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TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 
 
 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 67/2019 
 
 
 
 
 

  

 
Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação das 
instalações do Auditório Cidade de São Bernardo do Campo, bem como do 
Auditório Professor Doutor Affonso Insuela Pereira, ambos da Faculdade de Direito 
de São Bernardo do Campo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
 

9 DE OUTUBRO DE 2019 
 
 

9h30 (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SFD-109 SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS 
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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, tendo como critério de julgamento o menor preço 
GLOBAL, em execução indireta, sob o regime de empreitada por 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 execução de reforma e adequação das instalações do Auditório Cidade de São 
Bernardo do Campo, bem como do Auditório Professor Doutor Affonso Insuela Pereira da 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 
 
1.1.1. As reformas aludidas acima deverão ser realizadas em conformidade com os seus 
correspondentes projetos executivos, integrantes deste Edital; 
 
1.1.2. As reformas aludidas acima deverão ser realizadas em conformidade com 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. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993, não 
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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 
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 exigidos 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 ==/2019  TOMADA DE PREÇOS Nº ==/2019 

OBJETO: ===  OBJETO: === 

ABERTURA DOS ENVELOPES:  ABERTURA DOS ENVELOPES: 

DATA: ===  HORA: ==  DATA: ==   HORA: == 

 
3.2. Apresentação e Abertura dos Envelopes: 
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3.2.1. Os envelopes “A” e “B” deverão ser entregues lacrados na Seção de Compras e 
Contratos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, situada na Rua Java nº 
425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP, impreterivelmente até às 9:00 (nove 
horas) do dia 9 de outubro de 2019;  
 
3.2.2. Os trabalhos de abertura dos envelopes serão iniciados pela Comissão de 
Julgamento de Licitações na data mencionada acima, às 9:30 (nove horas e trinta 
minutos), no Auditório Prof. Dr. Affonso Insuela da Faculdade de Direito de São Bernardo 
do Campo. 
 
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 do Certificado de Registro Cadastral emitido pela Administração 
Pública Direta Municipal local, na forma original, por cópia autenticada por Cartório 
competente ou por publicação em órgão da imprensa oficial ou mediante cópia simples 
acompanhada do original, 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; 
 
c) Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social ou Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual (CCMEI) 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) Inscrição do Ato Constitutivo, tratando-se de sociedade civil, acompanhado de prova da 
Diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;  
 
e) Decreto de Autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento 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; 
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c) 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);  
 
d) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, relativa à 
sede ou domicílio da licitante;  
 
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 
 
f) 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.  
 
d) A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 

pequeno porte será exigida somente para efeito de assinatura de contrato, sendo 

obrigatória, porém, a apresentação dos documentos indicados no subitem 3.3.1.2, durante 

a fase de habilitação, ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprobação. 

 
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; 
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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 
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 
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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 o 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(s) no CREA ou no CAU, no qual conste: I) o nome da 

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

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

cargo do signatário; e V) execução de serviços similares ao objeto licitado, com área 

mínima de 150m², correspondente a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser 

reformada, consoante a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 

28027230181289061, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 

de São Paulo (CREA-SP), e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nº 

0000007548557, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP). 

  

b) As comprovações a que se referem a alínea anterior poderão ser efetuadas pelo 
somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões quanto dispuser a 
licitante; 
 
b.1) Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual 
diligência, inclusive a validação do contrato de prestação de serviços entre o emissor do 
atestado e a licitante, esta última ficará sujeita às penalidades cabíveis, além de sua 
desclassificação. 

 
c) 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) atualizada, emitida pela respectiva entidade profissional, de forma a comprovar 
experiência e capacidade técnica em serviços equivalentes, similares ou superiores, para 
acompanhar in loco todas as etapas da execução dos serviços; 
 
a.1) a CAT deverá ser exibida 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; 
 
a.2) A Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico deverá acompanhar a 
declaração mencionada na letra “a” do subitem 3.3.1.4.2 desta Tomada de Preços; 
 
a.3) Será admitida a indicação de mais de um responsável técnico, na execução do 
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presente objeto, observada a legislação do respectivo Conselho de Classe, desde que os 
indicados atendam às exigências deste Edital, de modo que, se um deles não preencher 

as exigências, a licitante será declarada inabilitada; 
 
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;  
 
c) O(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) poderá(ão) representar somente uma única 
empresa, sob pena de inabilitação das licitantes envolvidas, em observância ao princípio 
do sigilo das propostas. 
 
3.3.1.5. PARA A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
3.3.1.5.1. Elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante: 
 
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); 
 
e) Atestado de Vistoria Técnica fornecido pela Faculdade, declarando 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), caso tenha sido realizada; 
 
e.1) A empresa interessada poderá 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 3927-0228/126, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 17h, 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 projeto(s) 
executivo(s) poderá(ão) ser examinado(s) pela proponente, mediante agendamento com a 
Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade, pelo telefone 3927-0228/126, de 
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segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até 1(um) dia útil anterior à data 
de abertura dos envelopes; 
 
f.1)  Havendo a intenção de adquirir cópia(s) reprográfica(s) dos documentos retro 
mencionados, caberá à empresa interessada recolher o preço público, consoante os 
preços estabelecidos pela Resolução GFD. nº 129, de 25 de janeiro de 2019;  

 
f.2)  A licitante interessada também poderá portar “cd gravável” ou pendrive, no qual a 
Faculdade salvará o(s) documentos retro mencionados.   
 
f.3) A(s) planilha(s) orçamentária(s) estimativa(s) dos preços unitários e projeto(s) 
executivo(s) 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 
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 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. Fica reservado à Comissão de Julgamento de Licitações o direito de efetuar 
diligências em qualquer fase desta licitação 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 documento ou informação que 

http://www.direitosbc.br/licitacao.aspx


 
 
 
 
 
 

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 

 

10 

deveria constar originariamente da proposta. 
 
3.3.1.6.8. A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação do 
interessado na presente licitação, não implicando 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 de preços detalhada, obrigatoriamente, nos moldes do Anexo II, no qual estão 
mencionados todos os itens que devem compor a Proposta Comercial, a saber: 
 
b.1) Custos unitários dos materiais, custos unitários de mão-de-obra, custos unitários 
totais, custos totais, Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em percentual, preços finais, 
total geral 1, total geral 2 e total global (total geral 1 + total geral 2), expressos em moeda 
corrente nacional, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 
b.2) Os preços ofertados, fixos e irreajustáveis, deverão ser apresentados com precisão de 
duas casas decimais; 

 
b.3) 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(s) reforma(s): 60 (sessenta) dias úteis para o Auditório Prof.º Dr. 
Affonso Insuela Pereira e 90 (noventa) dias úteis para o Auditório Cidade de São Bernardo 
do Campo. consoante Cronogramas Físicos-Financeiros respectivos; 
 
e) 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; 
 
f) Declaração expressa na Proposta Comercial de que os preços ofertados contemplam 
todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado. 
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4. PROCEDIMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 

 
4.1. Em data, horário e local discriminados nos subitens 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, devidamente registrado e em vigor, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 
no qual lhe seja 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 seja outorgado amplo poder 
de decisão; 
 
4.1.1.1.1. Tratando-se de instrumento particular, deverá acompanhá-lo o instrumento 
constitutivo da empresa, conforme estabelece o subitem 4.1.1; 

 
4.1.2. Não será admitido um mesmo representante para mais de uma licitante, nem de 
dois 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 
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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 por parte de todas as licitantes da interposição 
de recurso contra habilitação ou inabilitação;  
 
b) decorrido o prazo sem que haja a interposição de recurso; ou 
 
c) após o julgamento dos recursos interpostos; 
 
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. A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa 
finalidade, a Comissão de Julgamento de Licitações tomará o valor total global de cada 
proposta. 
 
4.4.3.2. Será declarada vencedora a licitante que atender a todas as exigências deste 
Edital e seus anexos, e apresentar o menor valor total global; 
 
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 
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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;  
 
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 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; 
 
c) que apresentarem proposta ilegível, com emendas, rasuras ou borrões; 
 
d) que deixarem de indicar para cada um dos itens que compõem o objeto licitado, custos 
unitários dos materiais, custos unitários de mão-de-obra, custos unitários totais, custos 
totais, Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em percentual e preços finais, bem como 
total geral 1, total geral 2 e/ou o total global (total geral 1 + total geral 2), expressos em 
moeda corrente nacional, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária; 

 
d.1) havendo divergência entre a somatória dos custos unitários dos materiais, custos 
unitários de mão-de-obra, custos unitários totais, custos totais, Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI) em percentual, preços finais, total geral 1, total geral 2 e o total global (total 
geral 1 + total geral 2), prevalecerá o total global para fins de proposta. 
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4.4.7. Sendo todas as propostas desclassificadas, a Faculdade poderá fixar o prazo de 8 
(oito) dias úteis para que as licitantes apresentem 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 na Seção de Compras e 
Contratos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, situada 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 deverá 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 endereço mencionado no subitem 5.2, 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 
nova data para a abertura dos envelopes; 
 
5.5. Dos atos da Comissão de Julgamento de Licitações caberão recurso, que deverá ser 
apresentado por escrito, dirigido 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, 
nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993.; 
 
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 endereço mencionado no subitem 5.2, 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 deverão ser apresentadas por escrito, dirigidas à 
autoridade competente, aos cuidados da Comissão de Julgamento de Licitações e 
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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 endereço mencionado no subitem 5.2, 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, bem como os memoriais e as contrarrazões de 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. 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. Até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para a 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. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo da última etapa integrante do objeto contratual. 
 
6.1.2. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, 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; 
 
6.1.3. 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; 
 
6.1.4. Tratando-se de fiança bancária ou seguro-garantia, ficará sujeita à prévia aprovação 
pela Sr. 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);  
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6.1.5. Havendo prorrogação contratual, a validade da garantia deverá ser renovada, de 
forma a abranger o período integral de vigência do Contrato, e ser complementada, se 
houver reajuste de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena 
de rescisão e aplicação de sanção administrativa. 
 

6.2. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada 
da adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa de 10% 
(dez por cento) do valor adjudicado. 
 
6.3. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for 
o caso, inclusive na forma do subitem 6.1.5, sujeitará a Contratada ao pagamento da 
multa de 10% (dez por cento) do valor contratado. 
 
6.4. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, 
incluindo a indenização de terceiros, a Contratada será notificada por ofício 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, sob 
pena de aplicação de sanção e rescisão do ajuste.   
 
6.5. À Faculdade cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título 
lhe for devida pela Contratada.   
 
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 de a 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. 
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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, os projetos executivos e a proposta da licitante 
vencedora integrarão o Contrato a ser firmado com a adjudicatária;  
 
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;  
 
7.2.4.1. Prorrogado o prazo contratual, após o período inicial de 12 (doze) meses e, 
mediante requerimento expresso da Contratada, os preços originalmente pactuados 
poderão ser reajustados monetariamente, adotando-se como indexador a variação 
registrada 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, não se 
olvidando do que dispõe o subitem 6.1.5 deste Instrumento. 
 
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 destas empresas 
terceiras, bem como por prejuízos e danos eventualmente causados por estas. 
 
7.2.5.1. Qualquer contato porventura necessário, de natureza técnica, administrativa, 

financeira ou jurídica, que decorra do cumprimento do objeto licitado, será mantido 

exclusivamente com a Contratada. 

 
7.3. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
7.3.1. A fiscalização da execução do Contrato e a comunicação de falhas ou 
irregularidades incumbirão à Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade, 
permitida a contratação/designação de terceiros para assisti-la tecnicamente e subsidiá-la 
de informações pertinentes a essa atribuição. 
 
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 
compensatória de 10% (dez por cento) do valor adjudicado; 
 
7.4.1.1. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 
adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória 
de 10% (dez por cento) do valor adjudicado. 
 
7.4.1.2. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for 
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o caso, inclusive na forma do subitem 6.1.5, sujeitará a Contratada ao pagamento da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado. 
 
7.4.2. Pela inobservância das obrigações assumidas, pelas deficiências ou omissões 
verificadas na execução do objeto ou no cumprimento de ordens ou instruções da 
Faculdade, a infratora estará sujeita às sanções previstas no Contrato (Anexo III);  
 
7.4.3. As sanções são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente. 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, referente aos subitens 7.4.1 e 7.4.1.1, será 
cobrado por meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do 
despacho que determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a 
ampla defesa. Na hipótese de inadimplência, o valor da multa será inscrito em Dívida 
Ativa, ensejando, desta forma, a cobrança judicial. 
 
7.4.5. O valor relativo à multa aplicada, concernente ao subitem 7.4.1.2, será descontado 
da garantia, quando esta for prestada em dinheiro; na falta desta, de eventuais créditos 
pertencentes à Contratada; e, na falta ou insuficiência destes, serão cobrados por meio de 
boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que 
determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. 
Na hipótese de inadimplência, o valor da multa será inscrito em Dívida Ativa, ensejando, 
desta forma, a cobrança judicial. 
 
8.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
8.1. Os pagamentos serão efetuados depois de recebidos definitivamente os serviços de 
cada etapa, conforme cronogramas físicos-financeiros estabelecidos no Anexo I – Termo 
de Referência deste Edital e nos correspondentes Projetos Executivos, mediante a 
comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados 
(quando aplicável, INSS, FGTS e ISSQN), estando condicionados: 
 
a) à apresentação da nota fiscal eletrônica, exigível nos casos previstos em lei a qual só 
deverá ser emitida após o recebimento definitivo dos serviços correspondentes; e  
 
b) à atestação do Sr. Chefe da Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade.  
 
8.2. A Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para atestar a Nota Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia seguinte 

ao seu recebimento, certificando que, além de os serviços terem sido realizados em 

conformidade com este Edital e seus Anexos, bem como com o Contrato, Projetos 

Executivos e com a Proposta Comercial, o documento fiscal se encontra de acordo com os 

valores e condições contratados. 

 
8.3. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir 

da atestação emitida pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103). 

 
8.3.1. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da Contratada, o prazo para 
pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
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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 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 subitens 8.8 e 8.9 assegurará à 
Faculdade o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 
9. DO RECEBIMENTO  

 

9.1. Os serviços prestados serão recebidos pela Chefia da Seção de Administração (SFD-

103) da seguinte forma, admitida assistência técnica e o subsídio de informações para 

este mister: 

 

9.1.1. Provisoriamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório 

(Anexo XIII), ao final de cada fase que integra o Cronograma Físico-Financeiro, para 

posterior inspeção técnica, conferindo se os serviços foram prestados de acordo com as 

especificações e descrições contidas no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, nos 

Projetos Executivos e nas normas aplicáveis à espécie; 

 

9.1.1.1. O Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII) será emitido no prazo de até 05 

(cinco) dias corridos, computados após a comunicação escrita da Contratada de que os 

serviços que integram a correspondente fase foram finalizados. 
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9.1.1.2. Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII), a Chefia da 

Seção de Administração, acompanhada de eventual assistência técnica, procederá à 

inspeção dos serviços prestados e dos materiais empregados, para fins de recebimento 

definitivo, a ser efetuada em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, computados a 

partir do dia útil seguinte à emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII); 

 

9.1.1.3. O(s) serviço(s) prestado(s) e/ou materiais empregados que apresentar(em) 

irregularidade, falha e/ou defeito de qualquer natureza ou estiver(em) em desacordo com 

as especificações do Anexo I, com os Projetos Executivos e/ou normas aplicáveis à 

espécie, serão reportados em Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo 

XIV), devendo, pois, ser(em) corrigido(s)/substituído(s) pela Contratada, mantido o preço 

inicialmente ofertado, no prazo fixado pela Seção de Administração (SFD- 103);  

 

9.1.1.4. A Chefia da Seção de Administração (SFD- 103) recusará os serviços e/ou 

materiais empregados que, após a inspeção técnica, não apresentar(em) conformidade 

com as especificações mínimas constantes deste Instrumento, notadamente do Anexo I – 

Termo de Referência, dos Projetos Executivos e/ou normas aplicáveis à espécie, quando 

a Contratada se recusar a corrigi-los no prazo determinado; 

 

9.1.1.5. A Contratada ficará responsável pela retirada e transporte dos materiais 

empregados que apresentarem irregularidade, falha ou defeito, ou estiverem em 

desacordo com o Anexo I – Termo de Referência, com os Projetos Executivos e/ou 

normas aplicáveis à espécie; 

 

9.1.1.6. Correrão por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do objeto 

licitado, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, inclusive as decorrentes da recusa de serviços e/ou materiais que não 

atenderem ao Edital, ao Contrato, aos Projetos Executivos, às normas aplicáveis à 

espécie e/ou à Proposta Comercial ou por apresentarem irregularidade, falha ou defeito; 

 

9.1.1.7. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito 

e protocolizados na Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade, antes do 

vencimento do prazo, devidamente justificados pela Contratada, para serem submetidos à 

apreciação da Faculdade;  

 

9.1.1.8. Considerar-se-á mora quando a Contratada não corrigir a falha, irregularidade 

e/ou defeito no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil seguinte ao 

término do prazo. 

 

9.1.2. Definitivamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 

XV), quando, após a verificação dos serviços prestados e dos materiais empregados, 

observado o prazo previsto no subitem 9.1.1.2, constatar-se que estão em consonância 

com as especificações exigidas neste Edital, no Contrato, nos Projetos Executivos, nas 

normas aplicáveis à espécie e na Proposta Comercial e, na hipótese prevista no 

subitem 9.1.1.3, tiverem sido sanadas todas as irregularidades, falhas ou defeitos 
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apontados pela Faculdade.  

 

9.2. 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; 
 

9.3. O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XV) será enviado à Contratada por e-mail 

ou ofício, no prazo de até 3 (três) dias úteis de sua emissão. 

 

9.4. O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, defeitos 

e/ou dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, observados os 

prazos legais/contratuais de garantia e de responsabilidade civil. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
10.1. 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. 
 
10.2. A Comissão de Julgamento de Licitações, no interesse público, poderá relevar 
omissões puramente formais, desde que não infrinjam o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
 
10.3. 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. 
 
10.4. Integram este Edital os Anexos de I a XVI. 
 

São Bernardo do Campo, 19 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ITEM 1: AUDITÓRIO CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DA FDSBC 

 
CAPÍTULO 1 – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

 
OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação das 
instalações do Auditório Cidade de São Bernardo do Campo da Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo, conforme especificações do presente Termo de Referência e do 
Projeto Executivo  
registrado sob a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 28027230181289061, 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), e 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nº 0000007548557, no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP).  
 
LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA 
 
Auditório Cidade de São Bernardo do Campo da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, localizado na Rua Java nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP, 
CEP 09750-650.  
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A antiga infraestrutura e o obsoleto mobiliário do Auditório Cidade de São Bernardo do 
Campo da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, reclamam a aspirada reforma 
posto que, deteriorados pelo decurso do tempo, não proporcionam um ambiente salutar, 
moderno e equilibrado para as atividades de sua comunidade acadêmica, tornando-se 
incompatível com sua finalidade institucional.  
 
Destarte, o melhoramento, a adequação e a padronização interior do referenciado espaço 
se faz crucial para o bem-estar físico e psicológico de seus usuários, conforme 
preconizado pelos princípios arquitetônicos, apregoadores da necessidade de um 
ambiente físico límpido e saudável para o essencial estímulo de qualquer atividade, 
sobretudo a acadêmica.                
 
AVALIAÇÃO DE CUSTO  
 
Consoante o orçamento técnico do Projeto Executivo registrado sob a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) nº 28027230181289061, no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), e Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) nº 0000007548557, no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo (CAU-SP), o valor apurado para a realização do objeto ora 
licitado foi de: R$ 416.297,40 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e sete 
reais e quarenta centavos), para a reforma do Auditório Cidade de São Bernardo do 
Campo.  
Os recursos necessários para a presente contratação correrão por conta da dotação 
orçamentária: Ficha 29 (28.81.00.12.122.0016.2009.3.3.90.39.00). 



 
 
 
 
 
 

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 

 

23 

 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 
Projetos de Arquitetura;  
Projetos de Instalações Elétricas;  
Demais Projetos Executivos; 
Cadernos de Especificações Técnicas; 
Processo de compra e/ou serviço nº 139/2016. 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
A CONTRATADA deverá atentar-se para O PRAZO necessário à aquisição dos itens da 
Planilha de Preços e do Memorial Descritivo que tratam POR EXEMPLO DE: 
MOBILIÁRIO, MARCENARIA, PISOS, CARPETE, RACK, etc, componentes da 
estruturação do Auditório. - Recomendamos MÁXIMA atenção para o prazo de 
AQUISIÇÃO E ENTREGA dos referenciados itens, posto que não poderão 
comprometer  a entrega final do projeto em sua integralidade, nos prazos 
estabelecidos no presente Termo de Referência. 
 
Importante!  
O MEMORIAL DESCRITIVO (caderno de especif icações técnicas), a 
PLANILHA DE PREÇOS, o PROJETO e todo o material  disponível devem ser 
considerados e compreendidos para a realização do projeto.  

 
ESPECIFICAÇÕES 

 
A Contratada deverá elaborar e apresentar à Faculdade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
computados a partir do dia seguinte à assinatura do Contrato: 
 
1. Relatório de vistoria inicial, registrando o local, 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; 
2. Planejamento/cronograma de execução, envolvendo todos os aspectos 
quantitativos e qualitativos, levando em consideração o Cronograma Físico-Financeiro que 
rege a reforma, para aprovação da Faculdade. Durante a execução dos trabalhos, o 
planejamento deverá ser atualizado, tanto quanto à progressão, como quanto aos ajustes 
necessários; 
3. Relação da equipe técnica, incluídos o responsável técnico e os colaboradores, 
fazendo constar a função/atividade de cada um, bem como os documentos trabalhistas de 
todos; 
4. A Contratada deverá apresentar, sendo exigível pela municipalidade local, 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:http://www.guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br/guia-de-
servicos/servicos/212263/mostrar)  

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

http://www.guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br/guia-de-servicos/servicos/212263/mostrar
http://www.guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br/guia-de-servicos/servicos/212263/mostrar
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Providenciar junto aos órgãos de controle a documentação necessária à execução da 
reforma objeto deste termo, dando a destinação adequada aos rejeitos produzidos pela 
reforma, segundo a legislação. 

 
Programar as atividades propostas segundo diretrizes definidas pela Seção de 
Administração da Faculdade, atentando para que as atividades acadêmicas não sejam 
comprometidas pela execução das mesmas; deve ser respeitado o prazo de início e 
término. 
 
PROJETO EXECUTIVO 

 
Os projetos executivos supracitados serão disponibilizados para exame da empresa 
interessada, mediante 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 17h. 

 
Havendo a intenção de adquirir cópia(s) reprográfica(s) dos projetos executivos, caberá à 
empresa interessada recolher o preço público, consoante os preços estabelecidos pela 
Resolução GFD. nº 128, de 25 de janeiro de 2019.  

 
A empresa interessada também poderá portar “cd gravável” ou pendrive, no qual a 
Faculdade salvará os projetos executivos;  
 
Os projetos executivos também poderão ser consultados por meio de hiperlinks 
localizados no sítio institucional www.direitosbc.br/licitacao.aspx. 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

O prazo para finalização dos serviços é de 90 (noventa) dias úteis, para o Auditório Cidade 

de São Bernardo do Campo. 

O prazo para finalização dos serviços computar-se-á a partir de 9 de dezembro de 2019, 

mediante Autorização para Início dos Serviços, e conforme Cronograma Físico-Financeiro 

constante deste Termo de Referência.  

A data designada para o início dos serviços é estimativa, podendo, a Faculdade, alterá-la, 

por motivos de conveniência e oportunidade. 

A CONTRATADA deverá atentar-se para O PRAZO necessário à aquisição dos itens da 

Planilha de Preços e do Memorial Descritivo que tratam, POR EXEMPLO, DE: 

MOBILIÁRIO, MARCENARIA, PISOS, CARPETE, RACK, etc,, componentes da 

estruturação do Auditório. - Recomendamos MÁXIMA atenção para o prazo de 

AQUISIÇÃO E ENTREGA dos referenciados itens, posto que não poderão 

comprometer  a entrega final do projeto em sua integralidade, nos prazos 

estabelecidos no presente Termo de Referência. 

