 
PARA A CRIAÇÃO DA SALA DA SEÇÃO DE 
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO. 

 

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado a FACULDADE DE DIREITO DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
59.108.100/0001-89, neste ato representada por seu Diretor, Prof. Dr. Rodrigo Gago 
Freitas Vale Barbosa, doravante denominada apenas FACULDADE e, de outro, a 
empresa ==, estabelecida na ==, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ==, neste ato representada 
por ==, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
§1º. Prestação de serviços de reforma na sala do Centro de Apoio ao Aluno e na sala de 
Orientação Pedagógica, e realocação da “enfermaria” para a criação da sala da Seção de 
Graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.  
 
§2º. Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
documentos: 
 
a) Edital de Tomada de Preços nº 3/2017; 
b) Proposta Comercial de == de == de 2017, inserta às fls. ==/== do processo de compra 
e/ou serviço nº 134/2017; 
c) Ata da Comissão de Julgamento de Licitações da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, inserta às fls.==/== do processo de compra e/ou serviço nº 134/2017; 
d) Desenhos de números 1 a 10, mencionados no Termo de Referência – Anexo I e no 
Edital de Tomada de Preços nº 3/2017. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
A presente contratação é formalizada com fundamento na Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e demais normas pertinentes. 
 
Os serviços serão prestados mediante execução indireta pelo regime de empreitada por 
preço global.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA GARANTIA 

 



 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650. 

Fone/Fax: (11) 3927-0222 – www.direitosbc.br 

 

50 

Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou, 
conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia 
correspondente a R$ === (===), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total deste 
contrato. 
  
§1º. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo da última etapa dos serviços e, quando em pecúnia, 
atualizada monetariamente.   
 
§2º. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, quando da finalização dos serviços 
contratados, o valor será devolvido, devidamente corrigido pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice 
Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor 
nos últimos 12 (doze) meses. 
 
§3º. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a 
indenização de terceiros, a CONTRATADA será notificada por escrito ou e-mail, estando 
obrigada a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 
(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação.   
 
§4º. À FACULDADE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título 
lhe for devida pela CONTRATADA.   
 

CLÁUSULA QUARTA 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
Pela prestação dos serviços discriminados na Cláusula Primeira, a FACULDADE pagará à 
CONTRATADA a quantia de R$ == (==) (100%), conforme cronograma físico financeiro do 
Anexo I – Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços nº 3/2017, sendo: 
 
a) 9,84% (nove vírgula oitenta e quatro por cento) para a ETAPA 1 (Serviços Iniciais e 
Canteiros de Obras), totalizando o valor de R$ == (==); 
 
b) 11,12% (onze vírgula doze por cento) para a ETAPA 2 (Demolições e Remoções), 
totalizando o valor de R$ == (==); 
 
c) 2,89% (dois vírgula oitenta e nove por cento) para a ETAPA 3 (Pisos), totalizando o 
valor de R$ == (==); 
 
d) 36,86% (trinta e seis vírgula oitenta e seis por cento) para a ETAPA 4 (Alvenaria, 
Vedações, Divisórias e Bancadas), totalizando o valor de R$ == (==);   
 
e) 7,66% (sete vírgula sessenta e seis por cento) para a ETAPA 5 (Pintura), totalizando o 
valor de R$ == (==); 

 
f) 3,62% (três vírgula sessenta e dois por cento) para a ETAPA 6 (Esquadrias de 
Madeira), totalizando o valor de R$ == (==); 

 
g) 18,10% (dezoito vírgula dez por cento) para a ETAPA 7 (Esquadrias Metálicas e Vidro), 
totalizando o valor de R$ == (==); 

 
h) 8,49% (oito vírgula quarenta e nove por cento) para a ETAPA 8 (Instalações Elétricas), 
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totalizando o valor de R$ == (==); 
 

i) 1,42% (um vírgula quarenta e dois por cento) para a ETAPA 9 (Serviços Finais), 
totalizando o valor de R$ == (==); 
 
§1º. Os pagamentos serão efetuados até 15 (quinze) dias depois de recebidos 
definitivamente os serviços, conforme cronograma físico financeiro estabelecido no Anexo 
I – Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços nº 3/2017, estando condicionados 
à apresentação da nota fiscal eletrônica, exigível nos casos previstos em lei, e após a 
atestação da Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE, mediante a 
comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados 
(INSS, FGTS e ISSQN).  
 

§2º. O prazo para pagamento será contado a partir da data de recebimento da nota fiscal 
eletrônica pela FACULDADE ou da data em que for emitido o Termo de Recebimento 
Definitivo ou da data de atestação da Seção de Administração (SFD-103) da 
FACULDADE, sendo considerada aquela que vier por último.   
 

§3º. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da CONTRATADA, o prazo para 
pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 

§4º. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 
31 de julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de 
Finanças da Prefeitura Municipal local, no que couberem, mediante retenção de tributos na 
fonte. 
 

§5º. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela FACULDADE é de 5 (cinco) 
dias úteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela 
CONTRATADA implicará em imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se 
refere este parágrafo, independentemente de notificação.  
 

§6º. Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva 
da FACULDADE, terão seu valor atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice 
Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor 
nos últimos 12 (doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da 
obrigação e a data do efetivo pagamento. 
 

§7º. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 
CONTRATADA, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela 
FACULDADE. 
 
§8º. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, deverá 
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrado judicial, ou 
se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução 
do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
§9º. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, junto 
com os demais comprovantes indispensáveis para a realização do pagamento, deverá 
apresentar atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de 
recuperação extrajudicial. 
 
§10º. O descumprimento das regras contidas nos parágrafos 8º e 9º assegurará à 
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FACULDADE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E  

SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES 

 
§1º. Os serviços serão recebidos pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da 
FACULDADE, que expedirá a Autorização para Início dos Serviços e os Termos de 
Recebimento Provisório e Definitivo. 
 
§2º. O termo de recebimento definitivo só será expedido se o objeto estiver plenamente de 
acordo com as disposições deste Contrato, do Anexo I – Termo de Referência do Edital de 
Tomada de Preços nº 3/2017, de seus Desenhos e da Proposta Comercial da 
CONTRATADA. 
  
§3º. Correrão por conta da CONTRATADA, as despesas para efetivo atendimento ao 
objeto licitado tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução. 
 
 §4º. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão expedidos com base nos 
serviços efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no 
cronograma físico financeiro dos serviços, constante do Anexo I – Termo de Referência do 
Edital de Tomada de Preços nº 3/2017. 
 
§5º. Até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA deverá 
apresentar os seguintes documentos:  
 
a) Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) do responsável técnico, com base no valor total do 
Contrato;  
 
b) Nome, formação, endereço, telefone comercial/celular e e-mail do responsável técnico 
direto pelos serviços e assuntos de ordem operacional, com competência técnica para o 
artigo 7º ou 23 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (CONFEA), ou para o artigo 2º da Resolução nº 21, de 5 de abril 
de 2012, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 
  
a) Comprovante de contratação de seguro de responsabilidade civil com importância 
assegurada correspondente a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, com vigência 
idêntica ao período de execução dos serviços, para ressarcimento de danos materiais e 
pessoais, válido durante a execução dos serviços, inclusive prorrogações, se houver, bem 
como de seguro de risco de engenharia em 100% (cem por cento) do valor contratual.  
 
d) Plano de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;  
 
§6º. A FACULDADE terá até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do último 
documento, para analisar a documentação entregue e emitir a Autorização para Início 
dos Serviços, se aprovados os documentos;  
 
§7º. O prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
Autorização para Início dos Serviços, a ser enviada por e-mail pela Seção de 
Administração (SFD-103) da FACULDADE;  
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§8º. Após o término de cada período quinzenal, a CONTRATADA elaborará relatório 
contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente 
realizados, conforme cronograma físico financeiro. 
  
§9º. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes 
procedimentos:  
  
a) o valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos percentuais de 
desembolso relativos ao valor total contratado, definidos no cronograma físico financeiro, 
às correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados, descontadas as 
importâncias relativas às quantidades de serviços recusados;  
 
b) os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pela FACULDADE, serão somados 
à medição seguinte. 
 