Importante!  
O MEMORIAL DESCRITIVO (caderno de especificações técnicas), a PLANILHA DE 
PREÇOS, o PROJETO e todo o material disponível devem ser  considerados e 
compreendidos para a realização do projeto. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A empresa interessada em participar desta licitação poderá vistoriar os locais onde 

http://www.direitosbc.br/licitacao.aspx
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serão executados os serviços, até o último dia útil que anteceder a data para 
recebimento das propostas, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 
dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de data e horário com a Seção 
de Administração da Faculdade, por meio do telefone (11) 3927-0222/ramal 103. 
 
As informações contidas nos projetos, neste Termo de Referência e nas planilhas ser 
verificadas in loco, com a presença de representante da Faculdade, para 
conhecimento e confirmação de todas as necessidades da obra, garantindo-se o 
perfeito planejamento e execução dos serviços. Todos os esclarecimentos deverão ser 
requisitados formalmente à Faculdade por meio de e-mail destinado ao endereço 
licitação@direitosbc.br.  
 
Especial atenção deverá ser dada pela Contratada pela escolha dos profissionais que 
deverão executar as mais diferentes tarefas, pois se trata de um Edifício da Faculdade 
de Direito, em funcionamento. Portanto, todos os empregados da Contratada deverão 
ser previamente autorizados para ingresso no Edifício e deverão portar crachá de 
identificação. 
 
A Contratada deverá encaminhar relação de sub-contratadas (se houver) para 
obtenção de autorização de entrada no Prédio, sendo que a Contratada deverá ser a 
única e exclusiva responsável pelos seus métodos de trabalho, respondendo por eles 
perante a Contratante. 
 
Todos os materiais empregados na obra deverão ser de qualidade que atenda as 
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência. A durabilidade, a 
qualidade e a sustentabilidade de sistemas e produtos poderão ser comprovadas por 
certificações do INMETRO, PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat) e expedidas por outros órgãos da Administração Pública. 
 
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, 
equipamentos, mão-de-obra e serviços necessários para execução da obra. Deseja-
se, ao final dos serviços, obter o Auditório, objeto desta contratação, sob forma 
totalmente operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, 
mão-de-obra e demais serviços deverão ser previstos de forma a incluir todos os 
componentes necessários para tal, mesmo aqueles que embora não claramente 
citados sejam necessários para atingir o perfeito funcionamento de toda a obra. 
 
As despesas com insumos e serviços auxiliares, ainda que não mencionadas nesta 
documentação, mas necessárias à completa execução do objeto – tais como: 
ferramentas e equipamentos, EPI, tapumes e proteções, instalações de canteiro e ou 
depósito de materiais, transporte de materiais, limpezas periódicas e final da obra, 
mobilização e desmobilização – deverão ter sua remuneração computada nos 
respectivos preços unitários ou valores relativos aos serviços a que disserem respeito, 
ou ainda nas despesas indiretas consideradas na taxa de BDI. 
 
Será disponibilizado à Contratada local para montagem das instalações de canteiro ou 
para a deposição e guarda de materiais e equipamentos na obra. A Contratada, no 
entanto, deverá restringir-se à utilização ordeira e racional de tais locais, observando as 
demais condições impostas pela Administração.  
 

mailto:licitação@direitosbc.br
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Como regra geral, não será admitida a execução de qualquer serviço que não atenda às 
Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, no que se refere à disponibilização e ao 
uso adequado de EPI, ferramentas, andaimes, tapumes e sinalizações, levando em conta 
também a necessária proteção à edificação, a pessoas e a equipamentos relacionados às 
atividades da Faculdade. 
 
A Contratada deverá manter na obra pessoal técnico e administrativo, (encarregado com 
conhecimentos técnicos, Engenheiro ou Arquiteto e/ou Técnico de Edificações) capacitado 
para coordenar e manter o bom andamento dos diversos serviços, tomar as providências 
necessárias e estabelecer o contato imediato com seus superiores e/ou com a 
Fiscalização da Faculdade em caso de necessidade. Deve, também, organizar e manter 
disponível no local da obra, para consultas, anotações de ocorrências e de mais anotações 
da Fiscalização, além de cópia da documentação técnica e contratual pertinente à obra, o 
Diário de Obra que deve ser permanentemente atualizado como praxe. 
 
A Contratada deverá executar os serviços relacionados neste documento mediante 
recolhimento e apresentação à Faculdade das correspondentes Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART), para a execução das obras e serviços a serem 
realizados. 
 
A Faculdade não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 
responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros 
profissionais.  
 
Reuniões com a Contratada serão realizadas no edifício da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, situada na Rua Java nº 425 – Jardim do Mar – São Bernardo do 
Campo. 
 
A Contratada deverá formalizar, sendo exigível pela municipalidade local, uma solicitação 
de pequenas obras, junto à Prefeitura de São Bernardo do Campo, bem como fornecer 
mensalmente, ou quando solicitado pela Faculdade de Direito, os comprovantes de 
recolhimentos de impostos, emolumentos e taxas, relativas à execução da obra. Será de 
responsabilidade da Contratada o pagamento de todas as taxas, emolumentos e outras 
despesas legais envolvidas. 
 
A Contratada deverá elaborar programa de condições e meio ambiente de trabalho na 
indústria da construção – PCMAT, por profissional legalmente habilitado na área de 
segurança do trabalho. 
 
A Contratada deverá colocar a placa de obra com nomes dos responsáveis conforme 
exigências do CREA e de todos os demais órgãos que vindiquem tal condição. 
 
A Contratada deverá obedecer todas as legislações de âmbito federal, estadual e/ou 
municipal referentes à proteção e remoção de entulhos e outras disposições aplicáveis à 
execução de obra, inclusive com recolhimento de taxas correspondentes. 
 
DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 
 
Os projetos desenvolvidos para as intervenções e adequações necessárias que deverão 
ser executadas no andar térreo no ambiente do Auditório Cidade de São Bernardo do 
Campo, foram precedidos de diretrizes para propostas de reforma com baixo impacto, 
contemplando, inclusive, as implicações envolvendo os demais projetos complementares, 
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tais como: instalações elétricas, atendimento da legislação vigente e aos interesses da 
relação custo-benefício de tais propostas e, sobretudo, aos interesses da própria 
FACULDADE DE DIREITO. 
 
Os auditórios, com capacidade de aproximadamente 86 lugares cada, terão parte de suas 
instalações físicas aproveitadas, porém propomos a substituição do forro mineral, do 
mobiliário e de todos os acabamentos existentes para resultar em um espaço com maior 
conforto e ergonomia. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
a) SERVIÇOS E TAXAS INICIAIS 

 
As obras serão executadas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, devendo a 
Contratada, sob a coordenação da Fiscalização e em conjunto com os demais 
responsáveis da Faculdade de Direito, definirem um plano de obras coerente com os 
critérios de segurança, observadas as condições de conforto dos funcionários e clientes, e 
considerando as restrições de funcionamento do edifício. 
 
Será de responsabilidade da Contratada providenciar a confecção e afixação das placas 
de obra com os responsáveis técnicos pelo projeto e execução, em local visível, de acordo 
com as exigências do CREA e da Prefeitura Municipal. 
 
Serão de responsabilidade da Contratada, todos os desligamentos preventivos e as 
ligações provisórias necessárias. As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo 
com as normas vigentes. 
 
Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal, Concessionárias e demais 
órgãos serão a cargo da Contratada. 
 
A Contratada deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou serviço, 
com a respectiva taxa recolhida. 
 
Após o término da obra ou serviço, a Contratada deverá providenciar as ligações 
definitivas que se fizerem necessárias. 
 
A Contratada deverá efetuar, às suas custas, no início dos trabalhos, conferência das 
dimensões indicadas nos projetos e efetuar a locação dos quadros elétricos, dos 
equipamentos, dos pontos de instalações e dos percursos de eletrocalhas, eletrodutos e 
do cabeamento, verificar os desníveis e espaços necessários para atender ao projeto.  
 
Deverão ser verificadas também as interferências entre luminárias, dutos, sinalização entre 
outros. A locação da obra deverá ser executada por profissional capacitado e seguir 
rigorosamente às indicações dos projetos específicos. Em caso de discrepância entre o 
projeto e as condições locais, estas deverão ser comunicadas imediatamente à 
Fiscalização. 
 

É de responsabilidade da Contratada a execução das proteções necessárias, assim 
como a sua segurança, atendendo as prescrições da NR 8.  
 
A Contratada deverá providenciar todo o isolamento e proteção dos móveis, 
equipamentos e acessórios da unidade, de forma a evitar o contato destes com a 
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poeira e demais substâncias indesejáveis. Este isolamento deverá ser com lonas e 
outros elementos apropriados para estes fins, devendo os equipamentos e mobiliários 
ficar plenamente protegidos. 
 

Deverá ser utilizada lona plástica tipo terreiro de qualidade e com boa resistência, à 
base de lençol de Polietileno aditivado, em espessura compatível com a destinação de 
proteção de móveis e equipamentos. 
 
As bordas deverão ser fixadas de modo a não permitir que a lona se desloque até o 
término da intervenção, sem que danifique o móvel ou equipamento. 
 
Em caso de qualquer dano ou extravio aos equipamentos, móveis e/ou demais bens, a 
Contratada deverá se responsabilizar em ressarcir a Contratante. 
 
Deverá ser realizada a retirada de entulhos resultante das demolições e demais 
serviços, devendo ser retirado periodicamente e acondicionado em sacos. Não será 
permitido o acúmulo de material no edifício. Deverá ser depositado no lixo (caçamba 
de entulhos), não podendo em hipótese alguma atrapalhar os serviços da própria obra. 
 
A obra deverá ser mantida limpa durante a execução dos serviços. 
 
Todo o dia, pelo menos 15 (quinze) minutos antes do encerramento do expediente da 
obra, deverá ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra em 
perfeitas condições de funcionamento. 
 
Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada de 
acordo com a legislação municipal. 
 
Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a Contratada deverá apresentar o 
Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, sendo que a 
sua apresentação deverá obedecer ao roteiro a seguir: 
 
1) o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos 
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de 
garantia e a rede nacional de assistência técnica, bem como as recomendações de 
manutenção e conservação de tais equipamentos; 
 
2) as Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações fornecidas 
pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operação, a fim de 
permitir sua adequada utilização.  
 
b) SERVIÇOS GERAIS DE CIVIL 
 
Deverão ser executados todos os serviços civis necessários à execução da obra, conforme 
indicados nos projetos, neste caderno de especificações e na planilha de preços, bem 
como aqueles que, mesmo não indicados, estejam intrinsecamente ligados à execução de 
cada item da obra. 
 
c) PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS 
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Os serviços serão realizados de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, devendo a 
CONTRATADA, sob a coordenação da FISCALIZAÇÃO, definir um plano de serviços 
coerente com os critérios de segurança. 
 
Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada em 
horário coerente com a legislação municipal para cargas e descargas e critérios da 
Faculdade. 
 
Serviços que deverão ser considerados: 
-Instalações elétricas, de telefonia e de dados; 
-Revestimentos de pisos, paredes e forros; 
-Esquadrias, ferragens, portas; 
-Todos os outros necessários à realização dos serviços necessários. 

 
d) CONTROLES TECNOLÓGICOS 
 
A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos 
utilizados. 
 
e) AMOSTRAS 
 
A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO amostras dos 
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados nos Auditórios, podendo ser danificadas no 
processo de verificação. 
 
As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA. 
 
f) ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
Após o recebimento provisório do serviço, e até o seu recebimento definitivo, a 
CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das 
imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, 
independente de sua responsabilidade civil. 
 
g) SEGUROS 
 
Compete à CONTRATADA providenciar seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, 
mantendo em dia os respectivos prêmios. 
 
h) TRANSPORTE DE PESSOAL 
 
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de 
operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
i) TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
O transporte de materiais e equipamentos referentes à realização dos serviços será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
j) CÓPIAS E PLOTAGENS 
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As despesas referentes a cópias heliográficas ou xerográficas, plotagens e outras correrão 
por conta da CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente no imóvel no mínimo dois conjuntos 
completos dos documentos necessários à realização dos serviços, constando de 
Desenhos (caso sejam necessários), Caderno de Especificações Técnicas e Planilha de 
Quantidades. 
 
k) ARREMATES FINAIS 
 
Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a realizar todos 
os retoques e arremates necessários, apontados pela FISCALIZAÇÃO da Faculdade de 
Direito. 
 
l) ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL 
 
As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização dos 
serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
m) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC 
 
Em todos os itens constantes da planilha, deverão ser fornecidos e instalados os 
Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas 
etapas dos serviços, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério 
do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. 
 
n) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 
 
Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individuais necessários e 
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos serviços, 
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem 
como demais dispositivos de segurança necessários. 
 
o) MATERIAIS 
 
A qualidade dos materiais utilizados nos Auditórios é fundamental para a durabilidade das 
instalações no decorrer da utilização do prédio. Deve-se priorizar a utilização de materiais 
substituíveis e facilmente encontrados no mercado e que possuam certificado de garantia 
fornecido pelo fabricante. O desenvolvimento e acompanhamento de um programa de 
manutenções preventivas são essenciais para a boa conservação das Unidades.  
 
Outro aspecto a ser observado é o potencial poluidor do material e de seu ciclo de 
fabricação, fazendo-se considerações também sobre o descarte do mesmo. Materiais de 
maior reciclabilidade devem ser preferidos em relação aos demais. A utilização de 
especificação de fabricantes com processos de fabricação limpos e ambientalmente 
sustentáveis deverá ser incentivada, sempre que legalmente viável. 
 
GARANTIA 
 
O mobiliário, peças e componentes deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, 
ou conforme o padrão do fabricante, se esta for maior, e a garantia dos serviços será de 5 
(cinco) anos,  contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
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CAPÍTULO 2 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
 
 
SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
 
TAPUMES E LONAS DE PROTEÇÃO  
 
Lona plástica preta  
 
Deverão ser previstas proteções em torno das áreas a serem trabalhadas. Incluindo a 
proteção de mobiliário, equipamentos e demais instalações adjacentes. Estas proteções 
serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente. 
 
Deverá ser utilizada lona plástica tipo terreiro de qualidade e com boa resistência, à base 
de lençol de Polietileno aditivado, em espessura compatível com a destinação de proteção 
de móveis e equipamentos. As bordas deverão ser fixadas de modo a não permitir que a 
lona se desloque até o término da intervenção, sem que danifique o móvel ou 
equipamento. 
 
Montagem e desmontagem de andaime tubular  
 
Os andaimes devem ser dimensionados (estrutura de sustentação e fixações) e devem ter 
sua montagem fiscalizada por profissional legalmente habilitado, devendo suportar, com 
segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos.  
 
O piso de trabalho deve ter forração completa, antiderrapante, devendo também ser 
nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Além disso, deve dispor de sistema guarda-
corpo e rodapé, em todo o perímetro, inclusive nas cabeceiras, com exceção do lado da 
face de trabalho.  
 
Nas áreas em que os trabalhos forem desenvolvidos em alturas superiores a 3,00 m, os 
andaimes a serem utilizados devem ser de material metálico, com suportes metálicos e 
plataformas em madeira. 
 
Os andaimes a serem utilizados podem ser dos tipos fachadeiros ou móveis. 
 

 Se andaimes móveis, devem ser dotados de rodízios providos de travas, de modo 
a evitar deslocamentos acidentais e devem ser utilizados apenas em regiões 
planas, sendo proibido o deslocamento de andaimes com a presença de materiais 
ou pessoas na plataforma. 

 Se andaimes fachadeiros, devem ser constituídos de quadros vertical e horizontal, 
placa de base, travessa diagonal, guarda-corpo, tela e escada. Tais andaimes 
devem possuir acessos verticais através de escada incorporada a sua própria 
estrutura ou por meio de torre de acesso. Os andaimes fachadeiros devem dispor 
de proteção com tela de arame galvanizado ou material de resistência e 
durabilidade equivalentes, desde a primeira plataforma de trabalho até, pelo menos 
2,00m (dois metros) acima da última plataforma de trabalho, segundo a NR18. 
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Em qualquer caso, os andaimes utilizados devem possuir apoios adequados na 
sustentação, devendo-se, para isso, compensar eventuais desníveis no terreno de apoio 
do andaime.  
 
Por exigência da NR 18, os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas 
sobre base sólida, capazes de resistir aos esforços solicitados e às cargas transmitidas. 
 
A área sob a plataforma de trabalho deverá ser devidamente sinalizada e delimitada, 
sendo proibida a circulação de trabalhadores dentro daquele espaço; 
 
Durante os trabalhos sobre os andaimes, é obrigatório o uso do cinturão de segurança e 
do cabo guia, por medida de segurança do trabalhador, em caso de queda. Deverão ser 
obedecidas as seguintes regras de segurança: 
 

 É proibido o deslocamento de andaimes com a presença de materiais ou pessoas 
na plataforma; 

 Toda precaução deve ser tomada para evitar queda de objetos dos andaimes. Não 
deve haver empilhamento de material sobre os andaimes; 

 Toda a sobra de material deve ser retirada, acondicionada adequadamente ou 
através da utilização de dutos de descarga, jamais depositada sobre os andaimes; 

 Toda a movimentação vertical de componentes e acessórios para a montagem 
e/ou desmontagem de andaimes deve ser feita através de cordas ou sistemas 
próprios de içamento. Não é permitido lançar peças em queda livre; 

 Os serviços em andaimes nunca devem ser realizados por uma única pessoa, 
devendo sempre ser desenvolvidos com, pelo menos, uma outra pessoa no local 
de serviço para auxiliá-la em caso de emergência; 

 Equipamentos de proteção individual, como capacetes, cinturões de segurança, 
outros, devem ser utilizados sempre que necessários. Estes equipamentos devem 
estar em bom estado e à disposição dos trabalhadores a qualquer tempo; 

 Deve haver proteção com tela dos andaimes, para aparar a queda eventual de 
materiais, bem como com plataforma de proteção na altura do primeiro pé-direito; 

 Devem ser realizadas Inspeções especiais de andaimes depois de um período de 
chuvas e/ou após de uma interrupção prolongada dos trabalhos ou ainda antes da 
ocorrência de qualquer evento que possa vir a comprometer a segurança da 
estrutura. 

 
LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO 
 
Limpeza final da obra 
 
Durante todo o período de execução dos serviços de reforma, os locais que sofrerão 
interferências da obra deverão ser mantidos permanente e diariamente limpos e livres de 
sujeiras, resíduos, lixos e restos de materiais.  
 
Todos os resíduos inservíveis que forem gerados pelas obras deverão ser acondicionados 
temporariamente em local apropriado e retirados periódica e sistematicamente através 
caçambas estacionárias que serão removidas e destinadas a locais controlados por 
empresa especializada em transporte e remoção destes materiais.   
 
 
Ao final da obra todas as instalações e componentes do Auditório deverão ser entregues 
limpos e em perfeitas condições de operação e uso. 
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Limpeza complementar e especial de vidros 
 
Será medido pela área do vão, na projeção vertical, de vidro limpo (m²). O item remunera o 
fornecimento de material e a mão-de-obra necessários para a limpeza de vidros, através 
da lavagem completa com água e sabão neutro. 
 
Remoção de entulho 
 
Estão inclusas neste item as remoções diárias e periódicas de todo o entulho: resíduos de 
materiais, retalhos de perfis, montantes e tubulações, sobras de fiações, restos de 
embalagens plásticas e de papel, partículas, cacos e sobras de argamassas etc. 
 
Deverão ser previstos os serviços de retirada manual, com a utilização de equipamentos 
adequados. Sempre que possível, os entulhos deverão ser embalados em sacos de papel 
Kraft, resistentes e com capacidade compatível com os materiais a serem retirados. 
Poderão ser utilizados sacos plásticos de resistência elevada para materiais residuais 
menores, restos de varrição etc. 
 
Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada em 
horários acordados com a Administração da Faculdade de Direito. 
 
Em todas as áreas de trabalho deverão ser instalados contêineres específicos para o 
acondicionamento dos entulhos, em local acordado com a FISCALIZAÇÃO; será tolerada 
a instalação de caçambas em áreas de estacionamento, autorizada pela Administração, ou 
localizadas em vias públicas, regularmente dispostas e com as devidas autorizações dos 
Órgãos competentes. 
 
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo – 
ensacado 
 
Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte 
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a 
caçamba. 
 
Fornecimento e montagem de tapume 
 
É de responsabilidade da CONTRATADA, a montagem das proteções necessárias, assim 
como a sua segurança, atendendo as prescrições da NR-8. 
 
O corredor de circulação de acesso ao Auditório Cidade de São Bernardo do Campo 
deverá ser vedado por tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, a fim de isolar 
a obra e proteger os transeuntes que circulam ao redor do ambiente. 
 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
 
Construção provisória em madeira – Fornecimento e montagem 
 
Deverá ser indicada pela CONTRATANTE a área destinada à instalação do Canteiro de 
Obras.   
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Todos os serviços e materiais necessários para a Instalação do Canteiro, além da 
segurança e manutenção do canteiro ficarão a cargo da Contratada. 
 
As características construtivas, armazenamentos temporários e todos os outros serviços 
referentes ao canteiro de obras deverão oferecer condições adequadas de proteção contra 
roubo e incêndio, as instalações de maquinários e equipamentos também deverão 
propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, 
de acordo com a legislação específica em vigor. 
 
Desmobilização de construção provisória 
 
Consiste nas atividades de retirada das instalações do canteiro, no retorno dos 
equipamentos às suas origens e na reconstituição da área utilizada, recompondo a sua 
condição original, quer se trate de área verde "in natura" ou de áreas do âmbito urbano 
como praças e logradouros públicos. Podem abranger serviços de: demolições, 
desmontagens, transportes de materiais e equipamentos, revegetação, reflorestamento, 
repavimentação e reurbanização. 
 
ARQUITETURA 
 
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
 
Demolições, furos e rasgos 
 
Entende-se por demolições o desmonte de elementos existentes no local das obras 
incluindo sua remoção para locais de bota-fora e/ou para locais que sirvam como 
depósitos provisórios. As operações de demolições deverão ser efetuadas por mão de 
obra qualificada, segundo a melhor técnica, segundo as orientações das presentes 
especificações técnicas e seguindo as normas de segurança que lhes forem aplicáveis. 
 
O reaproveitamento, ou não, dos elementos oriundos dos serviços de demolição, assim 
como os procedimentos a serem adotados por ocasião da execução dos desmontes, 
deverão ser aprovados previamente pela fiscalização. A aprovação pela fiscalização não 
isentará a CONTRATADA de sua responsabilidade com relação à adequação dos métodos 
que forem adotados e aos resultados que forem obtidos com sua utilização. Deverão 
obedecer às normas regulares NR-18, aprovadas pelo Ministério do Trabalho, e deverão 
ser efetuadas dentro das mais perfeitas técnicas, tomando-se os cuidados para evitar 
danos a terceiros e a construção existente. 
 
Recomenda-se especial cuidado e atenção com a demolição de elementos próximos as 
partes a serem conservadas, a fim de que o desprendimento e a queda das partes 
demolidas não afetem a integridade da edificação. Nestes locais recomenda-se a 
demolição manual e não mecanizada recorrendo-se ao uso de escoramentos a fim de 
manter a integridade estrutural das paredes. 
 
Em hipótese alguma os materiais reaproveitáveis, ou não, poderão ser lançados em queda 
livre, deverão ser guindados ao solo por processo mecânico ou manual e cuidadosamente 
acondicionados em local coberto sobre esteiras de madeira colocadas entre as peças, a 
fim de facilitar e garantir o armazenamento sem danificação. 
 
A demolição convencional, manual ou mecânica, será executada conforme previsto no 
projeto e de acordo com as recomendações da NBR - 5682. A remoção de entulhos 
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poderá ser feita por meio de calhas e tubos evitando-se o acúmulo de entulho em 
quantidade tal que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressão lateral 
excessiva sobre as paredes. 
 
Todas as extremidades de tubulações (hidráulicas, elétricas, de cabeamento etc.) deverão 
ser devidamente tamponadas, imediatamente após a retirada das peças, antes do início 
das demolições. Os plugs a serem utilizados deverão impedir a entrada de entulhos assim 
como pó, água e outros detritos. 
 
Os serviços de demolições de paredes e remoções de materiais deverão ser executados 
iniciando-se pelas partes superiores, mediante o emprego de equipamentos adequados, 
cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas portáteis e proibindo-se o 
lançamento de produtos da demolição em queda livre. O uso de ferramentas motorizadas 
dependerá de autorização da Fiscalização. Cuidados especiais deverão ser tomados para 
evitar queda de materiais no momento das demolições. Equipamentos e mobiliários que 
eventualmente não poderão ser removidos deverão ser protegidos contra danos 
decorrentes de quedas de materiais e do pó gerado nas operações de demolição. 
 