§10º. Executado(s), o(s) objeto(s) de cada etapa do cronograma físico financeiro será(ão) 
recebido(s) mediante termo circunstanciado: 
  
a) Provisoriamente, pela Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE em até 15 
(quinze) dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA, de que o(s) serviço(s) 
fora(m) finalizado(s); 
 
a.1) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento 
Provisório, com expressa concordância da Seção de Administração (SFD-103) da 
FACULDADE, em receber o objeto provisoriamente;  
 
b) Definitivamente, até 30 (trinta) dias corridos do recebimento provisório, ou após vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, sendo que esta poderá 
ocorrer antes de findar o referido prazo, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 
nº 8.666/93;  
 
b.1) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a FACULDADE tenha 
aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais; 
  
b.2) O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na 
forma da lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados; 
 
c) Em até 3 (três) dias úteis contados do recebimento definitivo, a FACULDADE 
comunicará a CONTRATADA do(s) serviço(s) e valor(es) aprovado(s), e autorizará a 
emissão da correspondente nota fiscal; 
  
d) As notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA e apresentadas no prazo de 
3 (três) dias úteis, contados da comunicação da FACULDADE, que poderá se dar por 
escrito ou e-mail. 
 
§11º. Constatadas irregularidades no objeto, a FACULDADE, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às 
especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços nº 
3/2017, determinando sua substituição/correção; 
  
§12º. As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo designado 
pela FACULDADE em termo circunstanciado de recebimento provisório, a contar da 
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notificação por escrito ou e-mail, mantido o preço inicialmente ofertado; 
  
§13º. Eventuais pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para saneamento de 
irregularidades, desde que devidamente justificados, deverão ser apresentados por escrito 
à FACULDADE, que os decidirá.   
 
a) Os pedidos de prorrogação deverão ser submetidos com a devida antecedência, 
considerando o tempo necessário para o trâmite processual e para que não haja 
paralisação das atividades pela CONTRATADA; 
    
§14º. Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão 
obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como: 
  
a) Normas de Segurança do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);  
 
b) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  
 
c) Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;  
 
d) Leis, decretos, regulamentos e dispositivos legais emitidos pelas autoridades 
governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos 
serviços ora contratados. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das indicadas no Anexo I - Termo de 
Referência do Edital de Tomada de Preços nº 3/2017 e no correspondente Projeto 
Executivo: 
 
I- assinar o Termo de Ciência e de Notificação, nos termos da Instrução Normativa nº 
2/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
II- prestar os serviços de acordo com as especificações do Anexo I do Edital de Tomada 
de Preços nº 3/2017 e seus Desenhos, nos termos deste Contrato, da Proposta Comercial 
de fls. ==/== do processo de compra e/ou serviço nº 120/2016; 
 
III- manter responsável técnico no local da execução dos serviços, visando representá-la 
na execução deste Contrato, nos termos do artigo 68, da Lei Federal nº 8.666/93;  
 
IV- atender pronta e rigorosamente as solicitações e orientações da FACULDADE; 
 
V- fornecer mão de obra, maquinário, equipamentos, materiais, acessórios e tudo quanto 
for necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e 
quantidades compatíveis para a sua conclusão dentro do prazo estabelecido; 
 
VI- Responsabilizar-se pelo recolhimento e apresentação da respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 
referente aos serviços; 
 
VII- cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro 
de serviços, a FACULDADE solicitará à CONTRATADA para que, no prazo de 24 (vinte e 
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quatro) horas, efetue a remoção dos materiais; 
 
VIII- responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à FACULDADE ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste Contrato; 
 
IX- manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachá 
visível, fornecendo-lhes os necessários Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e 
fiscalizando o seu uso; 
 
X- responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
seguros resultantes da execução deste Contrato; 
 
XI- aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos ou supressões até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado; 
 

XII- não transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes 
deste Contrato, admitindo-se subcontratação, fusão, cisão ou incorporação da empresa, 
desde que haja consentimento formal da FACULDADE; 
 
XIII- manter durante a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas 
na licitação, comunicando qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa ou na 
localização de seu estabelecimento; 
 

XIV- Refazer, às suas expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou 
recusado pela FACULDADE; 
 
XV- Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da 
realização dos serviços, os quais são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que 
responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores; 
 
XVI- A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à FACULDADE a responsabilidade de seu pagamento, nem é 
capaz de onerar o objeto, e, inclusive autorizará a rescisão deste contrato; 
 
XVII- Apresentar à FACULDADE, quando por esta forem exigidos, os certificados de 
qualidade dos componentes utilizados nos serviços, bem como a relação de fabricantes e 
seus respectivos endereços, além dos comprovantes de compras e descritivo de tipos e 
características dos materiais; 
 
XVIII- Substituir material ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial ou que não 
atenda às necessidades ou às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho; 
 