A área de trabalho deverá ser devidamente sinalizada e delimitada, sendo proibida a 
circulação de pessoas dentro daquele espaço além de cuidados relacionados à 
propagação de poeira e ruídos pelas áreas adjacentes à obra e cuja limpeza e 
manutenção de acessos deve ser preservada continuamente. 
 
Demolição de Alvenaria 
 
As orientações deste item referem-se aos serviços de demolições de concreto armado, de 
concreto não estrutural e de alvenarias em geral, com seus custos inseridos nestes itens 
da planilha. 
 
Os serviços de demolições deverão ser realizados manual, cuidadosa e progressivamente 
utilizando-se ferramentas portáteis. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de 
autorização da FISCALIZAÇÃO. Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar 
queda de materiais no momento das demolições. 
 
Todos os serviços de demolição incluem a reconstituição de pisos, paredes, estruturas, 
forros, divisórias e demais construções afetadas nas áreas remanescentes.  
 
Nestas reconstituições estão incluídos os fechamentos de furos, substituições de peças 
danificadas, recomposição de revestimentos e demais readequações necessárias para o 
perfeito acabamento do local. 
 
Deverão estar previstas as retiradas de infraestrutura e de instalações elétricas, 
hidrossanitárias e/ou mecânicas passantes nas áreas afetadas pelos serviços. 
 
Deverão ser previstas proteções em torno das áreas a serem trabalhadas. Incluindo a 
proteção de mobiliário, sinalização e demais instalações adjacentes. Estas proteções 
serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente. 
  
Deverão ser previstas retiradas e/ou remanejamentos de placas, suportes, mobiliários ou 
qualquer outra instalação no local ou área adjacente à realização do serviço. 
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Todas as demolições que gerem grande incidência de partículas em suspensão deverão 
ter a área umedecida antes da realização dos serviços. 
  
A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados 
contêineres específicos para recolhimento dos entulhos, em local acordado com a 
FISCALIZAÇÃO. 
  
Os contêineres com entulhos deverão ser removidos periodicamente do canteiro e 
encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente. 
 
Demolição de piso e revestimentos cerâmicos  
 
Estão inclusos neste item peças de dimensões, espessuras, formatos e padrões diversos 
das marcas Cecrisa, Eliane, Portobello e outros fabricantes (marcas meramente 
referenciais). 
  
Estão inclusos neste item rejuntes, argamassa de assentamento e acabamentos. 
  
Deverão ser previstos os serviços de recorte e acabamento nas áreas remanescentes ao 
revestimento retirado, incluindo o reassentamento de peças soltas no entorno das áreas 
de intervenção. 
 
Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes junto 
às caixas de piso, soleiras, divisórias e demais instalações nas áreas atingidas. 
 
Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor 
 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e 
observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 
Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. 
 
Caso necessário, prever plataforma de retenção de entulho, com dimensões de 2,5 m e 
inclinação de 45º, no máximo a 2 pavimentos abaixo do que será demolido. Demolir, 
primeiramente, paredes e, em seguida, a estrutura. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  
 
A estrutura de concreto armado será demolida cuidadosamente com a utilização de 
marteletes pneumáticos, após marcação da superfície. Transportar o material para local 
conveniente e posteriormente retirado da obra (descarte do bota-fora em local permitido 
pela Prefeitura). 
 
O pavimento existente deverá ser removido com o auxilio de máquinas ou manualmente 
conforme demarcação em projeto. 
 
O material resultante de demolições, remoções e limpezas deverão ser retiradas, pela 
Contratada, da área da construção, conforme deliberação da Fiscalização. É de 
responsabilidade da Contratada o descarte deste material. 
 
Demolição de rodapé cerâmico 
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Estão inclusos neste item peças de dimensões, espessuras, formatos e padrões diversos 
das marcas Cecrisa, Eliane, Portobello e outros fabricantes (marcas meramente 
referenciais). 
 
Estão inclusos neste item rejuntes, argamassa de assentamento e acabamentos. 
 
Deverão ser previstos os serviços de recorte e acabamento nas áreas remanescentes ao 
acabamento retirado, incluindo o reassentamento de peças soltas no entorno das áreas de 
intervenção. 
 
Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes junto 
às paredes, portas, pilares, divisórias e demais instalações nas áreas atingidas. 
 
Demolição de revestimento cerâmico 
 
Estão inclusos neste item peças de dimensões, espessuras, formatos e padrões diversos 
das marcas Cecrisa, Eliane, Portobello e outros fabricantes (marcas meramente 
referenciais). 
  
Estão inclusos neste item rejuntes, argamassa de assentamento e acabamentos. 
  
Deverão ser previstos os serviços de recorte e acabamento nas áreas remanescentes ao 
revestimento retirado, incluindo o reassentamento de peças soltas no entorno das áreas 
de intervenção. 
 
Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes junto 
às demais instalações nas áreas atingidas. 
 
Execução de furos em laje e vigas 
 
No caso das prumadas e/ou tubulações, deve-se observar que, para passagem, deverão 
ser feitos furos/rasgos nas lajes, devendo, sempre que possível, utilizar os furos existentes 
feitos por instalações anteriores, para se evitar problemas estruturais na edificação.  
Deverá ser nova toda a infraestrutura utilizada conforme indicada em projeto. 
 
Os furos/rasgos deverão ser criteriosos e acompanhados de responsável técnico e, se 
necessário, alterados de posição para se evitar problemas conforme citados acima. 
 
Preferencialmente deverão ser executados furos com coroas diamantadas e perfuratrizes 
elétricas em diâmetros adequados à passagem de dutos.  
 
RETIRADAS E REMOÇÕES 
 
Deverão ser removidas todas as instalações elétricas existentes no ambiente para 
execução de novas instalações para atenderem as novas demandas deste ambiente. 
 
Instalações inoperantes existentes que estejam acima do forro no ambiente deverão ser 
removidas mediante anuência da Contratante e colocadas à disposição. 
 
As interferências encontradas acima do forro existente nas áreas indicadas para a reforma 
e adequação deverão ser registradas e comunicadas imediatamente à Fiscalização da 
Contratante. 
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Retirada de corrimãos e guarda corpos metálicos 
 
Estão inclusos neste item todos os corrimãos e guarda-corpos, instalados em escadas, 
rampas e patamares, em dimensões, alturas e padrões diversos. 
 
Estão inclusos neste item os serviços de retirada e/ou inserção de parafusos, perfis, 
cantoneiras e outros acabamentos empregados. 
 
Estão inclusos neste item emassamentos, lixamentos, argamassas, acabamentos, pintura 
e reconstituição das áreas atingidas. 
 
Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes nas 
áreas de intervenção. 
 
Retirada de lousa e mobiliário 
 
Estão inclusos neste item todas as peças que compõem o mobiliário, incluindo prateleiras, 
acessórios de informática, chaves e demais componentes. 
 
Fazem parte do mobiliário: mesas, armários, gaveteiros, balcões, cadeiras, poltronas, 
sofás, longarinas, armários de correspondências, estantes, arquivos de aço, roupeiros, 
lixeiras, passa malotes e floreiras. 
 
As peças deverão ser separadas e agrupadas para posterior descarte.  
 
Retirada de soalho somente o tablado 
 
Será medido por área de piso retirado (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-
obra necessária para a retirada de piso de soalho de madeira (tablado do auditório) e seu 
descarte adequado. 
 
Retirada de divisórias em painel cego 
 
Inclui: portas, painéis em vidros, painéis cegos, retirada de acessórios, fixações acima do 
forro e demais materiais e serviços necessários. 
 
Remoção de forros 
 
Estão inclusas neste item placas em fibra mineral, madeira, PVC, isopor revestido em filme 
PVC, lâminas metálicas simples ou compostas, entre outros, em dimensões, espessuras, 
formatos e padrões diversos de empresas fornecedoras. 
 
Estão inclusos neste item cantoneiras, suportes, tirantes, acessórios e acabamentos 
empregados. 
 
Deverão ser previstos os serviços de recorte e acabamento nas áreas remanescentes ao 
revestimento retirado, incluindo a fixação das peças soltas no entorno das áreas atingidas. 
 
Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes junto 
às paredes, divisórias, luminárias e demais instalações nas áreas de intervenção. 
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Retirada de piso emborrachado 
 
Será medido por área de piso retirado (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-
obra necessária para a retirada de emborrachado do acesso à Biblioteca e seu descarte 
adequado. 
 
Remoção de luminárias 
 
Estão inclusas neste item as luminárias existentes, consideradas inservíveis, e instaladas 
no espaço a ser adaptado. 
 
Estão inclusos neste item os serviços de retirada e/ou inserção de instalações elétricas, 
chumbadores, parafusos, grapas, soldas, rebites, cantoneiras, perfis diversos e outros 
acabamentos empregados. 
 
Deverão ser previstos os serviços de recorte e acabamento do forro, incluindo a pintura, se 
necessário, das áreas remanescentes ao elemento retirado ou a reconstituição do forro no 
entorno da área atingida. 
 
Remoção de portas de madeira 
 
Estão inclusas neste item portas em madeira, com folhas de porta simples ou duplas, 
caixilhos, vistas, dobradiças, molas, ferragens, guias, trilhos, com dimensões, sistemas e 
padrões diversos. 
 
Estão inclusos neste item os serviços de retirada e / ou inserção de cantoneiras, perfis, 
acessórios, requadramento de vãos e outros acabamentos empregados. 
 
Deverão ser previstos os serviços de acabamento das áreas remanescentes ao elemento 
retirado, incluindo a reconstituição do entorno da área atingida. 
 
Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes junto 
às paredes, divisórias, soleiras, degraus, revestimentos e fechamentos na área de 
intervenção.  
 
Remoção de esquadrias metálicas (para janelas existentes no auditório) 
 
Estão inclusas neste item janelas, fixas ou móveis, ferragens, vidros, chumbadores, guias, 
trilhos, com dimensões, materiais, sistemas e padrões diversos. 
 
Estão inclusos neste item os serviços de retirada e / ou inserção de vidros, cantoneiras, 
perfis, acessórios, requadramento de vãos, soleiras e outros acabamentos empregados. 
 
Deverão ser previstos os serviços de acabamento das áreas remanescentes ao elemento 
retirado, incluindo a reconstituição do entorno da área atingida. 
 
Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes junto 
às alvenarias, soleiras, revestimentos e fechamentos na área de intervenção. 
 
Remoção de persianas 
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Estão inclusos neste item peças de quaisquer dimensões, espessuras, cores, formatos e 
padrões. 
 
Estão inclusos neste item emassamentos, lixamentos, argamassas, acabamentos e pintura 
nas áreas atingidas. 
 
Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes nas 
áreas de intervenção. 
 
FORROS 
 
Fornecimento e montagem de forro de fibra mineral 
 
Serão utilizados forros em placas de fibra mineral, com resistência à umidade RH 90, com 
coeficiente de absorção sonora NRC = 0,55, com coeficiente de isolamento acústico CAC 
mínimo 35, com alta refletância a luz LR = 0,81, resistente ao fogo, classificado como 
Classe A, distribuição da chama inferior a 25, acabamento em pintura vinílica à base de 
látex na cor branca. As dimensões recomendadas são: largura de 625 mm, comprimento 
de 1250 mm e espessura de 16 mm. As bordas deverão apresentar acabamento “lay in”, 
referência Armstrong ou equivalente. 
 
Estão inclusos o fornecimento e instalação de perfis, dispositivos de fixação e demais 
elementos necessários e que compõem o sistema. 
 
A sustentação das placas deverá ser executada com perfis “Javelin lay in” (“T” invertido), 
aparentes, confeccionadas em aço, montados sob a forma de grelha, com pintura à base 
de poliéster, na cor branca. 
 
Os perfis serão fixados por pinos às lajes ou estruturas, através de tirantes metálicos com 
reguladores de nível. 
 
O forro deverá resultar plano e nivelado. Os perfis deverão estar perfeitamente alinhados. 
 
Deverão ser utilizados acessórios de acabamento e de fixação de extremidades de perfis 
recebendo no perímetro do compartimento as cantoneiras de arremate. 
 
O forro deverá ter as devidas adaptações para permitir a instalação de luminárias de 
embutir e difusores de refrigeração. Junto aos recortes é obrigatória a instalação de perfis. 
 
PISOS 
 
Piso cerâmico tipo porcelanato 
 
Deverá ser utilizado piso cerâmico tipo porcelanato com dimensões de 60 x 60 cm, classe 
PEI-5, coeficiente de atrito > 0,40; absorção de água de 0 a 6%; resistência a ataques 
químicos de média a elevada; carga de ruptura > 1000N e espessura mínima de 8 mm, 
empregando-se argamassa de assentamento colante classificação ABNT AC I (para 
interiores) e rejunte deformável de baixa permeabilidade. Para o assentamento e 
rejuntamento do piso deverão ser empregadas mão de obra especializada e atendidas 
rigorosamente as recomendações dos fabricantes de cerâmicas, argamassas e rejuntes.  
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Deverão ser executados rodapés cerâmicos tipo porcelanato com altura de 8 cm ao longo 
do perímetro dos ambientes que recebam piso cerâmico. 
 
Os recortes das peças deverão ser executados cuidadosamente, não podendo existir 
juntas de larguras diferentes ou desalinhadas, irregularidades nos cortes apresentando 
arestas vivas ou cortantes. Os caimentos deverão ser obedecidos e respeitados as suas 
necessidades mínimas de escoamento das águas de limpeza.  
 
Deverão ser previamente apresentadas amostras dos pisos cerâmicos que serão utilizados 
na obra para serem submetidas à apreciação e aprovação da Fiscalização antes de sua 
colocação. 
 
Não serão aceitas peças com quaisquer tipos de irregularidades. 
 
O armazenamento dos materiais deverá ser em lugar plano, coberto, e protegido de áreas 
molhadas. 
 
No recebimento do material cerâmico pela obra deverá ser observada a existência de 
trincas, quebras, medidas irregulares, e homogênea tonalidade, caso haja uma desses 
hipóteses não deverá ser aceito a entrega do mesmo. 
 
Fornecimento e instalação de rodapé cerâmico tipo em porcelanato 
 
Os rodapés cerâmicos tipo porcelanato obedecerão ao mesmo dimensionamento e cor do 
material a ser utilizado no piso.  
 
Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito/mármore/pedra 
 
Os serviços deverão ser realizados por mão-de-obra especializada. 
 
Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que 
comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas. 
 
Deverá ser feito estudo de distribuição das peças de forma a garantir uma superfície 
uniformemente mesclada, sem discrepâncias acentuadas. Deverá ser obtida uma 
superfície desempenada e bem nivelada. Deverão apresentar forma, cor e textura regular 
nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas. 
Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção. 
 
A CONTRATADA realizará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções 
necessárias nas peças para seu perfeito assentamento. A espessura das juntas não 
poderá ser superior a 1,5 mm. Prever assentamento através de argamassa colante 
industrializada, tipo 2. Prever aplicação de argamassa de regularização, traço 1:4, com 3 
cm de espessura. 
 
Não poderá haver circulação na área pavimentada por 5 dias após seu assentamento. As 
áreas assentadas deverão permanecer devidamente protegidas durante o período da 
construção. 
 
Todas as amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
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Fornecimento e instalação de rodapé em granito/mármore (H =10cm) 
 
Os rodapés em pedra – mármore ou granito – obedecerão ao mesmo dimensionamento e 
cor do material existente no imóvel/local. Deverá ser mantida a paginação existente. 
 
Fornecimento e instalação de soleira em granito 
 
A soleira será em granito cinza médio, polido e lustrado, com espessura 3 cm. Os rodapés, 
demais soleiras e os peitoris serão no mesmo material e ou cor do piso. 
 
Serão considerados desníveis a diferença entre dois pontos com altura superior a 0,5 cm. 
As rotas acessíveis não deverão conter desníveis. Caso não seja possível, os desníveis 
serão tratados da seguinte forma: 
Desníveis de até 0,5 cm não necessitam ser tratados; 
Desníveis entre 0,5 cm e 1,5 cm deverão ser tratados com rampas com 50% de inclinação; 
Desníveis acima de 1,5 cm são considerados degraus e serão tratados como rampas 
conforme normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Quando inseridos nas rotas 
acessíveis, não serão permitidos degraus entre 1,5 e 15 cm, os quais deverão ser 
substituídos por rampas ou retirados, conforme normas técnicas de acessibilidade da 
ABNT. 
 
Fornecimento e instalação de revestimento de piso em carpete e rodapé de cordão 
de poliamida 
 
O fornecimento e instalação do revestimento de piso em carpete não se restringe apenas à 
recomposição de áreas danificadas da unidade, estão inclusas as regularizações, 
nivelamentos, adesivos e dispositivos necessários à fixação de mantas ou placas. 
 
Deverão ser seguidas as dimensões e formas especificadas em projeto. Os serviços 
deverão ser realizados por mão-de-obra especializada. 
 
Antes da aquisição dos carpetes, a CONTRATADA deverá apresentar Ficha Técnica 
contendo as especificações do fabricante acompanhada de amostra do produto, bem 
como “Teste de Inflamabilidade”, para que o produto seja aceito pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Em qualquer caso, executar a colocação de acordo com as especificações do fabricante. 
Aplicação: Tráfego Comercial Pesado ou Extra-Pesado 
Cor: tons de cinza médio ao grafite. 
Dimensões: Carpete em manta. A altura mínima do carpete, com a base, não será inferior 
a 6 mm 
Construção do fio: Bouclé 
Tipo de fibra: 100% nylon 6.6 
Altura do pelo: mínima de 3 mm 
Método de tingimento: 100% solution dye 
Propagação de chama: máximo Classe “C”, segundo NBR 9442 
Densidade de fumaça (DM): menor ou igual a 450, segundo ASTM E-662 
Geração estática de eletricidade: eletroestaticidade menor que 3,5 kV a 20% de umidade 
relativa, durante toda a vida útil do carpete 
Proteção antimanchas: AATCC 175 – 1991 – resultado maior ou igual a 8.0 on the Red 
Stain 
Scale 
Descoloração AATCC 16E – 4.0 após 60 horas 
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Estabilidade dimensional: menor ou igual a 0,2% 
Gauga: mínimo de 31,5/10 cm (1/10) 
Adesivo especial inodoro e antialérgico, preferencialmente à base de água, com 
característica que permita a retirada e posterior recolocação da placa 
Base acolchoada com isolamento acústico (Next Step, Confort Plus, ou equivalente), 
preferencialmente livre de PVC. 
 
Deverá ser instalado rodapé de cordão de poliamida para acabamento nas junções entre 
carpete e alvenaria, na mesma cor do carpete. 
 
Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado  esp. = 6cm 
 
Será fornecido e executado um lastro de concreto não estrutural/contrapiso, com traço 
1:3:6, Fck = 18Mpa e impermeabilizado (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com 
espessura de 6,0 cm, pronto para assentamento de piso cerâmico. O contrapiso será 
executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície 
especificada em projeto só depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, 
nivelado e colocadas todas as canalizações que devam passar sob o piso 
 
Regularização de piso com nata de cimento 
 
Inicialmente, deverão ser eliminados todos os resíduos que possam prejudicar a aderência 
da argamassa de regularização, tais como: restos de madeira presos ao concreto, 
partículas soltas etc.. Caso a laje seja antiga ou muito lisa, deverá ser apicoada. Umedecer 
e aplicar camada de pasta de cimento imediatamente antes de aplicar a argamassa de 
regularização. 
 
Para a camada de regularização, utilizar argamassa com traço 1:3. Redobrar atenção aos 
efeitos da retração, que poderão soltar a argamassa da laje. Não adicionar hidrofugantes. 
 
Deverá ter espessura máxima de 25 mm. Caso seja necessária maior espessura, aplicar 
em camadas sucessivas. A superfície final deverá ter acabamento áspero com aplicação 
de desempenadeira de madeira. 
 
Deverá ser dado caimento superficial para os ralos, entre 1,5 a 2,5%. 
 
Enchimento de nichos em geral 
 
Para regularização dos níveis das novas rampas, prever preenchimento dos nichos 
utilizando material proveniente de entulho e enchimento com areia para aterro e 
regularização deste local. 
 
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento 
 
O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua posição 
final, através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação. 
 
Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, 
devendo-se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o lançamento. 
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Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser vistoriados 
e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 
 
O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às normas da ABNT 
e especificações da ACI-304 e ou sucessoras, e o concreto deverá ter um índice de 
consistência adequado às características do equipamento. 
 
O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta 
frequência, com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com características para 
proporcionar bom acabamento. 
 
Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e movimentados 
constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total adensamento, e os 
seus pontos de aplicação deverão ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu 
raio de ação. 
 
Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e 
armaduras. 
 
As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma peça 
estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o 
concreto onde se encontram engastadas adquira suficiente resistência para assegurar a 
eficiência da aderência. 
 
Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no 
sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas. 
 
Toda concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde 
necessariamente serão considerados: 
  
Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupções de 
aplicação do concreto, com definição precisa do volume a ser lançado. 
 
Na delimitação desta área, ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão ser 
sempre verticais e atender às condições de menores solicitações das peças. O concreto 
junto às formas verticais das juntas deverá ser bem vibrado. As juntas de concretagem 
deverão ser providas de pontas de ferro para reforço conforme indicado anteriormente. 
 
Planejamento dos recursos de equipamentos e mão de obra necessários à concretização 
dos serviços. 
Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão adequadas 
às sobrecargas previstas. 
 
Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este 
plano de concretagem. 
 
Todo concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação entre o local 
de aplicação e o número do lote do concreto lançado, para possibilitar um adequado 
controle de qualidade. 
 
PAREDES E DIVISÓRIAS 
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Alvenarias 
 
As alvenarias deverão ser executadas com bloco de cerâmico furado, 9x19x19 cm, para 
vedação que não têm a função de resistir a outras cargas verticais, além do peso da 
alvenaria da qual faz parte. 
 
O revestimento das alvenarias será em chapisco e emboço desempenado externamente e 
internamente. 
 
A espessura da alvenaria deverá acompanhar a espessura do vão a ser preenchido e para 
as alvenarias novas conforme indicado em projeto. 
 
A argamassa de assentamento dos blocos deverá ser composta de cimento portland, cal 
hidratada e areia no traço de 1:2:8, proporção em volume dos componentes 
respectivamente. 
 
A argamassa deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos 
cerâmicos e mantê-los no alinhamento durante o assentamento. 
 
Deverá ser preparada em quantidade adequada à sua utilização, para se evitar a perda da 
plasticidade e consistência da argamassa. 
 
A ligação com pilares de concreto armado, ou outros elementos estruturais existentes 
(lajes e vigas) deverá ser efetuada com emprego de barras em aço CA-50 com diâmetro 
de 5 a 10 mm, distanciadas entre si de 60 cm, com comprimento médio de 60 cm, 
engastadas no pilar e na alvenaria. 
 
As faces de elemento em concreto que ficarão em contato com a alvenaria deverão ser 
chapiscadas. 
 
Sobre os vãos de portas, caixilhos e vãos dos atenuadores de ruído devem ser colocadas 
vergas e sob os vãos de caixilhos e vãos dos atenuadores de ruído devem ser colocadas 
contravergas.  
 
Emboço  
 
Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superfície do chapisco, 
propiciando uma superfície que permita receber acabamento final com pintura em tinta 
acrílica. 
 
A argamassa de emboço a ser aplicada sobre o chapisco deverá ser preparada com 
cimento Portland, cal hidratada e areia no traço de 1:2:8, proporção em volume dos 
componentes respectivamente. 
 
Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida 
sobre a superfície a ser revestida. A espessura do emboço deverá ser de mais ou menos 
20 mm. 
 
As ondulações ou desvios de prumo não devem superar 3 mm em relação a uma régua 
com 2 m de comprimento e as irregularidades abruptas não devem superar 2 mm em 
relação a uma régua com 20 cm de comprimento. 
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Após o preenchimento total da superfície e a argamassa adquirido consistência adequada, 
promover a raspagem da superfície para remoção de excesso de argamassa e a 
regularização da superfície por meio de régua. 
 
O acabamento deve ser feito com o material ainda úmido, alisando-se com 
desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira 
munida de feltro ou espuma de borracha. 
 
As ondulações ou desvios de prumo não devem superar 3 mm em relação a uma régua 
com 2 m de comprimento e as irregularidades abruptas não devem superar 2 mm em 
relação a uma régua com 20 cm de comprimento. 
 
Colocada régua de 2,5 metros, não poder haver afastamentos maiores que 3 mm para 
pontos intermediários e 4 mm para as pontas. 
 
Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda do 
pano subseqüente. 
 
As arestas deverão ser executadas com a fixação de uma régua na extremidade da 
parede adjacente, procedendo-se o lançamento da argamassa e acabamento da 
superfície, garantindo dessa forma a linearidade das arestas convexas. 
 
Chapisco 
 
Camada de preparo da base, aplicada de forma contínua com a finalidade de uniformizar a 
superfície quanto à absorção e melhorar a aderência entre o emboço e a alvenaria. 
 
O chapisco deve ser aplicado com consistência fluida, assegurando maior facilidade de 
penetração da pasta de cimento na base a ser revestida e melhorando a aderência na 
interface revestimento-base. O lançamento do chapisco não deverá cobrir completamente 
a base. 
 
PORTAS E GRADIS 
 
Portas de madeira 
 
Fornecimento e instalação de porta lisa de madeira encabeçada, revestida laminado 
melaminico, colocação e acabamento de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 
0,92 x 2,10 m e 1,52 x 2,10m. 
 
As portas serão executadas com folhas e batentes em madeira, com acabamento em 
pintura com tinta esmalte sintético, acetinado fosco, cor a ser definida pela Contratante. 
 
As folhas de porta, além de absolutamente planas e isentas de empenamento, deverão 
apresentar forma e dimensões adequadas para o tipo de fechamento a que forem 
destinadas, estrutura sólida e conformação perimetral que garanta a instalação segura de 
qualquer tipo de fechadura, ou acessório, compatível com suas dimensões. 
 
Todas as folhas, das portas deverão ser maciças, enchimento 100% maciço em sarrafos 
de madeira de lei, com superfície lisa folheada em madeira. 
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Sempre que qualquer folha tiver que ser cortada com a finalidade de diminuir suas 
dimensões originais, e isto implicar a perda ou o enfraquecimento de alguma de suas 
peças perimetrais, ela deverá ser convenientemente restaurada, de modo que sua 
resistência e aspecto mantenham-se inalterados. 
 
Todas as folhas deverão apresentar dimensões externas compatíveis com o vão a que se 
destinam, não sendo permitida a execução, na obra, de cortes ou desbastamentos, que 
não aqueles estritamente necessários aos ajustes de instalação. 
 
Os batentes e batedores das portas deverão ser confeccionados em madeira maciça. A 
largura do batente deverá acompanhar a espessura da alvenaria onde será instalada cada 
porta. 
 
O acabamento final dos batentes e batedores será com pintura em tinta esmalte sintético, 
acabamento acetinado na cor a ser definida pela Contratante. 
 
Conjunto de fechadura de embutir externa, máquina com cilindro oval, em alumínio 
escovado envernizado ou equivalente, que será instalado nas portas novas de madeira, 
instaladas internamente nos ambientes. 
 
Maçanetas tipo alavanca e rosetas em alumínio com acabamento escovado envernizado 
ou equivalente. 
 
Dobradiça tipo média, conjunto com 03 (três) unidades para portas com uma folha e 06 
(seis) unidades para portas com duas folhas, em aço com acabamento cromado 
acetinado, dimensões de 3 1/2" x 3". 
 
Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg 
 
Fornecimento e instalação de mola aérea para porta da biblioteca, de madeira, referência 
Dorma, potência 3. 
 
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas 
 
As portas em madeira receberão ferragens específicas, com acabamento cromado, 
referência Dorma ou equivalente.  
 
MOBILIÁRIO  
 
Fornecimento e instalação de mobiliário 
 
Deverá ser fornecido e instalado o seguinte mobiliário: 
1) Poltronas de auditório com pranchetas escamoteáveis embutidas no corpo da poltrona, 
assento em espuma injetada e revestidas com couro ecológico na cor vinho, encosto em 
polipropileno injetado na cor preta, base de 4 pés em aço com pintura eletrostática epóxi 
pó. Modelo 8000: 
- 19 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braço final direito e prancheta direita; 
- 42 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braço central e prancheta direita; 
- 17 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, final esquerdo e prancheta direita; 
- 2 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, final esquerdo e prancheta esquerda; 
- 2 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braços individuais com prancheta direita; 
- 1 poltrona para obeso sem prancheta modelo 2 com braços individuais; 
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2) Cadeiras giratórias com braços fixos, encosto médio, revestidas com couro ecológico na 
cor vinho: 
- 3 poltronas doge giratórias modelo b baixo; 
 
Fornecimento e instalação de mesa e púlpito em marcenaria 
 
Deverão ser fornecidos e instalados mesa e púlpito em madeira mdf revestidos com 
formica na cor acácia ou equivalente de qualidade superior. 
 
Qualquer alteração na cor proposta deverá ser submetida à análise da Administração da 
Faculdade de Direito para aprovação. 
 
Lousa em laminado melamínico, branco 
 
Deverá ser confeccionada em chapa de madeira compensada 18 mm, de virola, e sobre 
ela será colado laminado melamínico fórmica lousa padrão F608 Brancoline nas 
dimensões 3,00x1,20 m, estruturado com sarrafos de madeira 3x5 cm em mogno, 
embutidos na alvenaria, com moldura e coletor de giz também em mogno, demais detalhes 
conforme projeto. O coletor de giz será na dimensão de mais ou menos 13 cm com 
dimensão mínima interna de 10 cm. 
 
PINTURA 
 
Pintura látex com emassamento e lixamento 
 
Preparo da Superfície: 
A superfície da argamassa deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, 
sabão ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou 
escovando-se a superfície. Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a 
própria argamassa empregada no reboco. Imperfeições rasas da superfície serão 
corrigidas com massa de PVA, modelo de referência Suvinil Massa Corrida, referência: 
6350, da Glasurit ou equivalente. Com lixa para massa referência 230 U grão 100 da 3M 
ou equivalente, eliminar qualquer espécie de brilho. 

 
Tratamento da Superfície: 
Logo após o preparo da superfície, aplicar uma demão de selador, modelo de referência 
Suvinil Selador Acrílico referência 5700 da Glasurit ou equivalente, com as seguintes 
características: 
Cor: branca 
Diluição: até 10% (dez por cento), em volume 
Diluente: água 
Aplicação: trincha referência 186 ou 529 da Tigre ou equivalente, rolo referência 1320 ou 
1328 da Tigre ou equivalente ou pistola convencional 
Quatro horas após, aplicar uma demão de Suvinil Massa Corrida (ou equivalente/superior) 
referência 6350 da Glasurit ou equivalente, com as seguintes características: 
Cor: branca 
Diluição: se necessário, adicionar um pouco de água 
Diluente: água 
Aplicação: desempenadeira de aço ou espátula, em camadas finas 
Rendimento: 8 a 12 m² / galão, por demão 
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Três horas após, efetuar lixamento com lixa para massa referência 230 U grão 100 da 3M 
ou equivalente e a seguir remover o pó. 
Aplicar de uma segunda demão de Suvinil Massa Corrida (ou equivalente/superior) e, três 
horas após, novo lixamento, agora com lixa para massa referência 230 U grão 150 da 3M 
ou equivalente, e remover novamente o pó. 
 
Acabamento: 
Para acabamento deverá ser aplicada uma demão de látex, referência Suvinil Látex (ou 
equivalente/superior) referência 2250 da Glasurit ou equivalente, com as seguintes 
características: 
Cor: padrão CAIXA ou existente no imóvel/local 
Diluição: até 20% (vinte por cento), em volume 
Diluente: água 
Aplicação: trincha referência 186 ou 529 da Tigre ou equivalente, rolo referência 1320 ou 
1328 da Tigre ou equivalente ou pistola convencional 
Rendimento: 45 a 55 m² / galão, por demão 
Aspecto: acetinado ou existente no imóvel 
Quatro horas após, aplicar uma segunda demão, idêntica à primeira. 
 
Aplicação: 
A CONTRATADA aplicará a pintura rigorosamente de acordo com o acima especificado, 
em todas as superfícies indicadas, para receber emulsão de acetato de polivinílo. 
 
Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra 
de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m para aprovação da 
Faculdade. 
 
Pintura esmalte com lixamento para esquadrias de madeira 
 
Deverá ser aplicada uma demão de verniz modelo de referência Sparlack Knotting Verniz 
Isolante Incolor 99150 da Akzo ou equivalente, para selar nós e / ou veios resinosos.  
Duas horas após, aplicar uma demão de verniz Linha 900 da União, com as seguintes 
características: 
Cor: incolor 
Diluição: até 20% (vinte por cento), em volume 
Diluente: solvente código 7016 fabricante União 
Aplicação: trincha modelo de referência 186 ou 529 da Tigre ou equivalente, rolo 
referência: 1320 ou 1328 da Tigre ou equivalente ou pistola convencional 
Rendimento: 21 m² / galão, por demão 
Aspecto: semifosco 
A porta, o marco e alisares receberão 1 ou 2 demãos de selador, conforme a necessidade, 
massa a óleo, lixamento e posterior pintura esmalte sintético acetinado Suvinil (ou 
equivalente/superior) na cor Branco Gelo  F164 ou equivalente. 
 
Acabamento: 
Vinte e quatro horas após a operação descrita no item Tratamento da Superfície, será 
realizado lixamento leve, com lixa para madeira nº 120 e aplicação de uma demão de 
verniz referência Linha 900, com as características já discriminadas no item anterior, 
porém na diluição de 10% (dez por cento), em volume. 
Vinte e quatro horas após, realizar novo lixamento leve, com lixa para madeira nº 150, 
remover o pó e aplicar uma segunda demão, idêntica à descrita no item anterior. 
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Aplicação: 
A CONTRATADA realizará rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas 
as superfícies de internas de madeira – indicadas, para receber verniz, de base fenólica. 
 
VIDROS 
 
Vidro liso transparente de 6mm 
 
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os vidros para todos os caixilhos do auditório, 
conforme projeto. Os vidros empregados na obra deverão ser absolutamente isentos de 
bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos de fabricação. Para o 
assentamento das chapas de vidro deverão ser empregadas gaxetas de borracha duplas e 
baguetes com massa de vidraceiro em duas demãos. A massa do vidraceiro deverá ser 
composta de gesso e óleo de linhaça, devendo-se acrescentar o pigmento adequado para 
manter o padrão existente. 
 
Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, esses deverão ser bem limpos e 
lixados. As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, 
pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com 
relação ao requadro de encaixe. 
 
A norma técnica que responde pelas regulamentações técnicas para a produção de vidros 
planos é ABNT NBR 11706:1992. 
 
Os serviços de envidraçamento deverão ser executados rigorosamente de acordo com as 
especificações e recomendações dos fabricantes dos vidros. 
  
Os vidros serão liso incolor com e= 6mm. 
 
CAIXILHARIA 
 
Fornecimento e instalação de persianas 
 
Fornecimento e instalação de persianas rolô blackout, incluindo acessórios de fixação e 
sistema de acionamento manual. Referencia: Luxaflex Original ou equivalente de 
qualidade superior, na cor bege claro. 
 
Caixilho em alumínio maximar, sob medida 
 
Fornecimento e instalação de caixilhos com perfis série 25 ou superior em alumínio 
anodizado natural tipo maxim-ar com vidro incolor 6mm, conforme projeto. 
 
ACESSIBILIDADE 
 
Fornecimento e instalação de guia de balizamento em concreto 
 
As rampas devem incorporar guias de balizamento com altura mínima de 5cm,  instaladas 
ou construídas nos  limites da  largura da  rampa e na projeção dos guarda-corpos. 
 
Fornecimento e instalação de guarda corpo e corrimão. 
 
Deverão atender à NBR9050 e NBR14718.  
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Os corrimãos e guarda corpos externos deverão possuir o anel para orientação de  
deficientes visuais  (conforme NBR  9050)  em  aço  inox,  soldado  ao  tubo  do  corrimão,  
evitando  retirada  por terceiros. 
 
Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados das rampas e escadas. Serão 
executados em aço inox com acabamento escovado ou liso, com Ø 1 ½”  (38mm), 
espessura da parede do tubo e=2,25mm. Os corrimãos serão instalados em ambos os 
lados dos degraus isolados, das escadas fixas e das rampas. Quando embutidos na 
parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0cm da parede de fundo e 15,0cm da face 
superior da reentrância.  
 
Os corrimãos terão seção circular de 38mm (1 ½”). 
 
Os corrimãos laterais prolongar-se-ão pelo menos 30cm antes do início e após o término 
da rampa ou escada, sem interferir em áreas de circulação ou prejudicar a vazão. Em 
edificações existentes, onde for impraticável promover o prolongamento do corrimão no 
sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na 
parede adjacente.  
 
As extremidades dos corrimãos terão acabamento recurvado junto à parede ou ao piso.  
 
Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos será de 0,92m do piso, medidas 
de sua geratriz superior.   
 
Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimãos laterais serão duplos, 
instalados a duas alturas: 0,92m e 0,70m do piso, medidas da geratriz superior.  
 
Os corrimãos laterais serão contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas ou 
das rampas. Os guarda-corpos serão em tubo de aço inoxidável escovado ou liso, com Ø 
= 2’’. O fechamento do guarda-corpo será em vidro temperado ou laminado 8mm incolor 
ou barras circulares verticais Ø  =  1/2”  com  espaçamento máximo  de  11cm  entre  cada  
uma,  em  aço  inox  escovado  ou  liso, fixadas ao guarda-corpo por solda. A altura 
mínima do guarda-corpo será de 1,10m. 
  
Especificações: 
Os corrimãos serão fixados em duas situações:  
a) Fixação em alvenarias: 
O corrimão será fixado através de solda, em barra chata de 1 ½’’, e=1/4’’ do mesmo 
material do  corrimão. O conjunto corrimão e barra  chata  será  soldado em  chapa de 
290x70x30mm de aço, que  será  aparafusada  na  alvenaria  através  de  parafusos  de  
10mm  com  chumbador  do  tipo Parabolt. 
b) Fixação em apoios verticais metálicos:  
Os apoios serão no mesmo material do corrimão, com Ø = 2’’, e=2,25mm, que serão 
soldados às sapatas de 10x10cm aço inoxidável escovado e=1/4” fixado ao piso através 
de parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.  
Os corrimãos serão soldados em barra chata de 1 ½’’ e=1/4’’ de aço. O conjunto corrimão 
e barra chata será aparafusado em chapa de 1 ½’’  e=1/8’’  de  aço  soldado  no  apoio  
vertical  metálico.  
c) A fixação do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada será através de solda às  
sapatas de 10x10cm do mesmo material do guarda-corpo, e=1/4”  fixado ao piso através 
de parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.   
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Fornecimento e instalação de piso tátil emborrachado – alerta e/ou direcional – de 
sobrepor para a área interna 
 
Piso tátil alerta e / ou direcional em borracha 250 x 250 mm com espessura total (placa + 
relevo) de 5mm para instalação sobreposta colada, cor azul (cor 3 da Borindus, azul caribe 
da Mercur, azul da Arco ou tecnicamente equivalente), fabricante Mercur, Arco, Borindus 
ou tecnicamente equivalente. Estão inclusos o fornecimento e aplicação de cola específica 
e vedador de borda. 
As placas de borracha deverão ser de material plástico de PVC através do processo de 
compactação / prensagem, formulado sem adição de metais pesados, antiderrapantes e 
pigmentação na massa. 
Poderão ser utilizados dois tipos de adesivos: 
Adesivo de contato: a base de borracha sintética, teor de sólidos maior que 18%, ref.: 
UNA, Pulvitec Polyplac, Petrocola P4000 ou tecnicamente equivalente. 
Adesivo bicomponente: a base de poliuretano, com catalisador, ref.: Brascola Brascolflex 
Piso 800 PU, Flexmann AF-51 ou tecnicamente equivalente. 
Para que os pisos táteis em borracha tenham fixação prolongada, recomenda-se ser o 
último item a ser instalado antes da abertura da Unidade, não sendo permitido tráfego 
sobre ele e limpeza com água antes da cura completa recomendada pelo fabricante do 
adesivo. 
 
Aplicação: 
a) Instruções iniciais de aplicação: 
A superfície a ser aplicada não deve estar úmida; 
A embalagem do adesivo não deve ser mantida aberta por muito tempo, ou tempo curto 
demais, fazendo com que o produto perca sua pega; 
Não deve haver excesso ou falta de adesivo nas superfícies a serem coladas; 
Não utilizar adesivo com tempo de vida próximo ao vencimento, já em fase de 
vulcanização. 
b) Aplicação com adesivo de contato – as instruções abaixo deverão ser fielmente 
seguidas pelo instalador: 
Limpar o piso existente, sobre o qual será instalado o piso tátil, com Thinner para retirar 
toda oleosidade, cera, tinta etc.. O piso deverá estar limpo, isento de manchas de óleo e 
ou poeira; 
Colocar as placas do Piso Tátil nas posições pré-definidas; 
Demarcar com fita crepe em seu contorno; 
Retirar as placas de dentro à marcação e limpar bem a área que receberá as placas com 
Thinner para colocação das peças, removendo toda oleosidade, cera, tinta e poeira; 
Passar camada fina de adesivo de contato nas duas bases (base inferior da placa e na 
superfície) e deixar secar por um tempo médio de 15 a 20 minutos, para evaporação do 
solvente; 
Repetir o adesivo com a segunda demão, dando o mesmo intervalo de cura (de 15 a 20 
minutos) ; 
Colar as placas sobre o piso e pressioná-las para aumentar a aderência. Se bater, fazê-lo 
com martelo de borracha; 
Retirar a fita crepe; 
Arredondar as pontas das placas dos cantos para diminuir pontos de descolagem; 
Retirar os restos de adesivo das bordas; 
Aplicar vedador de borda da 3M (ou equivalente) no entorno das placas coladas (entre 3 a 
4 mm do entorno); 
Aguardar a cura da colagem de 24 horas antes de utilização e lavagem; 
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A cura completa do adesivo ocorre após 3 dias, por isso, recomendamos tal prazo para a 
liberação do tráfego sobre o piso. Esse é o tempo que todos os adesivos de contato à 
base de borracha sintética levam para se autovulcanizar. 
Aplicação com adesivo bicomponente – as instruções abaixo deverão ser fielmente 
seguidas pelo instalador: 
Limpar o piso existente, sobre o qual será instalado o piso tátil, com solvente indicado pelo 
fabricante do adesivo para retirar toda oleosidade, cera, tinta, etc. O piso deverá estar 
limpo, isento de manchas de óleo e ou poeira; 
Colocar as placas do Piso Tátil nas posições pré-definidas; 
Demarcar com fita crepe em seu contorno; 
Retirar as placas de dentro à marcação e limpar bem a área que receberá as placas com 
solvente indicado pelo fabricante do adesivo para colocação das peças, removendo toda 
oleosidade, cera, tinta e poeira; 
Efetuar a mistura do adesivo bicomponente conforme instruções do fabricante; 
Aplicar o adesivo no piso imediatamente após a mistura com um auxílio de uma espátula. 
Posicionar as placas de borracha. Após alguns instantes verificar o posicionamento das 
placas e corrigir se necessário. Evitar aplicar o produto em partes não desejadas, pois o 
adesivo é de difícil remoção após a secagem; 
Retirar a fita crepe e se preciso limpar possíveis respingos com solvente indicado pelo 
fabricante do adesivo. Após a secagem do produto, sua remoção só será possível 
mecanicamente; 
Arredondar as pontas das placas dos cantos para diminuir pontos de descolagem; 
Aplicar vedador de borda da 3M (ou equivalente) no entorno das placas coladas (entre 3 a 
4 mm do entorno); 
Aguardar a cura da colagem de 2 horas; 
A cura completa do adesivo ocorre após 48 horas, por isso, a liberação do tráfego sobre o 
piso somente poderá ser liberada após esse prazo. 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: o adesivo bicomponente exige o uso de máscaras e luvas 
para aplicação por ser um produto com grau médio de toxidade. Informamos que esse 
adesivo exala fortes odores. 
d) Aplicação sobre carpete – as instruções abaixo deverão ser fielmente seguidas pelo 
instalador: 
1. Remover o carpete com as mesmas dimensões (largura e comprimento) do piso tátil; 
2. Remover com solvente de resíduos de cola, até que a superfície fique isenta dos 
mesmos e totalmente seca; 
3. Colar sobre a superfície: berço de borracha tipo manta arroz (edma) e=2 mm, fabricação 
Daud ou manta de Pavifloor Prisma cor 909 e= 2 mm fabricação Fademac ou 
tecnicamente equivalente (marcas indicadas como referência, podendo ser utilizadas 
equivalentes ou superiores);  
4. A colagem do berço deverá ser utilizada cola do tipo: 
Para Manta de borracha: Cola de contato tipo Petrocola P4000 ou tecnicamente 
equivalente. 
Para Manta de Pavifloor: Adesivo AD168 ou Decorfix ou tecnicamente equivalente. 
5. Colar sobre o berço de piso tátil obedecendo às características de material e aplicação 
apontadas anteriormente. 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, 
equipamentos, mão de obra e serviços necessários para execução das novas instalações 
dos dois auditórios localizados no pavimento Térreo e 1º pavimento, conforme previsto no 
projeto.  
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Deseja-se, ao final dos serviços, obter o Auditório, objeto desta contratação, totalmente 
operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e 
demais serviços deverão ser previstos de forma a incluir todos os componentes 
necessários para tal, mesmo aqueles que embora não claramente citados, sejam 
necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o Auditório. 
 
ELETRODUTOS 
 
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 25 mm (1”)- ,DN 32 mm (1 1/4”), 
aparente, instalado em teto – Fornecimento e instalação – AF_11/2016_P 
 
Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado, aparente ou embutido no 
entreforro conforme projeto, incluindo curvas, luvas, conduletes e demais acessórios para 
fixação. 
 
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15 m e evitar trechos com mais de 2 
curvas de 90º. 
 
Para Ø 1” ou 25 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150 mm.  
 
Para Ø 1 1/4” ou 32 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320 mm. 
 
Os eletrodutos deverão ser fixados às lajes através de tirantes com abraçadeiras. 
 
Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado e de energia elétrica, deverá ser mantida 
a distância mínima conforme antiga TIA 569, onde o mínimo é 127 mm. 
 
Todas as extremidades deverão ser OBRIGATORIAMENTE VEDADAS DURANTE A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de 
limpeza final. 
 
Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2” – com acessórios 
 
Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado a quente, aparente em parede ou 
embutido no entreforro conforme projeto, incluindo tintas, curvas, luvas, conduletes e 
demais acessórios para fixação. 
 
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15 m e evitar trechos com mais de 2 
curvas de 90º. 
 
Para Ø 1” ou 25 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150 mm.  
 
Para Ø 1 1/4” ou 32 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320 mm. 
 
Os eletrodutos deverão ser fixados às lajes através de tirantes com abraçadeiras. 
 
Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado e de energia elétrica, deverá ser mantida 
a distância mínima conforme antiga TIA 569, onde o mínimo é 127 mm. 
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Todas as extremidades deverão ser OBRIGATORIAMENTE VEDADAS DURANTE A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de 
limpeza final. 
 
Eletroduto flexível corrugado,  PVC, DN 25 mm (3/4”) para circuitos terminais, 
instalado em forro – Fornecimento e instalação. AF 12/2015 
 
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, embutido no 
piso e parede de alvenaria. 
 
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15 m e evitar trechos com mais de 2 
curvas de 90º. 
 
Para Ø 1” ou 25 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150 mm.  
 
Para Ø 1 1/4” ou 32 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320 mm. 
 
Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado e de energia elétrica, deverá ser mantida 
a distância mínima conforme antiga TIA 569, onde o mínimo é 127 mm. 
 
Todas as extremidades deverão ser OBRIGATORIAMENTE VEDADAS DURANTE A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de 
limpeza final. 
 
Caixa de tomada em alumínio para piso 4’ x 4’ 
 
Fornecimento e instalação de caixa de piso 100 x 100 mm em alumínio fundido, polido, 
embutido no piso, fabricante Forjasul, Wetzel ou equivalente. 
 
Todas as caixas deverão ser OBRIGATORIAMENTE VEDADAS DURANTE A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de 
limpeza final. 
 