XIX- Retirar da obra e substituir funcionário sem uniforme ou sem crachá, bem como 
aquele que embarace ou dificulte os serviços; 
 
XX- Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar à FACULDADE a 
relação dos colaboradores, funcionários e prepostos que laborarão nos serviços aqui 
contratados, indicando a função ou atividade de cada um, bem como seus documentos 
trabalhistas. Ainda, deverá apresentar o relatório de vistoria inicial, agregado, 
preferencialmente com fotografias, descrevendo a situação das atuais instalações, 
mobiliários e equipamentos envolvidos na reforma, e, em caso de 
avarias/danos/imperfeições já existentes, deverá especificá-las detalhadamente. 
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§1º. A CONTRATADA será responsável por eventuais multas, sanções ou indenizações 
pagas pela FACULDADE em decorrência de irregularidades na prestação dos serviços 
contratados.  
 
§2º. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços, 
materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pela 
FACULDADE.  
  
§3º. A CONTRATADA, em situação de recuperação judicial/extrajudicial, deverá 
comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial 
sempre que solicitada pela FACULDADE e, ainda, na hipótese de substituição ou 
impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, a 
FACULDADE.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS OBRIGAÇÕES DA FACULDADE 

 

São obrigações da FACULDADE: 
 

I- acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por meio do Sr. Chefe da Seção da 
Administração (SFD-103) ou pessoa(s) por ele designada(s) para esta finalidade; 
  

II- efetuar o pagamento dentro do prazo e das condições contratuais; 
 
III- notificar, por escrito ou e-mail, a ocorrência de irregularidades durante a execução do 
objeto. 
 
IV- acompanhar o prazo de validade das certidões que atestam a regularidade fiscal e 
trabalhista da CONTRATADA, referida nos incisos IV e V do artigo 29 da Lei Federal nº 
8.666/93 e no artigo 4º, inciso XIII, da Lei Federal nº 10.520/02, e, quando expirado, 
instruir os autos com aquelas que puderem ser emitidas por modo eletrônico, 
notadamente: a) Certidão de Regularidade ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF); b) Certidão Negativa de Débitos ou 
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; c) Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas. As certidões que não puderem 
ser emitidas de modo eletrônico deverão ser exigidas da CONTRATADA, estabelecendo-
se prazo razoável para apresentação.  
 

CLÁUSULA OITAVA 
DO PRAZO E DA RESCISÃO 

 
O presente Contrato é firmado pelo período de == (===) meses, iniciando-se em == de 
=== de 201= e encerrando-se em == de === de 201=, podendo ser prorrogado a critério 
exclusivo da FACULDADE, mediante Termo Aditivo. 
 

§1º. Em caso de ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos I a V, VII a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, 
independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, ressalvados o 
contraditório administrativo e a ampla defesa, bem como os direitos da FACULDADE em 
caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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§2º. Na rescisão amigável observar-se-á o disposto no artigo 79, inciso II, § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

§1º. Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93.  
 
§2º. Comete infração administrativa, sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação: 
 
a) inexecutar total ou parcialmente o Contrato; 
 
b) apresentar documentação falsa; 
 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
 
d) cometer fraude fiscal; 
 
e) descumprir quaisquer das obrigações contratuais. 
 
§3º. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ou na lei, 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
 
b) multa: 
 
b.1) moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da contratação, até o limite de 10 (dez) dias; 
 
b.2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do Contrato. 
 
b.3) compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do Contrato. 
 
§4º. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 
§5º. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  

 
§6º. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 

 
§7º. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à FACULDADE, observado o princípio da proporcionalidade. 
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§8º. As multas devidas e/ou prejuízos causados à FACULDADE serão deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados 
judicialmente, podendo, também, serem descontados dos eventuais créditos da 
CONTRATADA, caso o valor da garantia não seja suficiente para cobri-los.  

 
§9º. Caso a FACULDADE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação escrita enviada pela 
autoridade superior competente. 

 
§10º. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

§11º. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a 
responsabilização civil e criminal da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do 
objeto ou pela inadimplência.  

 
§12º. A aplicação das penalidades não impede a FACULDADE de exigir o ressarcimento 
dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA.  

 
§13º. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da 
aplicação das demais cominações legais.  