Caixa octogonal 4” x 4”, PVC, instalada em laje – Fornecimento e instalação.  
 
Fornecimento e instalação de caixa de pvc 4”x4” instalada embutida na alvenaria ou 
instalada no entreforro fixada na laje. 
 
Todas as caixas deverão ser OBRIGATORIAMENTE VEDADAS DURANTE A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de 
limpeza final. 
 
LUMINÁRIAS E LÂMPADAS 
 
Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada 
fluorescente compacta de 9W 
 
Luminária de emergência Balizamento ou Aclaramento Autônoma Led de 9W é utilizado 
para aclaramento de ambientes com dimensões maiores, com acendimento automático na 
falta de alimentação de energia elétrica. 
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Fabricado com tecnologia a LED, o que permite alto desempenho de iluminação associado 
com um baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e alta durabilidade. 
 
Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 3400 a 3680 lm, potência de 31 a 39W 
 
Luminária LED de embutir indicada para ambientes onde há necessidade de controle de 
ofuscamento rigoroso, como agências bancárias, escritórios e salas de estudo. 
 
Instalação: Embutir em forros modulares 1250x625 com perfil "T" ou em forros de gesso, 
madeira e PVC por meio de tirantes. 
Corpo: Chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada. 
Aletas e refletores: Aletas e refletores em alumínio alto brilho, garantindo excelente 
desempenho e conforto visual. 
Difusor: Policarbonato Texturizado sobre a placa de LED. 
Durabilidade: Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 25.000h de 
uso, em ambiente a 50°C. 
Equivalência: Para substituição de duas lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 23W, 
28W ou T8 de 32W. 
LED e Driver: Placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária.  
Opcional "D": Driver dimerizável 0 a 10V. 
Referência ABALUX LEDC04 ou equivalente. 
 
Luminária LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor translúcido ou 
transparente, 4000 K, fluxo luminoso de 2924 a 3400 lm, potência de 31 a 37W 
 
Luminária LED de sobrepor indicada para ambientes onde há necessidade de controle de 
ofuscamento rigoroso, como agências bancárias, escritórios e salas de estudo. 
 
Instalação: Embutir em forros modulares 1250x625 com perfil "T" ou em forros de gesso, 
madeira e PVC por meio de tirantes. 
Corpo: Chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada. 
Aletas e refletores: Aletas e refletores em alumínio alto brilho, garantindo excelente 
desempenho e conforto visual. 
Difusor: Policarbonato Texturizado sobre a placa de LED. 
Durabilidade: Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 25.000h de 
uso, em ambiente a 50°C. 
Equivalência: Para substituição de duas lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 23W, 
28W ou T8 de 32W. 
LED e Driver: Placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária.  
Opcional "D": Driver dimerizável 0 a 10V. 
Referência ABALUX LEDC04 ou equivalente. 
 
Interruptor bipolar (1 módulo), 10A/250V, sem suporte e sem placa – Fornecimento e 
instalação. AF 09/2017 
 
Fornecimento e instalação de interruptores 10 A 250 V com espelho em material 
termoplástico (50 x 100 mm mono ou bipolar). 
 
Deverão ser fornecidos completos, tipo embutir ou sobrepor, em placa de baquelite, base 
monopolar ou bipolar conforme padrão existente no imóvel. Fabricante PIAL, modelo Pial 
Plus ou equivalente, incluindo parafusos para fixação. 
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Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa 
 
Fornecimento e instalação de interruptores 10 A 250 V com espelho em material 
termoplástico (50 x 100 mm mono ou bipolar). 
 
Deverão ser fornecidos completos, tipo embutir ou sobrepor, em placa de baquelite, base 
monopolar ou bipolar conforme padrão existente no imóvel. Fabricante PIAL, modelo Pial 
Plus ou equivalente, incluindo parafusos para fixação. 
 
CABOS (ELÉTRICA, DADOS E VOZ) 
 
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos 
terminais – Fornecimento e instalação. AF 12/2015 
 
O cabo a ser fornecido e instalado deverá ser flexível, com isolamento em material 
termoplástico 70º C, classe 750 V, com características de não propagação de chamas e 
autoextinção de fogo, padrão Afumex ou Afitox, fabricante Pirelli Prysmian, Ficap ou 
equivalente. Estão inclusos terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento e 
demais materiais necessários. 
 
O cabo de neutro deverá ser de cor Azul. 
 
O cabo de proteção deverá ser de cor Verde. 
 
O cabo de fase para Rede Comum deverá ser de cor Preta. 
 
O cabo de fase para Rede Estabilizada deverá ser de cor Vermelha. 
 
Todas as emendas de cabos deverão ser soldadas com estanho e isoladas com fita 
isolante autofusão e em seguida com fita isolante. 
 
Os cabos utilizarão terminais tipo agulha nas conexões com os bornes de disjuntores e 
conectores SAK; terminais tipo garfo ou olhal serão aplicados para conexões com tomadas 
e barramentos. 
 
A ligação de fios e cabos com seção maior que 4 mm² deverá ser por intermédio de 
conectores ou terminais fabricante Magnet, Burndy ou equivalente. 
 
Os cabos deverão ser identificados na origem e nas terminações com anilhas plásticas e 
no espelho do quadro e nas tampas de tomadas com plaquetas acrílicas. 
 
Deverá ser feito o alinhamento dos cabos Fase / Neutro / Terra para a identificação dos 
circuitos em cada tomada e nos quadros. 
 
Deverá ser executada a seguinte identificação: 
Rede Comum: exemplo circuito n.º 7  
Fase = alinhamento: C07  
Neutro = alinhamento: N07  
Terra = alinhamento: T07 
Rede Estabilizada: exemplo circuito n.º 12  
Fase = alinhamento: E12  



 
 
 
 
 
 

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 

 

58 

Neutro = alinhamento: N12  
Terra = alinhamento: T12 
 
Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação residencial – Fornecimento e 
instalação. AF 03/2018 
 
Fornecimento e instalação de cabos em par trançado sem blindagem, 4 pares x 100 Ohms 
(UTP), bitola 24 AWG, Categoria 6 – 350 MHz capa na cor azul, fabricante Furukawa, AMP 
ou de desempenho equivalente/superior. 
 
Recomendações: 
Antes de iniciar o lançamento dos cabos, limpar todos os dutos com bucha de estopa, 
tracionando com arame. 
Não utilizar tração, durante o desbobinamento. 
Não chicotear os cabos, quando for necessário alinhamento. 
Nunca dobrar os cabos. 
Nunca pisar em cabos. 
Durante o lançamento dos cabos, utilizar no mínimo duas pessoas, uma para empurrar e 
outra para guiar. 
Manter um instalador no local em que houver curvas. 
Passar talco industrial para facilitar a passagem dos cabos. 
Lançar a maior quantidade de cabos possível em cada vez. 
Verificar a ocupação máxima de 50% da seção do duto pelos cabos. 
Manter destrançamento mínimo de 13 mm (1/2”), ao conectorizar o cabo. 
Manter folga técnica de 30 cm dentro da caixa de saída, para manutenção futura. 
No armário de telecomunicações, manter 3m como folga técnica. 
Manter a padronização de conectorização em todos os conectores. 
Identificar todos os cabos lançados. 
Identificar todos os pontos de telecomunicação, tanto na área de trabalho como no armário 
de telecomunicação. 
 
A crimpagem deverá ser efetuada com equipamento fabricado pelo fornecedor da tomada. 
Ex: tomada AMP com alicate AMP, tomada Krone com alicate Krone, e de acordo com as 
normas e recomendações EIA / TIA. 
 
A identificação dos cabos da rede deverá seguir o seguinte padrão: 
Deverão ser utilizadas anilhas plásticas na cor laranja com a seguinte informação: P   A   0   
0   
Onde: P   A   0   0   =   porta de 00  a  24 e letras A,B,C... para  patch panel / hub. 
 
Cabo Hdmi 15m 3d em fibra vídeo Pc TV Alta resolução 
 
Fornecimento e Instalação de Cabo HDMI 1.4 Lite transmite som e imagem digitais para 
qualquer dispositivo com entrada HDMI cabo de 6mm com filtro magnético. Cabo projetado 
para transmissão de áudio e vídeo  em alta definição. 
 
Cabo HDMI Cor: Preto 
Conector: Folheados a ouro  
Condutor: Cobre com filtro magnético  
Revestimento: PVC 
Comprimento: 15 metros 
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Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama (utilizado para 
sistema de som) 

 
Cabo Polarizado para Áudio 2x1,50mm²  
Cabo de áudio isolado com composto termoplástico e bitola de 2x1,50mm. O Cabo 
Polarizado pode ser usado em instalações de som automotivo, caixas acústicas, e outros 
projetos de som.  
 
Especificações Técnicas: 
Bitola: 2x1,50mm 
Condutores: Fios de Cobre isento de oxigênio 
Cores disponíveis: Bicolor ou Cristal 
Diâmetro Externo: 3,30mm 
Utilização:  
Cabo para Ligações de Alto-Falantes, Caixas Acústicas, Equipamentos de Áudio 
Doméstico e Automobilístico Profissional. 
 
QUADROS COMPLETOS 
 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN/12 Bolt-on – 
150 A – sem componentes 
 
Os quadros e painéis deverão ser projetados, construídos e ensaiados de acordo com as 
prescrições da Norma NBR 6808 da ABNT. 
Os quadros deverão ser especificados segundo os seguintes critérios: 
Tensão nominal. 
Classe de isolamento 
Freqüência nominal 
Corrente nominal do barramento 
Nível de isolamento nominal 
Tensão suportável a 60 Hz, 1 minuto 
Corrente de curto-circuito nominal simétrica 
Circuito de comando 
Grau de proteção 
Os quadros deverão ser do tipo de fixação em parede (aparente, embutida ou semi 
embutida), com porta frontal, sendo os componentes internos montados em chassis ou 
chapas de montagem fixadas na parte traseira do painel e fechados por meio de espelho 
frontal interno metálico ou acrílico transparente de espessura mínima de 8 mm. 
Para cada fase deverá existir barramento de cobre eletrolítico com grau de pureza mínimo 
de 99,9%, sem emendas, fixado na chapa, com isolação e diversos pontos de fixação 
através de parafusos bicromatizados, com arruelas de pressão. 
Os disjuntores de proteção dos circuitos deverão ser termomagnéticos, dimensionados 
pela carga de cada um deles, devendo ser previstos, no mínimo, 20% de espaços livres no 
quadro de circuitos como reservas para expansão futura. 
Os módulos para disjuntores não utilizados deverão ser vedados com tampa plástica 
apropriada. 
A distribuição dos componentes deverá ser equilibrada, com os condutores seguindo um 
trajeto organizado, unidos com braçadeiras plásticas. 
Todos os condutores deverão ser identificados em sua origem, junto aos barramentos, 
disjuntores e conectores, com marcadores especiais. 
O acesso ao acionamento dos disjuntores, chaves de comando, etc. deverá ser possível 
pela frente do quadro após a abertura da porta. 
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As entradas e saídas dos cabos de alimentação deverão ser possíveis tanto pela parte 
inferior como superior dos quadros. Para tanto, deverão ser previstas, nestas partes, 
chapas de aço dotadas de guarnições de borracha sintética, presas à estrutura por meio 
de parafusos, de modo a permitir sua retirada para a execução dos furos necessários para 
a conexão de eletrodutos. 
As ligações internas dos quadros deverão ser claramente identificadas com anilhas 
plásticas ou luvas em cada extremidade, com as mesmas designações dos bornes 
terminais. Os cabos deverão correr em canaletas especialmente previstas para este fim. 
As ligações entre quadros deverão ser clara e igualmente identificadas, a fim de eliminar a 
possibilidade de erro quando da ligação em campo. Deverão ser previstos em cada quadro 
20% de bornes adicionais de reserva. 
A fiação de controle deverá ser executada com cabos de cobre trançados com seção não 
inferior a 2,5 mm². 
Os quadros e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de 
identificação com as mesmas designações dos desenhos. 
Estes quadros deverão ser construídos em chapa de aço, espessura mínima de 1,9 mm 
(14 USG), pintura em epóxi, com tratamento antiferrugem, em processo eletrostático, tinta 
vinílica, com espelho articulado e porta com dobradiças embutidas e trinco. 
Todas as partes não pintadas deverão sofrer processo de bicromatização. 
Os disjuntores, geral e de circuitos terminais, deverão ser fixados por meio de trilhos ou 
garras de fixação. 
Os circuitos deverão ser identificados através de etiquetas indeléveis, de plástico ou 
acrílico, de cor preta, com legendas na cor branca, fixadas no espelho frontal interno. 
Para o neutro e terra deverão existir barras de cobre isoladas da estrutura do quadro, com 
identificação e diversos pontos de fixação através de parafusos bicromatizados, com 
arruelas de pressão. 
Todas as partes iguais dos quadros deverão ser intercambiáveis. 
Os barramentos deverão ser adequadamente fixados para resistir aos esforços 
eletrodinâmicos das máximas correntes de curto-circuito especificadas. 
Os barramentos, bem como os diversos elementos de ligação aos equipamentos 
primários, juntas e derivações deverão ser completamente isoladas eletricamente, para 
classe de 600 V, com material adequado tipo epóxi, material termo-retrátil ou equivalente. 
As emendas e derivações deverão apresentar o mesmo nível de isolamento do 
barramento. 
O material isolante a ser utilizado deverá ter propriedades elétricas e mecânicas 
comprovadamente satisfatórias, deverá ser não propagador de chamas, de baixa toxidade, 
resistente a formação de depósitos de carbono quando exposto à descarga elétrica, e 
adequado às condições ambientais da instalação. 
Os barramentos deverão ser identificados através de cores, conforme recomendações da 
Norma NBR-6808 da ABNT. 
O projeto, construção e os materiais dos barramentos, conexões e isolamento deverão 
levar em conta as contrações e expansões dos materiais devido às variações de 
temperatura dos diversos elementos, condutores ou não da corrente elétrica e dos 
isolantes. 
Deverá ser prevista uma barra de cobre eletrolítico, contínua, ao longo de cada conjunto 
de quadros, de seção transversal mínima especificada, para permitir o aterramento dos 
quadros.  
Esta barra deverá ser provida de conectores adequados, tipo alta pressão, aparafusados, 
próprios para cabos de cobre nu, para sua conexão à malha de aterramento. 
Deve ser previsto espaço reserva nos quadros para montagem futura de dispositivos de 
automação e comandos. 
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Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10A até 50A  

 
Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e 
curto-circuito), com curva característica tipo “C” (5 a 10 x In), tensão nominal máxima de 
440V, corrente máxima de interrupção de pelo menos 10kA, corrente nominal de acordo 
com os quadros de carga. 
 
Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11kA, Imax. de surto de 12 até 15 
kA 
 
Para uma proteção adicional das instalações elétricas dentro da edificação contra surtos 
de tensão provenientes de descargas atmosféricas ou manobras elétricas executadas pela 
concessionária de energia, deverão ser utilizados supressores de surto de baixa tensão 
para as fases e para o neutro. Tipo não regenerativos (varistores), classe C, com 
capacidade para 15 kA de corrente nominal de descarga e 40kA para a máxima corrente 
de descarga, capacidade de ruptura de 10kA para curtos-circuitos, tempo de resposta 
menor que 25ns para uma frente de onda característica 8/20µs. A tensão de isolamento 
nominal deverá ser compatível com a tensão local. Deverão ser instalados nos centros de 
distribuição, ligados em paralelo com o cabo de alimentação geral do quadro e o 
barramento de terra.  
 
Barramento de cobre nu 
 
Barramento em cobre com capacidade de condução de corrente 100A, trifásico. Este 
barramento em cobre é utilizado no quadro para disjuntores ou quadro distribuição 
modelos A (3+); B (7+) e C (11+) para 8; 12; 16; 24; 28; 34; 44 e 60 disjuntores. 
 

 1 disjuntor tripolar geral 
 8 a 60 disjuntores monopolares ou 4 a 30 bipolares, etc. 
 compatível com quadros cemar 

 
Verificar diagrama de quadro incluso no projeto para detalhes de fabricação. 
 
TOMADAS, PLUGUES E CONECTORES 
 
Tomada de energia quadrada com rabicho de 10A –  250V para 
instalação em painel, rodapé, caixa de tomadas.  
 
Fornecimento e instalação de tomada de 2P+T 15 A / 250 V universal miolo preto 
quadrada para caixa de tomada tipo Mopa ou equivalente, ligada na rede comum, 
fabricante PIAL, Steck ou equivalente. 
 
Deverá ser executada identificação do circuito por meio de plaquetas plásticas na parte 
interna da tampa. 
 
Placa/espelho em latão escovado 4’x4’, para 2 tomadas elétricas  
 
Fornecimento e instalação de espelho para duas tomadas 15 A / 250 V não universal, com 
tampa tipo unha, com mola e anel de regulagem, 100 x 100 mm em latão polido ou inox, 
para caixa de piso para duas tomadas 2P+T. Deverá ser fornecido de acordo com o 
padrão existente no imóvel/local, incluindo parafusos para fixação. 
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Deverá ser executada identificação dos circuitos por meio de plaquetas plásticas na parte 
interna da tampa. 
 
Placa/espelho em latão escovado 4’x4’, para tomada de lógica RJ -45 
 
Fornecimento e instalação de placa para dois conectores RJ45 fêmea, incluindo parafusos 
para fixação. 
 
Deverá ser executada a identificação dos pontos por meio de plaquetas plásticas. 
 
 

CAPÍTULO 3 – NORMAS DE EXECUÇÃO 
 
PLANEJAMENTO DA OBRA 
 
A Contratada deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, 
o Planejamento da Obra. 
 
Seus trabalhos serão direcionados a partir da reunião inicial a ser agendada com a 
Fiscalização da Faculdade de Direito, bem como instruções e decisões que ocorrerem à 
medida que forem sendo liberadas as diversas frentes de serviço.  
 
Deverá ser constituído por: 

 
 RELATÓRIO: Contendo descrição, diretrizes e resumo do plano de execução da 

obra, controle tecnológico de materiais e serviços, com base no planejamento e 
cronograma físico-financeiro.  

 
Apresentação do Planejamento da Obra: 

 
 Em todos os documentos – deverão constar dados do Arquiteto ou Engenheiro 

RESPONSÁVEL TÉCNICO (nome, registro no CREA/SP, número da ART), 
assinatura (em uma via da versão impressa) e data da entrega, contendo a 
logomarca da CONTRATADA.  

 
 RELATÓRIOS: deverão ser entregues em mídia tipo CD-ROM, nos formatos 

“.doc”, compatíveis com a versão Office do Windows 98, juntamente com 02 (duas) 
cópias impressas no tamanho A4 ou outros no padrão ABNT (01 via  
encadernada), contendo a logomarca da CONTRATADA. 
 

APROVAÇÕES LEGAIS 
 
As Aprovações Legais deverão ser obtidas pela CONTRATADA incluindo os alvarás, 
licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades da construção na 
Prefeitura Municipal local, nas Concessionárias de Serviços e demais Órgãos Públicos 
competentes, mediante apresentação dos documentos legais (peças gráficas, memoriais e 
outros) exigidos para as aprovações pleiteadas. O pagamento de todas as taxas e demais 
despesas necessárias para este fim correrá por conta da CONTRATADA. 
 
Os Documentos necessários para as aprovações deverão ser apresentados em 
conformidade com o padrão exigido pela Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária local, estadual ou municipal (responsável pelo licenciamento da 
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execução das Perícias Médicas), Concessionárias de serviços e demais órgãos do poder 
público. 
 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
 
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, 
equipamentos, mão de obra e serviços necessários para execução da reforma conforme 
previsto no projeto.  
 
Deseja-se, ao final dos serviços, obter o Auditório, objeto desta contratação, sob forma 
totalmente operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de 
obra e demais serviços deverão ser previstos de forma a incluir todos os componentes 
necessários para tal, mesmo aqueles que embora não claramente citados, sejam 
necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o Auditório. 
 
As discriminações de obras e serviços, inclusive materiais e produtos a serem empregados 
estão detalhados neste Caderno e nos projetos apresentados.  
 
A obra será executada de acordo com o projeto e especificações, que mutuamente se 
completam. Caso haja sugestões e melhorias para execução dos serviços só serão aceitos 
com a validação da Fiscalização da Faculdade de Direito. 
 
Com base nos projetos referenciados, a Contratada deverá desenvolver todos os 
detalhamentos necessários para execução de todas as atividades, contemplando as 
disciplinas de arquitetura/civil; de climatização e de instalações elétricas e controles gerais, 
bem como deverá apresentar as especificações técnicas e o cronograma detalhado para 
execução das obras a serem executadas no prédio. Deverá ainda contemplar as 
instalações provisórias necessárias para viabilizar a execução dos serviços entre as 
etapas e os serviços a serem executados. 
Deverão ser executadas de acordo com as normas vigentes todas as interligações de 
energia, sinalização e comando necessárias para o correto funcionamento do equipamento 
e instalações descritos. 
 
Os suportes para a fixação dos componentes e equipamentos especificados no projeto 
serão de fornecimento da CONTRATADA, bem como sua fabricação, instalação e pinturas 
anticorrosiva e de acabamento. 
 
Nenhuma modificação poderá ser introduzida pela Contratada nos projetos e 
especificações sem o consentimento prévio. 
 
APRESENTAÇÃO DO “AS BUILT”  
 
Projeto revisado como construído de todas as alterações que os Projetos sofrerem devido 
às modificações introduzidas no decorrer das instalações e dos serviços. O prazo de 
entrega será até a finalização da obra. 
 
A Contratada deverá apresentar projeto “As Built”, em mídia eletrônica tipo CD-ROM, nos 
formatos “ dwg “ e “ pdf “, compatíveis com a versão a partir de 2010 do AutoCAD, 
juntamente com e 02 (duas) cópias plotadas em tamanhos adequados às escalas 
indicadas e 01 (uma) cópia encadernada plotada em tamanho A3, após a conclusão da 
obra. 
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TRANSPORTE 
 
O transporte necessário, incluindo carga e descarga para todos os equipamentos, 
materiais e componentes até o local da instalação, incluindo o seguro correspondente, 
deverá ser realizado por conta da CONTRATADA, não podendo ser cobrado, em hipótese 
alguma da CONTRATANTE quaisquer tipos de despesas decorrentes de transporte até o 
local de destino dos equipamentos. 
 
MOVIMENTAÇÃO (HORIZONTAL E VERTICAL) 
 
Todas as despesas decorrentes da movimentação interna dos equipamentos, 
componentes e acessórios a serem instalados ou desinstalados, seja horizontal ou vertical, 
nas dependências do local da obra deverá ser de responsabilidade e à custa da 
CONTRATADA, bem como deverão ser considerados os horários permitidos para 
programação destes serviços e limitações dos equipamentos existentes no prédio.  
 
GESTÃO DE FORNECEDORES 
 
A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE o organograma da equipe mínima 
que será responsável pelas instalações específicas para esta obra. Deverá ainda fornecer 
uma infraestrutura de retaguarda em projetos e planejamento de obra para assegurar que 
as alternativas e soluções sejam fornecidas em tempo hábil, a fim de não prejudicar o 
andamento da obra; 
 
Os serviços desenvolvidos no transcurso da obra deverão ser confiados, no mínimo aos 
seguintes profissionais, devidamente habilitados. 
 
Apontador (conferente) 
 
Encarregado do controle do pessoal nos locais das obras e dos materiais, equipamentos e 
ferramentas empregadas no desenvolvimento dos serviços, devendo manter à disposição 
da Fiscalização as informações acerca da redução ou ampliação do efetivo de mão de 
obra e de ingresso de materiais no canteiro que exijam cuidados especiais ou controle de 
tráfego, por ocasião de carga e descarga. 
 
Encarregado (Supervisor) 

 
Deverá possuir experiência comprovada em execução de instalações equivalente ao porte 
desta obra.  
 
Encarregado de orientar os serviços aos demais operários da obra e de transmitir as 
decisões e orientações do engenheiro residente junto aos demais colaboradores. 
 
Responsável Técnico 
 
Deverá possuir experiência comprovada em execução equivalente ao porte desta obra.  
 