  
§14º. Encontrando-se a CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, o 
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, 
sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

 
§15º. Considerar-se-á em mora quando a CONTRATADA não substituir ou não refizer o 
serviço no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do 
prazo.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

DO VALOR DO CONTRATO 

 
Dá-se ao presente Contrato o valor de R$ == (==) e as despesas com a sua execução 
correrão por conta da dotação orçamentária nº ===. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Este Contrato regula-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais 
normas de Direito Público e as partes a elas se submetem, ficando eleito o foro da 
Comarca de São Bernardo do Campo para dirimir questões oriundas do presente 
instrumento. 
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E, por estarem as partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste 
instrumento, firmam-no em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas. 
 

São Bernardo do Campo, == de === de 2017. 
 
 
 
 

 

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor  
 
 
 

CONTRATADA 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

1._________________________________  2.__________________________________ 

Nome:  Nome: 
RG nº   RG nº  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

CONTRATADA: 

CONTRATO N°: 

OBJETO: === 
 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, 
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 
os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e 
de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 
de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados, iniciando-se, a 
partir de então, a contagem dos prazos processuais.  

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2017. 
 

CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Nome: Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Cargo: Diretor  

E-mail institucional: diretoria@direitosbc.br 

E-mail pessoal: rodrigo.barbosa@direitosbc.br 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor 
CONTRATADA: === 

Nome: === 

Cargo: ===  

E-mail institucional: === 

E-mail pessoal: === 

 
 

CONTRATADA 
Nome 

Cargo/Função 

 
 
 
 
 

mailto:rodrigo.barbosa@direitosbc.br
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO  
 

Eu (nome completo do representante legal), RG nº (==), representante legal da 

empresa (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, 

sob as penas da lei, que esta empresa não possui nenhum fato impeditivo para contratar 

com o Poder Público e submete-se a todas as exigências do Edital de Tomada de Preços 

nº 3/2017.  

 

Declaro, ainda, que esta empresa não utiliza mão de obra menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal c/c inciso V do artigo 27 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2017. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO V  
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

(==) é microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme enquadramento previsto 

na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra. 

 

Declaro, ainda, que a referida empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos 

nos incisos I a XI do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate na Tomada de 

Preços nº 3/2017 da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2017. 

 
 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo) 
 

 
A (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), por seu representante 

legal, interessada em participar da Tomada de Preços nº 3/2017 da Faculdade de Direito 

de São Bernardo do Campo, DECLARA, sob as penas da lei, que observa as normas 

relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos no parágrafo único 

do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2017. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO COM A PRÁTICA DO TRABALHO DECENTE 
 

(Conforme Decreto do Município de São Bernardo do Campo, nº 17.146, de 13 de maio de 2010) 
 

 

Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as 

penas da lei, que esta empresa compromete-se com a prática do “Trabalho Decente”, que, 

para efeitos desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente 

remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer 

formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que 

vivem de seu trabalho. 

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2017. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO VIII 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2017 
 

EMPRESA (razão/denominação social): === 

CNPJ/MF nº: === 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

NOME COMPLETO: === 

PROFISSIONAL DA ÁREA DE: === 

QUALIFICAÇÃO ADICIONAL: === 

CREA OU CAU Nº: === 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº (CREA OU CAU):  

RG Nº: === 

TELEFONE: === 

CELULAR: === 

E-MAIL: === 

 
Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as 

penas da lei, que (nome completo do responsável técnico), domiciliado na (endereço 

completo), é o RESPONSÁVEL TÉCNICO nomeado por esta empresa, nos termos do 

subitem 3.3.1.4.2, letra “a” e “b”, do Edital de Tomada de Preços nº 3/2017 e seus anexos, 

e da legislação vigente. 

 

Declaro, ainda, a existência de vínculo entre esta empresa e o RESPONSÁVEL TÉCNICO 

indicado, que poderá ser comprovado pela apresentação do (contrato social, registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ficha de empregado ou contrato 

de trabalho ou contrato de profissional autônomo). 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2017. 
 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO IX 
 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 
Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as 

penas da lei, estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei 

apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for 

pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, 

declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o 

plano de recuperação judicial está sendo cumprido. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2017. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO X 
 

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as 

penas da lei, estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei 

apresentar documento comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação 

extrajudicial estão sendo cumpridas. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2017. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO XI 
 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 
 

 

Atestamos para os devidos fins, que o Sr.(a) (nome completo do representante legal), 

representante da empresa (razão/denominação social) vistoriou o(s) local(ais) no 

qual(ais) será(ão) executado(s) === “(===)”, conforme o subitem 3.3.1.5, letra “e” a “f.3”, 

do Edital de Tomada de Preços nº 3/2017, processo de compra e/ou serviço nº 134/2017, 

tomando conhecimento de todas as condições necessárias ao cumprimento das 

obrigações objeto do referido certame.   