Encarregado do controle e acompanhamento técnico da obra em tempo integral, com a 
autoridade superior para orientar o desenvolvimento dos serviços, garantindo-lhes a 
qualidade e a execução segundo a boa técnica, e para determinar aos demais 
empregados as decisões da FISCALIZAÇÃO sobre serviços cuja execução não esteja em 
conformidade com a documentação técnica ou dependa de deliberações. 
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ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
 
Toda vez que a CONTRATADA propuser algum equipamento, componente ou material 
que seja diferente do especificado no projeto básico, este somente poderá ser utilizado 
com prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.  Caso o item proposto em 
alternativa ao especificado venha a requerer alguma alteração em algum ponto da obra, ou 
da estrutura do prédio, as despesas destas mudanças serão por conta da CONTRATADA. 
 
A quantidade de material excedente a ser gasta para a execução da alternativa proposta 
será fornecida pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE. 
 
ENTREGA FINAL DA OBRA 
 
A CONTRATADA é diretamente responsável pela entrega das instalações terminadas, de 
forma a permitir o correto funcionamento de todo e qualquer equipamento instalado. 
 
Após a finalização da reforma, a CONTRATADA deverá executar o “Start Up” dos 
equipamentos, preenchendo as folhas de partida de equipamento exigidas pelos 
fabricantes dos mesmos e/ou pela CONTRATANTE; somente então comunicar-se-á à 
fiscalização da CONTRATANTE para conferir os dados no local da obra.  Caso a 
CONTRATANTE e/ou a sua fiscalização aceitem a instalação, a CONTRATADA deverá 
operar por um prazo suficiente para o treinamento do operador designado pela 
CONTRATANTE. 
 
Deverá ser fornecido pela CONTRATADA um manual de operação e manutenção da 
instalação, onde constarão todos os dados necessários para operação e manutenção 
preventiva e corretiva de todos os equipamentos e instalações executadas, bem como os 
catálogos dos mesmos.  Este manual deverá ser apresentado em 02 (vias) vias impressas, 
e deverá ser previamente analisado e aceito pela CONTRATANTE e/ou sua fiscalização 
antes da sua emissão final. 
 
Após a conclusão da obra a CONTRATADA entregará a instalação à CONTRATANTE, 
que aceitará provisoriamente por escrito, caso a obra esteja de acordo com os desenhos, 
memoriais e especificações. 
 
As instalações deverão ser entregues em condições limpas, removendo-se toda a sujeira e 
pinturas retocadas, caso haja danos, e com as plaquetas de identificação legíveis. 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
Para a realização dos serviços necessários à reforma e adequação do Auditório Cidade de 
São Bernardo do Campo no prédio, considerando a utilização e operacionalidade do 
sistema atual, está sendo prevista a execução dos serviços em 90 (noventa dias) dias 
úteis. 
 
NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS  
 
Deverão ser observados, as normas e códigos de obras aplicáveis ao serviço sendo que 
as prescrições da ABNT serão consideradas como elementos bases para quaisquer 
serviços, ou fornecimentos de materiais e equipamentos. Na falta de normas específicas 
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da ABNT, as recomendações das normas relacionadas neste memorial, serão 
consideradas como padrão de referência. 
 
As seguintes normas técnicas foram referenciadas na elaboração do Projeto:  
 

a. NBR 5410 – Execução de instalações elétrica de baixa tensão; 
b. NBR 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 
c. NBR 5413 – Iluminância de Interiores; 
d. NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de 

telecomunicações para rede interna estruturada; 
e. ANSI/TIA/EIA-568-B; 
f. Regulamento da Empresa Concessionária de energia elétrica; 
g. Normas e especificações constantes deste caderno; 
h. NBR 9077 – Saída de Emergência em Edifícios; 
i. NBR 10898 - Sistema de Iluminação de Emergência; 
j. Normas Americanas UL864 e NFPA72; 
k. NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 
 
Onde essas faltarem ou forem omissas deverão ser consideradas as prescrições, 
indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais 
reconhecidos como referência técnica. 
 
Onde houver conflitos entre as especificações, códigos, normas, etc., deverão prevalecer o 
critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficácia. 
 
OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 

 
- Para a cotação de preços deverá ser considerado todo o material/acessórios e 
respectiva mão de obra necessários à execução completa dos serviços, sendo que 
todos os custos deverão estar inclusos e diluídos na planilha de serviços nos 
respectivos itens, caso não estejam discriminados separadamente na planilha; 
- A guarda das ferramentas, equipamentos e materiais da Contratada são de sua 
própria responsabilidade. A Faculdade não se responsabiliza por eventuais danos 
ou desaparecimentos ocorridos em suas dependências; 
- A Faculdade não disponibilizará quaisquer ferramentas, equipamentos e/ou 
materiais para a realização dos trabalhos; 
- Deverão ser empregadas ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e 
operadas por trabalhadores especializados tanto no uso destas, como no serviço a 
ser executado; 
- Deverão ser apresentadas à Faculdade para aprovação, durante a execução dos 
serviços, amostras de tintas e demais materiais de acabamento; 
- A Contratada será obrigada e responsável pelo fornecimento aos seus 
funcionários 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, além de portarem crachás de identificação; 
- 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 
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regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando ou fazendo com 
que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias; 
- Providenciar proteção apropriada do mobiliário e equipamentos de propriedade 
da Faculdade; 
- A Contratada deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra 
forma de sinalização, indicando a terceiros as condições perigosas resultantes dos 
trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais, quando assim for 
necessário; 
- 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 leis 
de silêncio e perturbação pública vigente; 
- Comunicar à Faculdade a ocorrência de qualquer anormalidade ou irregularidade 
nos serviços; 
- Comunicar e justificar formalmente à Faculdade eventuais motivos que impeçam 
a realização dos trabalhos especificados; 
- 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 em Edificações, do CREA - Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia; 
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, pertinentes à execução 
dos serviços ora contratados; e 
e) Normas relativas à sustentabilidade das esferas Federal, Estadual e Municipal. 
- 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; 
- 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, deverá certificar-se de que os materiais removidos serão 
destinados em locais apropriados e licenciados, sendo essa destinação final sua 
responsabilidade, devendo apresentar as comprovações que se fizerem 
necessárias; 
- A obra será entregue completamente limpa, inclusive vidros e pisos, deixando as 
superfícies completamente limpas, sob pena de serem substituídos. O mesmo para 
os metais e acabamentos em geral. 
 

GENERALIDADES 
 

O caderno de especificações técnicas abrange os principais requisitos técnicos para 
projeto, montagem, inspeção e ensaios. 
 
Os documentos pertinentes às instalações serão complementares entre si, e o que constar 
em um deles será tão obrigatório como se constasse em todos.  
 
A CONTRATADA não deverá prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer 
omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. 
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A CONTRATADA deverá satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e das 
especificações. 
 
No caso de erros e discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os 
desenhos, devendo o fato de qualquer forma ser comunicado à FISCALIZAÇÃO. 
 
Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes ou 
parcialmente desenhados para qualquer área ou local em particular deverão ser 
considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação 
em contrário. 
 
Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte 
estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim desenhada, 
ou detalhada e assim deverá ser considerada para continuar através de todas as áreas ou 
locais semelhantes a menos que indicado ou anotado diferentemente. 
 
A execução das instalações elétricas deverá ser feita por profissionais devidamente 
habilitados e exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO, de modo que sejam garantidas as melhores condições 
possíveis de utilização, eficiência e durabilidade. 
 
Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO caberá à CONTRATADA providenciar a 
execução de ensaios para medição e aferição das características indicadas, da própria 
instalação ou dos materiais, aparelhos e equipamentos nela utilizados. 
 
Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das 
instalações por ela executada, direta ou indiretamente, mesmo que ditas alterações se 
originem de erros e/ou vícios construtivos. 
 
Na execução das instalações, toda e qualquer alteração do projeto, quando efetivamente 
necessária, deverá contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, cabendo à 
CONTRATADA providenciar a anotação, em projeto, de todas as alterações efetuadas no 
decorrer da obra. 
 
A CONTRATADA deverá se necessário, manter contato com as repartições componentes, 
a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como 
fazer os pedidos de ligações e inspeção previamente a execução dos serviços. 
 
As instalações somente serão aceitas pela FISCALIZAÇÃO quando forem entregues em 
perfeitas condições de funcionamento e uso e devidamente ligadas.  
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300,00

      1.387,66 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

1 2.031,24       0,49%

2 19.018,06     4,57%

3 7.773,81       1,87%

4 10.467,12     2,51%

5 3.956,62       0,95%

6 14.401,03     3,46%

7 59.405,99     14,27%

8 1.365,92       0,33%

9 2.762,13       0,66%

10 133.027,70   31,95%

11 14.556,64     3,50%

12 3.164,22       0,76%

13 21.976,11     5,28%

14 60.756,03     14,59%

15 8.346,23       2,00%

16 15.349,70     3,69%

17 2.980,05       0,72%

18 1.812,03       0,44%

19 69,69            0,02%

21 33.077,07     7,95%

416.297,40 100,00%TOTAL GERAL R$ 416.297,40

131.293,15                                                             250.453,45                                                             

TOTAL ACUMULADO DE MEDIÇÃO DE OBRA (%) 8,30% 39,84% 100,00%

30

 BDI = 28,34%

EQUIPAMENTO = 17% 

60

3.956,62                                                     

ITEM DISCRIMINAÇÃO

2.031,24                                                     

90 DIAS ÚTEIS

CRONOGRAMA ÁREA(m²):  Ref. dos 

Preços: 

planilha PINI, 

tabela SINAPI e 

preço de 

mercado 

11/07/2019

REFORMA DO AUDITÓRIO SÃO 

BERNARDO
PREÇO POR m2:

LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO

7.607,23                                                     7.607,23                                                     3.803,61                                                     

TOTAL GERAL %

90

TAPUMES E LONAS DE PROTEÇÃO

RETIRADAS E REMOÇÕES

DEMOLIÇÕES, FUROS E RASGOS

6.280,27                                                     

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

3.886,91                                                     

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

4.186,85                                                     

1º Mês 2º Mês 3º Mês

3.886,91                                                     

TOTAL PARCIAL DE MEDIÇÃO DA OBRA (%) 8,30% 31,54% 60,16%

1º medição 2º medição 3º medição

TOTAL PARCIAL MEDIÇÃO POR MÊS DE OBRA (R$) 34.550,79                                                               

FORROS 

2.880,21                                                     11.520,83                                                   

PISOS

35.643,60                                                   23.762,40                                                   

PAREDES E DIVISÓRIAS

1.365,92                                                     

PORTAS E GRADIS

1.381,07                                                     1.381,07                                                     

MOBILIÁRIO

133.027,70                                                 

PINTURA

2.911,33                                                     11.645,31                                                   

VIDROS

3.164,22                                                     

CAIXILHARIA

13.185,66                                                   8.790,44                                                     

ACESSIBILIDADE 

30.378,01                                                   30.378,01                                                   

ELETRODUTOS

4.173,12                                                     4.173,12                                                     

LUMINÁRIAS E LÂMPADAS

4.604,91                                                     10.744,79                                                   

CABOS (ELÉTRICA, DADOS E VOZ)

1.788,03                                                     1.192,02                                                     

QUADROS COMPLETOS

1.449,63                                                     362,41                                                        

TOMADAS, PLUGUES E CONECTORES

SERVIÇOS TÉCNICOS

6.615,41                                                     16.538,53                                                   9.923,12                                                     

34,84                                                          34,84                                                          



 
 
 
 
 
 

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 

 

70 

REVISÃO: 00 11/07/2019

ÁREA (M2) 

:
300,00

ITEM FONTE CÓDIGO 

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

MAT. (R$)

CUSTO 

UNITÁRIO 

M.O. (R$)

CUSTO 

UNITÁRIO 

TOTAL (R$)

CUSTO  TOTAL 

(R$)
BDI (%) PREÇO FINAL (R$)

1. SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES R$ 28.823,11
1.1 TAPUMES E LONAS DE PROTEÇÃO R$ 2.031,24

1.1.1 CPOS 11.18.060 Lona plástica m² 240 R$ 1,73 R$ 0,45 R$ 2,18 R$ 523,20 28,34% R$ 671,47

1.1.2 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 50 R$ 7,13 R$ 14,06 R$ 21,19 R$ 1.059,50 28,34% R$ 1.359,76

1.2 LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO R$ 19.018,06
1.2.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 265 R$ 0,00 R$ 10,40 R$ 10,40 R$ 2.756,00 28,34% R$ 3.537,05

1.2.2 CPOS 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros m² 25 R$ 0,00 R$ 11,14 R$ 11,14 R$ 278,50 28,34% R$ 357,43

1.2.3 CPOS 05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 

terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 

metal

m³ 60 R$ 79,82 R$ 8,91 R$ 88,73 R$ 5.323,80 28,34% R$ 6.832,56

1.2.4 CPOS 05.04.060
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de 

despejo - ensacado
m³ 60 R$ 12,96 R$ 80,19 R$ 93,15 R$ 5.589,00 28,34% R$ 7.172,92

1.2.5 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 10 R$ 69,64 R$ 17,48 R$ 87,12 R$ 871,20 28,34% R$ 1.118,10

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 7.773,81
1.3.1 CPOS 02.01.021 Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem m² 20 R$ 194,86 R$ 93,48 R$ 288,34 R$ 5.766,80 28,34% R$ 7.401,11

1.3.2 CPOS 02.01.200 Desmobilização de construção provisória m² 20 R$ 9,26 R$ 5,26 R$ 14,52 R$ 290,40 28,34% R$ 372,70

2 ARQUITETURA R$ 325.839,51
2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 14.423,73

2.1.1 DEMOLIÇÕES, FUROS E RASGOS R$ 10.467,12

2.1.1.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 3 R$ 0,00 R$ 51,42 R$ 51,42 R$ 154,26 28,34% R$ 197,98

2.1.1.2 PINI 02.102.000021.SER
Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de 

regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3 cm
m² 55 R$ 0,00 R$ 20,46 R$ 20,46 R$ 1.125,30 28,34% R$ 1.444,21

2.1.1.3 CPOS 03.01.200
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento m³ 17 R$ 259,62 R$ 89,10 R$ 348,72 R$ 5.928,24 28,34% R$ 7.608,30

2.1.1.4 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m 50 R$ 0,00 R$ 2,33 R$ 2,33 R$ 116,50 28,34% R$ 149,52

2.1.1.5 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 30 R$ 0,00 R$ 20,37 R$ 20,37 R$ 611,10 28,34% R$ 784,29

2.1.1.6 SINAPI 90439
Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40MM. AF 

05/2015.
unid. 2 R$ 30,21 R$ 31,25 R$ 61,46 R$ 122,92 28,34% R$ 157,76

2.1.1.7 SINAPI 90440
Furo em concreto para diâmetros maiores que 40MM e menores ou 

iguais a 75MM. AF 05/2016.
unid. 1 R$ 47,39 R$ 50,06 R$ 97,45 R$ 97,45 28,34% R$ 125,07

2.1.2 RETIRADAS E REMOÇÕES R$ 3.956,62

2.1.2.1 CPOS 04.09.060
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, 

chumbados
m 35 R$ 0,00 R$ 7,89 R$ 7,89 R$ 276,15 28,34% R$ 354,41

2.1.2.2 CPOS 04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 20 R$ 0,00 R$ 23,05 R$ 23,05 R$ 461,00 28,34% R$ 591,65

2.1.2.3 CPOS 04.08.080
Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, 

lousa, etc.
m² 4 R$ 0,00 R$ 4,46 R$ 4,46 R$ 17,84 28,34% R$ 22,90

2.1.2.4 CPU 1 Retirada de mobiliário unid. 113 R$ 0,00 R$ 7,83 R$ 7,83 R$ 884,79 28,34% R$ 1.135,54

2.1.2.5 CPOS 04.05.040 Retirada de soalho somente o tablado m² 15 R$ 0,00 R$ 11,53 R$ 11,53 R$ 172,95 28,34% R$ 221,96

2.1.2.6 SINAPI 72178
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS
m² 5 R$ 0,00 R$ 26,84 R$ 26,84 R$ 134,20 28,34% R$ 172,23

2.1.2.7 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 135 R$ 0,00 R$ 1,62 R$ 1,62 R$ 218,70 28,34% R$ 280,68

2.1.2.8 CPOS 04.06.020
Retirada de piso em material sintético assentado a cola (para 

remoção de piso emborrachado)
m² 15 R$ 0,00 R$ 3,30 R$ 3,30 R$ 49,50 28,34% R$ 63,53

2.1.2.9 SINAPI 97655
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
unid. 26 R$ 0,00 R$ 1,17 R$ 1,17 R$ 30,42 28,34% R$ 39,04

2.1.2.10 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 6 R$ 0,00 R$ 8,27 R$ 8,27 R$ 49,62 28,34% R$ 63,68

2.1.2.11 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 25 R$ 0,73 R$ 22,95 R$ 23,68 R$ 592,00 28,34% R$ 759,77

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DO AUDITÓRIO SÃO BERNARDO

PLANILHA DE PREÇOS ( Materiais e Mão de Obra ) - GLOBAL

03 (TRÊS) MESES

OBRA :
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Prazo de obra:
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2.1.2.12 CPU 2 Remoção de persianas m² 25 R$ 0,00 R$ 7,83 R$ 7,83 R$ 195,75 28,34% R$ 251,23

2.2 FORROS R$ 14.401,03

2.2.1 PINI 21.101.000020.SER
Forro removível acústico de fibra mineral apoiados em perfis 

metálicos suspensos 1250 x 625 mm
m² 140 R$ 45,50 R$ 34,65 R$ 80,15 R$ 11.221,00 28,34% R$ 14.401,03

2.3 PISOS R$ 59.405,99

2.3.1 SINAPI 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 40 R$ 94,78 R$ 14,54 R$ 109,32 R$ 4.372,80 28,34% R$ 5.612,05

2.3.2 CPOS 18.08.100

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 

ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, 

resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado

m 38 R$ 18,95 R$ 8,24 R$ 27,19 R$ 1.033,22 28,34% R$ 1.326,03

2.3.3 SINAPI 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 m² 28 R$ 257,82 R$ 40,34 R$ 298,16 R$ 8.348,48 28,34% R$ 10.714,44

2.3.4 SINAPI 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 m 42 R$ 44,88 R$ 10,15 R$ 55,03 R$ 2.311,26 28,34% R$ 2.966,27

2.3.5 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_06/2018
m 3 R$ 60,83 R$ 18,56 R$ 79,39 R$ 238,17 28,34% R$ 305,67

2.3.6 CPOS 21.04.110
Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo 

bouclê de 6 mm
m² 150 R$ 114,16 R$ 0,00 R$ 114,16 R$ 17.124,00 28,34% R$ 21.976,94

2.3.7 CPOS 21.10.220 Rodapé de cordão de poliamida m 55 R$ 4,63 R$ 0,00 R$ 4,63 R$ 254,65 28,34% R$ 326,82

2.3.8 PINI 04.110.000042.SER
Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado espessura 6 cm

m² 200 R$ 18,10 R$ 16,72 R$ 34,82 R$ 6.964,00 28,34% R$ 8.937,60

2.3.9 CPOS 17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento m² 200 R$ 2,19 R$ 18,27 R$ 20,46 R$ 4.092,00 28,34% R$ 5.251,67

2.3.10 CPOS 11.18.110
Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de 

entulho
m³ 10 R$ 0,00 R$ 29,70 R$ 29,70 R$ 297,00 28,34% R$ 381,17

2.3.11 CPOS 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa 

em lastro e/ou enchimento
m³ 20 R$ 0,00 R$ 62,62 R$ 62,62 R$ 1.252,40 28,34% R$ 1.607,33

2.4 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 1.365,92

2.4.1 PINI 06.101.000190.SER

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 14 x 19 x 39 

cm furos verticais, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm, 

assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:8
m² 5 R$ 33,85 R$ 20,53 R$ 54,38 R$ 271,90 28,34% R$ 348,96

2.4.2 CPOS 17.02.120 Emboço comum m² 40 R$ 5,44 R$ 9,55 R$ 14,99 R$ 599,60 28,34% R$ 769,53

2.4.3 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 40 R$ 1,34 R$ 3,48 R$ 4,82 R$ 192,80 28,34% R$ 247,44

2.5 PORTAS E GRADIS R$ 2.762,13

2.5.1 PINI 12.104.000062.SER
Porta de madeira 0,90 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e 

ferragem
unid. 1 R$ 726,40 R$ 148,73 R$ 875,13 R$ 875,13 28,34% R$ 1.123,14

2.5.2 CPOS 23.09.630 Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm unid. 1 R$ 581,84 R$ 115,23 R$ 697,07 R$ 697,07 28,34% R$ 894,62

2.5.3 CPOS 28.01.160 Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg unid. 1 R$ 184,16 R$ 15,44 R$ 199,60 R$ 199,60 28,34% R$ 256,17

2.5.4 CPOS 28.01.050
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna 

com 2 folhas
cj 1 R$ 314,56 R$ 65,84 R$ 380,40 R$ 380,40 28,34% R$ 488,21

2.6 MOBILIÁRIO R$ 133.027,70

2.6.1 CPU 3

Fornecimento e instalação de mobiliário referência: Alberflex.

- 19 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braço final direito 

e prancheta direita,

- 42 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braço central e 

prancheta direita,

- 17 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, final esquerdo e 

prancheta direita,

- 2 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, final esquerdo e 

prancheta esquerda,

- 2 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braços individuais 

com prancheta direita,

- 1 poltrona para obeso sem prancheta modelo 2 com braços 

individuais, 

- 3 poltronas doge giratórias modelo b baixo.

gl 1 R$ 113.796,47 R$ 113.796,47 11,10% R$ 126.427,88

2.6.2 CPU 4 Mesa e púlpito em marcenaria (fornecimento e instalação) gl 1 R$ 5.313,33 R$ 5.313,33 11,10% R$ 5.903,11

2.6.3 CPOS 23.08.170 Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial m² 5 R$ 118,97 R$ 6,45 R$ 125,42 R$ 627,10 11,10% R$ 696,71

2.7 PINTURA R$ 14.556,64

2.7.1 PINI 24.103.000145.SER
Pintura com tinta látex PVA em parede interna com três demãos, 

sem massa corrida - com mão de obra empreitada
m² 430 R$ 23,48 R$ 0,00 R$ 23,48 R$ 10.096,40 28,34% R$ 12.957,72

2.7.2 SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 48 R$ 5,22 R$ 5,42 R$ 10,64 R$ 510,72 28,34% R$ 655,46

2.7.3 PINI 24.103.000075.SER
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA 

com duas demãos, para pintura látex
m² 22 R$ 2,28 R$ 7,36 R$ 9,64 R$ 212,08 28,34% R$ 272,18

2.7.4 PINI 24.101.000060.SER
Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com 

duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte
m² 15 R$ 5,84 R$ 9,46 R$ 15,30 R$ 229,50 28,34% R$ 294,54

2.7.5 PINI 24.101.000070.SER
Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas 

demãos, sem massa corrida
m² 15 R$ 8,67 R$ 10,90 R$ 19,57 R$ 293,55 28,34% R$ 376,74

2.8 VIDROS R$ 3.164,22
2.8.1 CPOS 26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm m² 25 R$ 76,97 R$ 21,65 R$ 98,62 R$ 2.465,50 28,34% R$ 3.164,22

R$ 113.796,47

R$ 5.313,33
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2.9 CAIXILHARIA R$ 21.976,11
2.9.1 CPU 5 Fornecimento e instalação de persianas conforme projeto gl 1 R$ 4.581,59 R$ 4.581,59 28,34% R$ 5.880,01

2.9.2 CPOS 25.01.060 Caixilho em alumínio maximar, sob medida m² 22 R$ 520,69 R$ 49,39 R$ 570,08 R$ 12.541,76 28,34% R$ 16.096,09

2.10 ACESSIBILIDADE R$ 60.756,03
2.10.1 CPU 6 Fornecimento e instalação de: Guia de balizamento em concreto ml 105 R$ 9,50 R$ 42,74 R$ 52,24 R$ 5.485,20 28,34% R$ 7.039,71

2.10.2 CPOS 24.08.020
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro 

de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´
ml 35 R$ 737,50 R$ 39,50 R$ 777,00 R$ 27.195,00 28,34% R$ 34.902,06

2.10.3 CPOS 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ ml 35 R$ 103,61 R$ 16,47 R$ 120,08 R$ 4.202,80 28,34% R$ 5.393,87

2.10.4 CPU 7
Fornecimento e instalação de: Guarda-Corpo com fechamento 

lateral com barras em aço inoxidável
ml 20 R$ 453,33 R$ 9.066,60 28,34% R$ 11.636,07

2.10.5 CPOS 30.04.020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para 

sinalização tátil de alerta / direcional - colado
m² 10 R$ 131,46 R$ 7,57 R$ 139,03 R$ 1.390,30 28,34% R$ 1.784,31

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 28.557,70
3.1 ELETRODUTOS R$ 8.346,23

3.1.1 SINAPI 95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’),

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P

m 120 R$ 15,23 R$ 6,98 R$ 22,21 R$ 2.665,20 28,34% R$ 3.420,52

3.1.2 SINAPI 95747

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32

MM (1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

m 20 R$ 27,99 R$ 8,37 R$ 36,36 R$ 727,20 28,34% R$ 933,29

3.1.3 CPOS 38.06.120 Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios m 25 R$ 34,90 R$ 36,50 R$ 71,40 R$ 1.785,00 28,34% R$ 2.290,87

3.1.4 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 50 R$ 1,30 R$ 5,44 R$ 6,74 R$ 337,00 28,34% R$ 432,51

3.1.5 CPOS 40.02.010 Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ unid. 17 R$ 22,16 R$ 29,20 R$ 51,36 R$ 873,12 28,34% R$ 1.120,56

3.1.6 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid. 10 R$ 5,15 R$ 6,42 R$ 11,57 R$ 115,70 28,34% R$ 148,49

3.2 LUMINÁRIAS E LÂMPADAS R$ 15.349,70

3.2.1 CPOS 50.05.240

Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa

com lâmpada fluorescente compacta de 9 W (considerar LED

conforme indicado em projeto).

unid. 9 R$ 131,42 R$ 18,26 R$ 149,68 R$ 1.347,12 28,34% R$ 1.728,89

3.2.2 CPOS 41.31.010

Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico

translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3400 a 3680 lm, potência de

31 a 39 W
unid. 26 R$ 269,87 R$ 14,60 R$ 284,47 R$ 7.396,22 28,34% R$ 9.492,31

3.2.3 CPOS 41.31.044

Luminária LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor

translúcido ou transparente, 4000 K, fluxo luminoso de 2924 a 3400 

lm, potência de 31 a 37 W

unid. 8 R$ 363,02 R$ 14,60 R$ 377,62 R$ 3.020,96 28,34% R$ 3.877,10

3.2.4 SINAPI 91980
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
unid. 4 R$ 12,92 R$ 17,54 R$ 30,46 R$ 121,84 28,34% R$ 156,37

3.2.5 CPOS 40.05.170 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa unid. 2 R$ 24,24 R$ 12,78 R$ 37,02 R$ 74,04 28,34% R$ 95,02

3.3 CABOS (ELÉTRICA, DADOS E VOZ) R$ 2.980,05

3.3.1 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 700 R$ 1,28 R$ 1,36 R$ 2,64 R$ 1.848,00 28,34% R$ 2.371,72

3.3.2 SINAPI 98296
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
m 150 R$ 1,96 R$ 1,20 R$ 3,16 R$ 474,00 28,34% R$ 608,33

3.4 QUADROS COMPLETOS R$ 1.812,03

3.4.1 CPOS 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN

/ 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
unid. 1 R$ 272,82 R$ 109,14 R$ 381,96 R$ 381,96 28,34% R$ 490,21

3.4.2 CPOS 37.13.650
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até

50 A
unid. 1 R$ 84,91 R$ 32,86 R$ 117,77 R$ 117,77 28,34% R$ 151,15

3.4.3 CPOS 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A

até 30 A

unid. 7 R$ 10,93 R$ 10,96 R$ 21,89 R$ 153,23 28,34% R$ 196,66

3.4.4 CPOS 37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até

50 A
unid. 4 R$ 69,00 R$ 21,90 R$ 90,90 R$ 363,60 28,34% R$ 466,64

3.4.5 CPOS 37.24.031
Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de

surto de 12 até 15 kA
unid. 4 R$ 64,39 R$ 20,80 R$ 85,19 R$ 340,76 28,34% R$ 437,33

3.4.6 CPOS 37.10.010 Barramento de cobre nu kg 1 R$ 48,08 R$ 6,50 R$ 54,58 R$ 54,58 28,34% R$ 70,05

3.5 TOMADAS, PLUGUES E CONECTORES R$ 69,69

3.5.1 CPOS 40.04.390
Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para

instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas
un 3 R$ 7,14 R$ 10,96 R$ 18,10 R$ 54,30 28,34% R$ 69,69

4 SERVIÇOS, DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÕES R$ 33.077,07
4.1 SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 33.077,07

4.1.1 CPU 8
ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA    (Base: 2 horas 

por dia previsto para obra)
dias 100 R$ 0,00 R$ 195,72 R$ 195,72 R$ 19.572,00 28,34% R$ 25.118,70

4.1.2 CPU 9 AS BUILT - (DESENHISTA DETALHISTA) h 100 R$ 0,00 R$ 62,01 R$ 62,01 R$ 6.201,00 28,34% R$ 7.958,36

TOTAL 

GERAL: 
R$ 416.297,40

R$ 4.581,59

R$ 453,33
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CADERNO DE ENCARGOS 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de reforma e adequação das 

instalações do auditório Cidade de São Bernardo do Campo. 

LOCAL: Rua Java n º 425, Jardim do Mar, município de São Bernardo do Campo, SP. 

1. PRÁTICA GERAL DE CONSTRUÇÃO  
 
1.1. OBJETIVO  
 

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 

edificações.  

 
1.2 TERMINOLOGIA GERAL  
 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes definições:  
 

Administração  

Órgão, entidade ou unidade administrativa da Administração Pública.  

 

Caderno de Encargos  

Parte do Edital de Licitação que tem por objetivo definir o objeto da licitação e do 

sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e 

administrativas para a sua execução.  

 

Contratada  

Empresa ou profissional contratado para a execução de serviços e obras de construção, 

complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.  

 

Contratante  

Órgão central, setorial ou seccional que contrata a execução de serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 

edificações.  

 

Fiscalização  

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a 

verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em 

todos os seus aspectos.  
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Licitação  

Procedimento administrativo destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração.  

 
1.3 CONDIÇÕES GERAIS 
  

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais:  

 

1.3.1 Subcontratação  
 

A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 

serviços e obras objeto do contrato.  

A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação 

for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pela 

Contratante.  

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a 

Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 

como responderá perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

 

1.3.2 ART/RRT da Obra 
  

A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de 

Responsabilidade técnica é o registro do contrato (escrito ou verbal) entre o profissional da 

empresa Empreiteira e a Contratante e identifica os responsáveis pelos empreendimentos 

relativos à área tecnológica.  

A ART/RRT deverá ser apresentada após a assinatura do contrato, 

preferencialmente antes ou no início do desenvolvimento da atividade, para evitar a 

cobrança de multas. A Resolução Nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do CONFEA 

determina que nenhuma obra ou serviço poderá ter início sem o devido registro.  

 

1.3.3 Legislação, Normas e Regulamentos  
 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 

objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.  

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:  
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 Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações/Registros de 

Responsabilidade Técnica - ART’s/RRT’s referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;  

 Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de reforma, na forma das 

disposições em vigor;  

 Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do 

contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços 

e obras, nos termos do artigo 256, § 1º, inciso II, do Decreto Federal nº 

3.048/1999; 

 Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos 

trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do 

contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade com a 

Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e 

modificações posteriores;  

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente 

no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do 

contrato;  

 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na 

condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente 

causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos 

serviços e obras objeto do contrato;  

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 

Recebimento Definitivo dos serviços e obras.  

 

1.3.4 Projeto dos Serviços e Obras  
 

A Contratante fornecerá à Contratada todos os projetos executivos que compõem o 

objeto do contrato, de conformidade com as disposições do Caderno de Encargos. A 

Contratante fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, 

Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre 

a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de 
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Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia 

elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia). 

A Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as 

informações e instruções contidas no Caderno de Encargos.  

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 

Contratada, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 

Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada.  

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pela Contratante 

será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, 

respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.  

Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos 

serviços e obras serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e 

complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como 

construído” (as built).  

Desde que prevista no projeto, a Contratada submeterá previamente à aprovação 

da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e 

equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, 

devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos 

e condições estabelecidas no Caderno de Encargos.  

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e 

equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de 

estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e 

de utilidades, deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização.  

 

1.3.5 Segurança e Saúde no Trabalho  
 

Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as 

medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em 

atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção.  

A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção 

individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: 

capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de 

proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos 

serviços e obras em execução. A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom 
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estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de 

circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo 

regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.  

A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o 

trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e 

impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.  

A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra 

incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor.  

Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à 

autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de 

acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de 

incêndio.  

Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e 

pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a 

execução dos trabalhos, nos termos da NR 18.  

Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, 

máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as 

dependências do canteiro de serviço.  

O Contratante poderá realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de 

verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de 

conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de 

máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância 

das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.  

 

1.3.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil  
 

A Resolução n° 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

versa sobre a necessidade do controle e da responsabilidade pela destinação dos 

resíduos da construção civil, com o gerenciamento adequado dos resíduos produzidos, 

incluindo a sua redução, reutilização e reciclagem, o que tornará o processo construtivo 

mais rentável, competitivo e mais saudável, considerando as disposições legais, 

regulamentares e as normas aplicáveis, como o art.182 da Constituição Federal, Lei 

Federal n° 9.605, de 13.02.1998, Lei de Crimes Ambientais, Código de Obras de São 

Bernardo do Campo.  

O material proveniente das demolições, bem como os resíduos da construção 

civil, serão destinados, obrigatoriamente, à usina de reciclagem credenciada e com 
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licença de operação vigente; já o material proveniente de escavação de sedimentos 

areno-arigilosos serão destinados às áreas licenciadas para recebimento pela 

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Preferencialmente, todo ou parte 

desses sedimentos deverá ser utilizado na terraplenagem ou no reenchimento de 

valas e cavas da própria construção.  

 

1.3.7 Interferências com as Redes de Concessionárias  
 

Nas intervenções em vias públicas e calçadas, quando houver, deverão ser 

previamente investigadas a existência de interferências das redes de equipamentos 

existentes que poderão ser atingidas a fim de solicitar, através do CCO – Conselho 

Coordenador de Obras, a intervenção das Empresas Concessionárias para que 

providenciem o cadastro de suas redes e remanejamento destas, quando for 

necessário. 

 

1.3.8 Execução dos Serviços e Obras 
  

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:  

 Submeter à aprovação da Fiscalização, até 5 (cinco) dias após o início 

dos trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de 

serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, 

definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, 

instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e 

obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, 

quando previstas no Caderno de Encargos;  

 Manter, no local dos serviços e obras, instalações, funcionários e 

equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao 

cumprimento do contrato;  

 Submeter à aprovação da Fiscalização, até 5 (cinco) dias após o início 

dos trabalhos, o plano de execução, elaborados de conformidade com o 

cronograma físico-financeiro e técnicas adequadas de planejamento;  

 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos 

estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer 

as necessidades previstas no cronograma detalhado e plano de 

execução dos serviços e obras objeto do contrato;  
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 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e 

obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e 

demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto 

do contrato;  

 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no 

cronograma detalhado e plano de execução dos serviços e obras, de modo 

a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos 

trabalhos;  

 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação 

nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução 

dos serviços e obras;  

 Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados 

pela Fiscalização;  

 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato 

anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;  

 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos 

materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do 

contrato;  

 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, 

os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade 

dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 

quando necessário;  

 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos 

na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente 

as atividades executivas;  

 Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, 

elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno 

de Encargos;  

 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e 

obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações 

provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de 

serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.  

 
1.3.9 Responsabilidade  
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Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 

Contratada responderá por sua qualidade e segurança, nos termos do artigo 618 do 

Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos 

ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 

pagamento da Contratante.  

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer 

que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 

solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e 

integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas 

subcontratadas, na forma da legislação em vigor.  

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá a Contratante efetuar os reparos e 

substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os 

custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da 

Contratada.  

A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 

omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 

subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, 

regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por 

quaisquer pagamentos que seja obrigada a fazer a esse título, incluindo multas, correções 

monetárias e acréscimos de mora.  

 
1.4 NORMAS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES  
 
1.4.1 Introdução  
 

Este capítulo versa sobre as normas destinadas à proteção do meio ambiente, a 

serem adotadas pelas empreiteiras para a execução de obras.  

Essas normas devem ser consideradas pelas empreiteiras desde o planejamento 

de suas atividades até o total encerramento das obras e desmobilização dos canteiros, 

com o objetivo de que essas não provoquem alterações negativas ao meio ambiente ou 

que as mudanças inevitáveis sejam minimizadas ou compensadas por medidas de 

proteção ambiental.  

Como a tipologia de obras na cidade é muito diversificada, as normas indicadas 

não se aplicam em sua totalidade, ficando cada empreiteira obrigada a obedecer a aquelas 

referentes ao seu contrato, devendo Projetista e Empreiteira adotar medidas e 



 
 
 
 
 
 

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 

 

81 

procedimentos que visem, preventiva ou corretivamente, proteger o meio ambiente, 

evitando ou minimizando impactos, ficando a Fiscalização responsável por indicar quais 

normas são aplicáveis.  

Além das Normas estabelecidas neste item, deverão ser consideradas, no que 

couber, as disposições das leis em vigor que regem o assunto.  

 

1.4.2 Placa da Obra  
 

A(s) placa(s) da obra deverá(ão) ser colocada(s) em locais bem visíveis definidos 

pela Fiscalização, conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta última, nas 

dimensões indicadas em especificação própria, sempre obedecendo ao padrão de cor, 

tamanho, e procedimentos próprios, ficando seus custos a cargo da Empreiteira de acordo 

com a sua planilha orçamentária.  

 

1.4.3 Demolições e Retiradas  
 

As demolições serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando todos os 

devidos cuidados, de forma a se evitar qualquer dano a terceiros. A remoção e o 

transporte de todo o entulho e detritos provenientes destas demolições serão executados 

pela Empreiteira, de acordo com as exigências e normas da municipalidade local, cujos 

ônus são de inteira responsabilidade da Empreiteira. Os materiais remanescentes das 

demolições e considerados passíveis de reaproveitamento serão removidos e 

transportados pela Empreiteira, para depósitos indicados pela Fiscalização. Os materiais 

não reaproveitados serão destinados a usinas de reciclagem aprovadas pelo Órgão 

Ambiental e com Licença de Operação vigente.  

 

1.4.4 Canteiro de Obras  
 

Estas normas visam orientar os procedimentos e cuidados ambientais necessários 

à mitigação de efeitos ambientais negativos oriundos da instalação, operação, 

desmobilização do canteiro de obras. Visam também orientar o dimensionamento, 

localização e detalhamento de equipamentos sanitários e outros no sentido de garantir a 

qualidade ambiental (tratamento de esgotos, redução de poeira, redução de ruídos, etc.), e 

a recuperação ambiental dos espaços resultantes da desocupação (projetos de 

recomposição paisagística e de cobertura vegetal, se for o caso).  

Fica a critério da Empreiteira a elaboração do layout do canteiro, no que se refere 

ao posicionamento dos elementos componentes, ficando apenas a condição da 
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Fiscalização aprovar previamente a distribuição desses elementos no canteiro. É 

recomendado que edificações existentes devam ser, preferencialmente, aproveitadas para 

instalação do canteiro.  

Após a aprovação por parte da Fiscalização, a Empreiteira deverá solicitar o 

licenciamento ambiental para instalação do canteiro. Deve ser apresentado, ainda, à 

Fiscalização um plano executivo para a implantação, utilização e desmobilização do 

canteiro.  

 

1.4.4.1 Instalação  
 

Na escolha do terreno, proteger as faixas de preservação dos cursos d’água, 

lagoas e açudes, a vegetação expressiva, as áreas suscetíveis à erosão, assentamentos e 

atividades humanas, etc. Deve–se buscar região com fornecimento de água.  

Preferencialmente, devem ser aproveitadas as instalações hidro–sanitárias e 

elétricas existentes para uso privativo do pessoal lotado na obra. A disposição dos 

esgotos, quando não houver rede pública de esgotamento sanitário, deve ser em fossas 

sépticas, instaladas a distância segura de locais de abastecimento d’água e de talvegues.  

As oficinas, postos de lavagem, lubrificação/ abastecimento e garagens devem ser 

localizadas em pontos que não interfiram nos recursos hídricos. Prever a construção de 

tanques separadores para óleos e graxas.  

O material oriundo da limpeza do terreno, embora mínimo, deve ser estocado para, 

posteriormente, ser espalhado sobre a área ocupada.  

As instalações elétricas provisórias, inclusive fiação e demais dispositivos elétricos, 

deverão obedecer a todas as Normas, Posturas, Regulamentos e determinações da 

Concessionária local e nos casos omissos, obedecerão às correspondentes Normas da 

ABNT.  

Devem ser consideradas, ainda, as seguintes medidas de proteção ambiental:  

 Prever instalações de canteiros de obra capazes de atender às demandas 

das obras, evitando ampliações não planejadas;  

 Não localizar os canteiros em locais próximos a áreas de interesse 

ambiental, áreas de interesse do patrimônio natural e cultural ou similares; 

 Reduzir ao mínimo a supressão vegetal para instalação dos canteiros, 

retirando somente as árvores necessárias para a construção;  

 Os pátios para equipamentos deverão contar com medidas de segurança, 

que evitem derramamento de quaisquer substâncias capazes de 

contaminar o meio ambiente;  
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 Disciplinar e destinar as águas superficiais;  

 Implantar e operar de modo adequado as instalações de britagem, usinas 

de solo e asfalto, observando os recursos hídricos, rios, lagos e lagoas, 

bem como os usos urbanos, hospitais, escolas etc.;  

 Prever depósitos de materiais betuminosos e/ou materiais tóxicos em locais 

em que não agridam o meio ambiente, seguindo as normas de segurança 

estabelecidas nas leis e regulamentos vigentes;  

 Disciplinar o turno de trabalho, que deverá encerrar–se, no máximo, às 

22hs e não iniciar antes das 7hs, exceto em casos expressamente 

autorizados pela Fiscalização.  

 

1.4.4.2 Operação  
 

A disponibilidade de água para o consumo humano deve ser potável.  

O lixo deve ser adequadamente acondicionado para ser retirado pelo serviço de 

limpeza pública.  

As áreas usadas para estoque de agregados, de asfalto ou usinas devem ser 

totalmente limpas, inclusive do material derramado durante a operação. Os tanques de 

asfalto, tambores e outros materiais tornados inservíveis devem ser recolhidos e dispostos 

em lixeira, pré–selecionadas.  

As medidas preventivas devem ser tomadas no sentido de se evitar surtos de 

doenças endêmicas em ocorrência na área urbana como a dengue, bem como solicitar 

visita ao acampamento da inspeção sanitária municipal.  

As condições de sinalização de fluxo de veículos devem ser cuidadosamente 

planejadas.  

Citam–se, ainda, as seguintes medidas de proteção ambiental a serem 

consideradas:  

 Em caso de acidente com produtos tóxicos e/ou substâncias 

contaminantes, informar imediatamente à Fiscalização e tomar as medidas 

cabíveis para conter e eliminar o processo de contaminação;  

 Procurar recrutar parte da mão–de–obra nos bairros da obra;  

 Apoiar as ações de educação ambiental e de saúde da mão–de–obra no 

canteiro.  

1.4.4.3 Desmobilização 
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Ao se processar a desmobilização do canteiro devem ser tomadas as providências 

necessárias para recuperar o terreno utilizado, fazendo–se a remoção de pisos, áreas 

concretadas, entulhos, aterramento de fossas e tanques, regularização da topografia e 

drenagem superficial.  

O material oriundo da limpeza da camada orgânica deve ser espalhado sobre a 

área ocupada, visando uma recuperação mais rápida da vegetação eliminada quando da 

instalação.  

 
1.5 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES  
 

A execução dos serviços e obras de construção reforma ou ampliação de uma 

edificação ou conjunto de edificações, deverá atender também às seguintes Normas e 

Práticas Complementares:  

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos;  

 Normas da ABNT e do INMETRO;  

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e 

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;  

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA;  

 Código de Obras e Edificações do Município de São Bernardo do Campo.  

 

1.6 CADERNO DE ENCARGOS  
 
1.6.1 Objetivo  
 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração do Caderno de Encargos para a 

execução de serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de 

uma edificação ou conjunto de edificações.  

 

1.6.2 Terminologia  
 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as mesmas definições 

constantes da Terminologia Geral.  

 

1.6.3 Condições Gerais  
 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais:  

A elaboração do Caderno de Encargos deverá apoiar-se nas disposições 

estabelecidas pela Lei de Licitações e Contratos e Práticas de Projeto, Construção e 



 
 
 
 
 
 

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 

 

85 

Manutenção de Edifícios Públicos, de modo a buscar maior qualidade e produtividade nas 

atividades de contratação de serviços e obras.  

O Caderno de Encargos conterá todos os elementos de projeto, bem como as 

informações e instruções complementares necessárias à execução dos serviços e obras 

objeto do contrato, como:  

 Descrição e abrangência dos serviços objeto da Licitação, localização e 

plano ou programa de suporte do empreendimento;  

 Prazo e cronograma detalhado de execução dos serviços, total e parcial, 

incluindo etapas ou metas previamente estabelecidas pelo Contratante;  

 Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Desenhos e demais 

elementos de projeto correspondentes aos serviços e obras objeto da 

Licitação;  

 Planilhas de Orçamento, contendo a codificação, a discriminação, o 

quantitativo, a unidade de medida e o preço unitário de todos os serviços e 

fornecimentos previstos no projeto;  

 Regulamentação de Preços e Medições, contendo a definição, a 

composição e o critério de medição de todos os itens das Planilhas de 

Orçamento;  

 Definição do modelo de Garantia de Qualidade a ser adotado para os 

serviços, fornecimentos e produtos pertinentes ao objeto da Licitação;  

 Informações específicas sobre os serviços e obras objeto da Licitação e 

disposições complementares do Contratante;  

 Relação das Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios 

Públicos aplicáveis aos serviços e obras objeto da Licitação.  

Todas as disposições e procedimentos pertinentes às Práticas de Projeto, 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos deverão ser verificados, ajustados e 

complementados pelo Contratante, de modo a atenderem às peculiaridades do objeto da 

Licitação.  

Os ajustes e complementações realizados continuamente pelos órgãos setoriais ou 

seccionais abrangidos serão periodicamente compilados e avaliados pela Administração, 

com vistas à atualização permanente das Práticas de Projeto, Construção e Manutenção 

de Edifícios Públicos, incorporando as inovações tecnológicas e a experiência adquirida ao 

longo do tempo.  
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1.7 FISCALIZAÇÃO  
 
1.7.1 Objetivo   
 

Estabelecer as diretrizes gerais para a Fiscalização de serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 

edificações. 

  

1.7.2 Terminologia  
 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as mesmas definições 

constantes da Terminologia Geral.  

 

1.7.3 Condições Gerais  
 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:  

O Contratante manterá desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento 

definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais 

habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos, nos 

termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993.  

A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como 

atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.  

Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão 

considerados como se fossem praticados pelo Contratante.  

A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:  

 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação 

pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, 

orçamentos, cronogramas, Diário de Obra, relatórios diários, certificados de 

ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de 

materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;  

 Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de 

serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;  

 Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos 

serviços e obras a serem apresentados pela Contratada no início dos 

trabalhos;  
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 Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e 

discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e 

providências necessárias ao cumprimento do contrato;  

 Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos 

de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos;  

 Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência 

dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces 

dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou 

profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;  

 Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, 

sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as 

condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de 

projeto;  

 Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja 

executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer 

disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;  

 Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam 

considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e 

obras;  

 Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas 

necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do 

contrato;  

 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e 

obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o 

desenvolvimento dos trabalhos;  

 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e 

atestar as respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar 

para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;  

 Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços 

solicitada pela Contratada e admitida no Caderno de Encargos, com base 

na comprovação da equivalência entre os componentes, de conformidade 

com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;  
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 Verificar e aprovar a execução dos serviços e obras, elaborados de 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;  

 Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que 

embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos 

serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;  

 Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela 

Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto 

original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente 

executados.  