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2017. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 
 
 

                          RG nº ==== 

 
 
 
 
 
 

(CARIMBO E ASSINATURA DE SERVIDOR DA FACULDADE) 
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ANEXO XII 
 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ Nº: 59.108.100/0001-89 

CONTRATADA: === 

CNPJ Nº: === 

CONTRATO/ORDEM N° (DE ORIGEM): ==== 

DATA DA ASSINATURA: ==== 

VIGÊNCIA: ==/==/2017 a ==/==/201= 

OBJETO: === 

VALOR: R$ === (===)  

 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 

Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em 

especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo 

arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão 

remetidos quando requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários; 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de 

acordo com o respectivo cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 

contemplado em suas metas;  

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2017. 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor 
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ANEXO XIII 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 3/2017 

CONTRATADA: === 

CONTRATO Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 134/2017 

OBJETO: === 

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia 

Municipal, recebe da CONTRATADA, em caráter provisório, ====. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2017. 

 
 
 

 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Servidor 

Cargo/Função 
 
 
 
 
 

(OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU POR E-MAIL À CONTRATADA) 
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ANEXO XIV 
 

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

CONTRATADA: === 

CONTRATO Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 134/2017 

OBJETO: === 

 
AFERIÇÃO DO OBJETO 

 
OBJETO RECEBIDO: ===  
 
AFERIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA: === 
  
 

DETALHAMENTO E INFORMAÇÕES  
 

=== 

 
O objeto descrito acima foi recebido nas condições e circunstâncias supracitadas.  

 
 
 

PRAZO ESTABELECIDO PARA ===: ____________ (__________) DIAS ÚTEIS, A 
CONTAR DA NOTIFICAÇÃO POR OFÍCIO OU POR E-MAIL. 

 
 

São Bernardo do Campo, == de === de 2017. 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Servidor 

Cargo/Função 
 

 
 

(OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU POR E-MAIL À CONTRATADA) 
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ANEXO XV 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 3/2017 
 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 134/2017 
 

 

CONTRATO Nº: ==/2017 
 

 

CONTRATADA: === 

 

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia 

Municipal, recebe da CONTRATADA, em caráter definitivo, === (descrição do objeto 

recebido).  

 
 

São Bernardo do Campo, == de === de 2017. 
 
 
 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 
Cargo/Função 

 
 
 

(OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU POR E-MAIL À CONTRATADA) 
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ANEXO XVI 
 

AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 

 

DATA DE EMISSÃO: ==/==/201= 
 

 

UNIDADE ADMINISTRATIVA (LOCAL DA REFORMA): === 
 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: === 
 

 

CREA OU CAU Nº: === 
 

 

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: ==/==/201= 
 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: ==/==/201= 
 

 

DESCRIÇÃO DA REFORMA: === (OBJETO CONTRATUAL) 
 

FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA AUTORIZADOS A EXECUTAR OS SERVIÇOS 
(NOME COMPLETO DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA, COM RG E CPF): 
 

1. (NOME COMPLETO) – RG e CPF 
2. (NOME COMPLETO) – RG e CPF 
3. (NOME COMPLETO) – RG e CPF 
4. ... 

OBSERVAÇÕES: === 

 
Nesta data, AUTORIZAMOS o início da(s) reforma(s) retro mencionada(s), que se 

dará(ão) nos termos:  

a. do Edital de Tomada de Preços nº 3/2017; 

b. da Proposta Comercial de == de == de 2017, inserta às fls. ==/== do processo 

de compra e/ou serviço nº 134/2017; 

c. da Ata da Comissão de Julgamento de Licitações da Faculdade de Direito de 

São Bernardo do Campo (CJL/FD), inserta às fls.==/== do processo de compra 

e/ou serviço nº 134/2017; 

d. do Termo de Referência – Anexo I e seus Desenhos, integrantes do Edital de 

Tomada de Preços nº 3/2017. 

 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Servidor 

(Cargo/Função) 

  
  

CONTRATADA 
(Representante legal) 

 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 