 
Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, 

memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos 

trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela 

execução dos serviços e obras. A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será 

realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Diário de Obra.  

No Diário de Obra, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, 

será destinada ao registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual, 

como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, 

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de 

materiais e equipamentos, ajustes no cronograma detalhado e plano de execução dos 

serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e 

Fiscalização.  

As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas 

de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes 

elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e 

responsáveis pelas providências a serem tomadas.  

 

1.8 MEDIÇÃO E RECEBIMENTO  
 
1.8.1 Objetivo  
 

Estabelecer as diretrizes gerais para a medição e recebimento dos serviços e 

obras de construção, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.  

 

1.8.2 Terminologia  
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Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as mesmas definições 

constantes da Terminologia Geral.  

 

1.8.3 Condições Gerais  
 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais:  

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 

serviços e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, 

respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e 

previamente aprovadas pelo Contratante.  

A medição dos serviços será elaborada pela Contratada, mensalmente, através de 

planilhas de medições, registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à 

discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados, 

considerando os serviços executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por 

base as especificações, os projetos e o cronograma físico-financeiro.  

A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição 

deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive 

critérios de medição e pagamento.  

O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada 

com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas às 

condições estabelecidas no contrato.  

O Recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada (deverá ser) será 

efetivado em duas etapas sucessivas:  

 Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da 

Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou 

Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o 

Recebimento Provisório;  

 Nesta etapa, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos 

e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, 

equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, 

inclusive certificados de garantia;  

 Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão 

indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao 

Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução 

dos ajustes;  
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 Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e 

solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela 

Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será 

realizado o Recebimento Definitivo;  

 O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo Contratante após a 

apresentação pela Contratada da Certidão Negativa de Débito fornecida 

pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de 

pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o 

objeto do contrato.  
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ITEM 2: AUDITÓRIO PROFESSOR DOUTOR AFFONSO INSUELA PEREIRA DA 
FDSBC 

CAPÍTULO 1 – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

 
OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação das 

instalações do Auditório Prof.º Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo, conforme especificações do presente Termo de Referência e do 

Projeto Executivo registrado sob a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 

28027230181289061, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de 

São Paulo (CREA-SP), e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nº 0000007548557, 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP).  

 

LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA 

 

Auditório Prof.º Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo, localizado na Rua Java nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP, 

CEP 09750-650.  

 

JUSTIFICATIVA 
 
A antiga infraestrutura e o obsoleto mobiliário do Auditório Prof.º Dr. Affonso Insuela da 
Pereira Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, reclamam a aspirada reforma 
posto que, deteriorados pelo decurso do tempo, não proporcionam um ambiente salutar, 
moderno e equilibrado para as atividades de sua comunidade acadêmica, tornando-se 
incompatível com sua finalidade institucional.  
 
Destarte, o melhoramento, a adequação e a padronização interior do referenciado espaço 
se faz crucial para o bem-estar físico e psicológico de seus usuários, conforme 
preconizado pelos princípios arquitetônicos, apregoadores da necessidade de um 
ambiente físico límpido e saudável para o essencial estímulo de qualquer atividade, 
sobretudo a acadêmica.                
 
 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 
Demais Projetos Executivos; 
Cadernos de Especificações Técnicas; 
Processo de compra e/ou serviço nº 139/2016. 
 
AVALIAÇÃO DE CUSTO  

 
Consoante o orçamento técnico do Projeto Executivo registrado sob a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) nº 28027230181289061, no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), e Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) nº 0000007548557, no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo (CAU-SP), o valor apurado para a realização do objeto ora 
licitado foi de R$ 399.986,54 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e seis 
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reais e cinquenta e quatro centavos).  
Dotação orçamentária: Ficha 29 (28.81.00.12.122.0016.2009.3.3.90.39.00). 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
A CONTRATADA deverá atentar-se para O PRAZO necessário à aquisição dos itens da 

Planilha de Preços e do Memorial Descritivo que tratam POR EXEMPLO DE: 

MOBILIÁRIO, MARCENARIA, PISOS, CARPETE, RACK, etc, componentes da 

estruturação do Auditório. - Recomendamos MÁXIMA atenção para o prazo de 

AQUISIÇÃO E ENTREGA dos referenciados itens, posto que não poderão 

comprometer  a entrega final do projeto em sua integralidade, nos prazos 

estabelecidos no presente Termo de Referência. 

 
Importante!  
O MEMORIAL DESCRITIVO (caderno de especif icações técnicas), a 
PLANILHA DE PREÇOS, o PROJETO e todo o material  disponível devem ser 
considerados e compreendidos para a realização do projeto.  
 
ESPECIFICAÇÕES 

 
A Contratada deverá elaborar e apresentar à Faculdade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
computados a partir do dia seguinte à assinatura do Contrato: 
 
1. Relatório de vistoria inicial, registrando o local, 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; 
2. Planejamento/cronograma de execução, envolvendo todos os aspectos quantitativos e 
qualitativos, levando em consideração o Cronograma Físico-Financeiro que rege a 
reforma, para aprovação da Faculdade. Durante a execução dos trabalhos, o planejamento 
deverá ser atualizado, tanto quanto à progressão, como quanto aos ajustes necessários; 
3. Relação da equipe técnica, incluídos o responsável técnico e os colaboradores, fazendo 
constar a função/atividade de cada um, bem como os documentos trabalhistas de todos; 
4. A Contratada deverá apresentar, sendo exigível pela municipalidade local, 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:http://www.guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br/guia-de-
servicos/servicos/212263/mostrar)  

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Providenciar junto aos órgãos de controle a documentação necessária à execução da 
reforma objeto deste termo, dando a destinação adequada aos rejeitos produzidos pela 
reforma, segundo a legislação 

 
Programar as atividades propostas segundo diretrizes definidas pela Seção de 

Administração da Faculdade, atentando para que as atividades acadêmicas não sejam 

comprometidas pela execução das mesmas, deve ser respeitado o prazo de início e 

término. 

 

http://www.guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br/guia-de-servicos/servicos/212263/mostrar
http://www.guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br/guia-de-servicos/servicos/212263/mostrar
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PROJETO EXECUTIVO 
 

Os projetos executivos supracitados serão disponibilizados para exame da empresa 

interessada, mediante 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 17h. 

 

Havendo a intenção de adquirir cópia(s) reprográfica(s) dos projetos executivos, caberá à 
empresa interessada recolher o preço público, consoante os preços estabelecidos pela 
Resolução GFD. nº 128, de 25 de janeiro de 2019.  
 

A empresa interessada também poderá portar “cd gravável” ou pendrive, no qual a 

Faculdade salvará os projetos executivos; 

 

Os projetos executivos também poderão ser consultados por meio de hiperlinks 

localizados no sítio institucional www.direitosbc.br/licitacao.aspx. 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

O prazo para finalização dos Serviços é de 60 (sessenta) dias úteis, para o Auditório Prof.º 

Dr. Affonso Insuela Pereira.  

O prazo para finalização dos serviços computar-se-á a partir de 9 de dezembro de 2019, 

mediante Autorização para Início dos Serviços, e conforme Cronograma Físico-Financeiro 

constante deste Termo de Referência.  

 

A CONTRATADA deverá atentar-se para O PRAZO necessário à aquisição dos itens da 

Planilha de Preços e do Memorial Descritivo que tratam POR EXEMPLO DE: 

MOBILIÁRIO, MARCENARIA, PISOS, CARPETE, RACK, etc, componentes da 

estruturação do Auditório. - Recomendamos MÁXIMA atenção para o prazo de 

AQUISIÇÃO E ENTREGA dos referenciados itens, posto que não poderão 

comprometer  a entrega final do projeto em sua integralidade, nos prazos 

estabelecidos no presente Termo de Referência. 

 
Importante! 
O MEMORIAL DESCRITIVO (caderno de especificações técnicas), a PLANILHA DE 
PREÇOS, o PROJETO e todo o material disponível devem ser considerados e 
compreendidos para a realização do projeto. 

 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
A empresa interessada em participar desta licitação poderá vistoriar os locais onde serão 

executados os serviços, até o último dia útil que anteceder a data para recebimento das 

propostas, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, 

mediante prévio agendamento de data e horário com a Seção de Administração da 

Faculdade, por meio do telefone (11) 3927-0222/ramal 103. 

 

http://www.direitosbc.br/licitacao.aspx
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As informações contidas no projeto, neste Termo de Referência e nas planilhas poderão 

ser verificadas in loco, com a presença de representante da Faculdade, para 

conhecimento e confirmação de todas as necessidades da obra; garantindo-se o perfeito 

planejamento e execução dos serviços. Todos os esclarecimentos deverão ser 

requisitados formalmente à Faculdade por meio de e-mail destinado ao endereço 

l ici tação@direi tosbc.br . 

 
Especial atenção deverá ser dada pela Contratada pela escolha dos profissionais que 
deverão executar as mais diferentes tarefas, pois se trata de um Edifício da Faculdade de 
Direito, em funcionamento. Portanto, todos os empregados da Contratada deverão ser 
previamente autorizados para ingresso no Edifício e deverão portar crachá de 
identificação. 
 
A Contratada deverá encaminhar relação de sub-contratadas (se houver) para obtenção de 
autorização de entrada no Prédio, sendo que a Contratada deverá ser a única e exclusiva 
responsável pelos seus métodos de trabalho, respondendo por eles perante a Contratante. 
 
Todos os materiais empregados na obra deverão ser de qualidade que atenda as 
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e devidamente comprovados. 
A durabilidade, a qualidade e a sustentabilidade de sistemas e produtos poderão ser 
comprovadas por certificações do INMETRO, PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade 
e Produtividade do Habitat) e expedidas por outros órgãos da Administração Pública. 
 
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, 
equipamentos, mão-de-obra e serviços necessários para execução da obra. Deseja-se, ao 
final dos serviços, obter o Auditório, objeto desta contratação, sob forma totalmente 
operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
demais serviços deverão ser previstos de forma a incluir todos os componentes 
necessários para tal, mesmo aqueles que embora não claramente citados sejam 
necessários para atingir o perfeito funcionamento de toda a obra. 
 
As despesas com insumos e serviços auxiliares, ainda que não mencionadas nesta 
documentação, mas necessárias à completa execução do objeto – tais como: ferramentas 
e equipamentos, EPI, tapumes e proteções, instalações de canteiro e ou depósito de 
materiais, transporte de materiais, limpezas periódicas e fina da obra, mobilização e 
desmobilização – deverão ter sua remuneração computada nos respectivos preços 
unitários ou valores relativos aos serviços a que disserem respeito, ou ainda nas despesas 
indiretas consideradas na taxa de BDI. 
 
Será disponibilizado à CONTRATADA local para montagem das instalações de canteiro ou 
para a deposição e guarda de materiais e equipamentos na obra. A CONTRATADA, no 
entanto, deverá restringir-se à utilização ordeira e racional de tais locais, observando as 
demais condições impostas pela Faculdade. 
 
Como regra geral, não será admitida a execução de qualquer serviço que não atenda às 
Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, no que se refere à disponibilização e ao 
uso adequado de EPI, ferramentas, andaimes, tapumes e sinalizações, levando em conta 
também a necessária proteção à edificação, a pessoas e a equipamentos relacionados às 
atividades da Faculdade .  
 

mailto:licitação@direitosbc.br
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A CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico e administrativo, (encarregado 
com conhecimentos técnicos, Engenheiro ou Arquiteto e/ou Técnico de Edificações) 
capacitado para coordenar e manter o bom andamento dos diversos serviços, tomar as 
providências necessárias e estabelecer o contato imediato com seus superiores e/ou com 
a Fiscalização da Faculdade  em caso de necessidade. Deve, também, organizar e 
manter disponível no local da obra, para consultas, anotações de ocorrências e de mais 
anotações da Fiscalização, além de cópia da documentação técnica e contratual pertinente 
à obra, o Diário de Obra que deve ser permanentemente atualizado como praxe. 
 
A CONTRATADA deverá executar os serviços relacionados neste documento mediante 
recolhimento e apresentação à CONTRATANTE das correspondentes Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART), para a execução das obras e serviços a serem 
realizados. 
 
A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 
responsabilidade do CONTRATADO para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros 
profissionais.  
 
Reuniões com o Contratado serão realizadas no edifício da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, situada à Rua Java, nº 425 – Jardim do Mar – São Bernardo do 
Campo. 
 
A Contratada deverá formalizar, sendo exigível pela municipalidade local, uma solicitação 

de pequenas obras, junto à Prefeitura de São Bernardo do Campo, bem como fornecer 

mensalmente, ou quando solicitado pela Faculdade de Direito, os comprovantes de 

recolhimentos de impostos, emolumentos e taxas, relativas à execução da obra. Será de 

responsabilidade da Contratada o pagamento de todas as taxas, emolumentos e outras 

despesas legais envolvidas. 

 
A Contratada deverá elaborar programa de condições e meio ambiente de trabalho na 
indústria da construção – PCMAT, por profissional legalmente habilitado na área de 
segurança do trabalho. 
 
A Contratada deverá colocar a placa de obra com nomes dos responsáveis conforme 

exigências do CREA e de todos os demais órgãos que vindiquem tal condição. 

 
A Contratada deverá obedecer todas as legislações de âmbito federal, estadual e/ou 

municipal referentes à proteção e remoção de entulhos e outras disposições aplicáveis à 

execução de obra, inclusive com recolhimento de taxas correspondentes. 

 
DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 
 
Os projetos desenvolvidos para as intervenções e adequações necessárias que deverão 
ser executadas no andar térreo no ambiente do auditório Prof.º Dr. Affonso Insuela Pereira, 
foram precedidos de diretrizes para propostas de reforma com baixo impacto 
contemplando inclusive as implicações envolvendo os demais projetos complementares, 
tais como: instalações elétricas, atendimento da legislação vigente e aos interesses da 
relação custo-benefício de tais propostas e, sobretudo aos interesses da própria 
FACULDADE DE DIREITO. 
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Os auditórios, com capacidade de aproximadamente 86 lugares cada, terão parte de suas 
instalações físicas aproveitadas, porém propomos a substituição do forro mineral, do 
mobiliário e de todos os acabamentos existentes para resultar em um espaço com maior 
conforto e ergonomia. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
a) SERVIÇOS E TAXAS INICIAIS 

 

As obras serão executadas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, devendo a 
Contratada, sob a coordenação da Fiscalização e em conjunto com os demais 
responsáveis da Faculdade de Direito, definirem um plano de obras coerente com os 
critérios de segurança, observadas as condições de conforto dos funcionários e clientes, e 
considerando as restrições de funcionamento do edifício. 
 
Será de responsabilidade da Contratada providenciar a confecção e afixação das placas 
de obra com os responsáveis técnicos pelo projeto e execução, em local visível, de acordo 
com as exigências do CREA e da Prefeitura Municipal. 
 
Serão de responsabilidade da Contratada, todos os desligamentos preventivos e as 
ligações provisórias necessárias. As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo 
com as normas vigentes. 
 
Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal, Concessionárias e demais 
órgãos serão a cargo da Contratada. 
 
A Contratada deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou serviço, 
com a respectiva taxa recolhida. 
 
Após o término da obra ou serviço, a Contratada deverá providenciar as ligações 
definitivas que se fizerem necessárias. 
 
A Contratada deverá efetuar, às suas custas, no início dos trabalhos, conferência das 
dimensões indicadas nos projetos e efetuar a locação dos quadros elétricos, dos 
equipamentos, dos pontos de instalações e dos percursos de eletrocalhas, eletrodutos e 
do cabeamento, verificar os desníveis e espaços necessários para atender ao projeto. 
 
Deverão ser verificadas também as interferências entre luminárias, dutos, sinalização entre 
outros. A locação da obra deverá ser executada por profissional capacitado e seguir 
rigorosamente às indicações dos projetos específicos. Em caso de discrepância entre o 
projeto e as condições locais, estas deverão ser comunicadas imediatamente à 
Fiscalização. 
 
É de responsabilidade da Contratada a execução das proteções necessárias, assim como 
a sua segurança, atendendo as prescrições da NR 8.  
 
A Contratada deverá providenciar todo o isolamento e proteção dos móveis, equipamentos 
e acessórios da unidade, de forma a evitar o contato destes com a poeira e demais 
substâncias indesejáveis. Este isolamento deverá ser com lonas e outros elementos 
apropriados para estes fins, devendo os equipamentos e mobiliários ficar plenamente 
protegidos. 
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Deverá ser utilizada lona plástica tipo terreiro de qualidade e com boa resistência, à base 
de lençol de Polietileno aditivado, em espessura compatível com a destinação de proteção 
de móveis e equipamentos. 
 
As bordas deverão ser fixadas de modo a não permitir que a lona se desloque até o 
término da intervenção, sem que danifique o móvel ou equipamento. 
 
Em caso de qualquer dano ou extravio aos equipamentos, móveis e/ou demais bens, a 
Contratada deverá se responsabilizar em ressarcir a Contratante. 
 
Deverá ser realizada a retirada de entulhos resultante das demolições e demais serviços, 
devendo ser retirado periodicamente e acondicionado em sacos. Não será permitido o 
acúmulo de material no edifício. Deverá ser depositado no lixo (caçamba de entulhos), não 
podendo em hipótese alguma atrapalhar os serviços da própria obra. 
 
A obra deverá ser mantida limpa durante a execução dos serviços. 
 
Todo o dia, pelo menos 15 (quinze) minutos antes do encerramento do expediente da obra, 
deverá ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra em 
perfeitas condições de funcionamento. 
 
Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada de 
acordo com a legislação municipal. 
 
Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a Contratada deverá apresentar o 
Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, sendo que a 
sua apresentação deverá obedecer ao roteiro a seguir: 
 
1) o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos 
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de 
garantia e a rede nacional de assistência técnica, bem como as recomendações de 
manutenção e conservação de tais equipamentos; 
 
2) as Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações fornecidas 
pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operação, a fim de 
permitir sua adequada utilização. 
 

b) SERVIÇOS GERAIS DE CIVIL 

 
Deverão ser executados todos os serviços civis necessários à execução da obra, conforme 

indicados nos projetos, neste caderno de especificações e na planilha de preços, bem 

como aqueles que, mesmo não indicados estejam intrinsecamente ligados à execução de 

cada item da obra. 

 

c) PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços serão realizados de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, devendo a 
CONTRATADA, sob a coordenação da FISCALIZAÇÃO, definir um plano de serviços 
coerente com os critérios de segurança. 
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Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada em 
horário coerente com a legislação municipal para cargas e descargas e critérios da 
Faculdade. 
 
Serviços que deverão ser considerados: 
-Instalações elétricas, de telefonia e de dados; 
-Revestimentos de pisos, paredes e forros; 
-Esquadrias, ferragens, portas; 
-Todos os outros necessários à realização dos serviços necessários. 

 
d) CONTROLES TECNOLÓGICOS 

 
A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos 
utilizados. 
 

e) AMOSTRAS 

 
A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO amostras dos 
materiais e / ou acabamentos a serem utilizados nos auditórios, podendo ser danificadas 
no processo de verificação. 
 
As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA. 
 
f) ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
Após o recebimento provisório do serviço, e até o seu recebimento definitivo, a 
CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das 
imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, 
independente de sua responsabilidade civil. 

 
g) SEGUROS 

 
Compete à CONTRATADA providenciar seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, 
mantendo em dia os respectivos prêmios. 
 

h) TRANSPORTE DE PESSOAL 

 
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de 
operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

i) TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 
O transporte de materiais e equipamentos referentes à realização dos serviços será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
j) CÓPIAS E PLOTAGENS 

 
As despesas referentes a cópias heliográficas ou xerográficas, plotagens e outras correrão 
por conta da CONTRATADA. 
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A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente no imóvel no mínimo dois conjuntos 
completos dos documentos necessários à realização dos serviços, constando de 
Desenhos (caso sejam necessários), Caderno de Especificações Técnicas e Planilha de 
Quantidades. 
 
k) ARREMATES FINAIS 

 
Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a realizar todos 
os retoques e arremates necessários, apontados pela FISCALIZAÇÃO da Faculdade de 
Direito. 
 
l) ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

 
As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização dos 
serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

m) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC 

 
Em todos os itens constantes da planilha, deverão ser fornecidos e instalados os 
Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas 
etapas dos serviços, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério 
do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. 
 

n) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

 
Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individuais necessários e 
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos serviços, 
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem 
como demais dispositivos de segurança necessários. 
 

o) MATERIAIS 

 
A qualidade dos materiais utilizados nos Auditórios é fundamental para a durabilidade das 
instalações no decorrer da utilização do prédio. Deve-se priorizar a utilização de materiais 
substituíveis e facilmente encontrados no mercado e que possuam certificado de garantia 
fornecido pelo fabricante. O desenvolvimento e acompanhamento de um programa de 
manutenções preventivas são essenciais para a boa conservação das Unidades.  

 
Outro aspecto a ser observado é o potencial poluidor do material e de seu ciclo de 
fabricação, fazendo-se considerações também sobre o descarte do mesmo. Materiais de 
maior reciclabilidade devem ser preferidos em relação aos demais. A utilização de 
especificação de fabricantes com processos de fabricação limpos e ambientalmente 
sustentáveis deverá ser incentivada, sempre que legalmente viável. 
 
GARANTIA 
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O mobiliário, peças e componentes deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, 
ou conforme o padrão do fabricante, se esta for maior, e a garantia dos serviços será de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

CAPÍTULO 2 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 
SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

 
TAPUMES E LONAS DE PROTEÇÃO 

 

Lona plástica preta  

 

Deverão ser previstas proteções em torno das áreas a serem trabalhadas. Incluindo a 
proteção de mobiliário, equipamentos e demais instalações adjacentes. Estas proteções 
serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente. 
 
Deverá ser utilizada lona plástica tipo terreiro de qualidade e com boa resistência, à base 
de lençol de Polietileno aditivado, em espessura compatível com a destinação de proteção 
de móveis e equipamentos. As bordas deverão ser fixadas de modo a não permitir que a 
lona se desloque até o término da intervenção, sem que danifique o móvel ou 
equipamento. 
 
Montagem e desmontagem de andaime tubular  

 

Os andaimes devem ser dimensionados (estrutura de sustentação e fixações) e devem ter 
sua montagem fiscalizada por profissional legalmente habilitado, devendo suportar, com 
segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos.  
 
O piso de trabalho deve ter forração completa, antiderrapante, devendo também ser 
nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Além disso, deve dispor de sistema guarda-
corpo e rodapé, em todo o perímetro, inclusive nas cabeceiras, com exceção do lado da 
face de trabalho.  
 
Nas áreas em que os trabalhos forem desenvolvidos em alturas superiores a 3,00 m, os 
andaimes a serem utilizados devem ser de material metálico, com suportes metálicos e 
plataformas em madeira. 
 
Os andaimes a serem utilizados podem ser dos tipos fachadeiros ou móveis. 

 

 Se andaimes móveis devem ser dotados de rodízios providos de travas, de modo a 

evitar deslocamentos acidentais e devem ser utilizados apenas em regiões planas, 

sendo proibido o deslocamento de andaimes com a presença de materiais ou 

pessoas na plataforma. 

 Se andaimes fachadeiros devem ser constituídos de quadros vertical e horizontal, 

placa de base, travessa diagonal, guarda-corpo, tela e escada. Tais andaimes 

devem possuir acessos verticais através de escada incorporada a sua própria 

estrutura ou por meio de torre de acesso. Os andaimes fachadeiros devem dispor 

de proteção com tela de arame galvanizado ou material de resistência e 

durabilidade equivalentes, desde a primeira plataforma de trabalho até, pelo menos 
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2,00m (dois metros) acima da última plataforma de trabalho, segundo a NR18. 

 

Em qualquer caso, os andaimes utilizados devem possuir apoios adequados na 
sustentação, devendo-se, para isso, compensar eventuais desníveis no terreno de apoio 
do andaime.  
 
Por exigência da NR 18, os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas 
sobre base sólida, capazes de resistir aos esforços solicitados e às cargas transmitidas. 
 
A área sob a plataforma de trabalho deverá ser devidamente sinalizada e delimitada, 
sendo proibida a circulação de trabalhadores dentro daquele espaço; 
 
Durante os trabalhos sobre os andaimes, é obrigatório o uso do cinturão de segurança e 
do cabo guia, por medida de segurança do trabalhador, em caso de queda. Deverão ser 
obedecidas as seguintes regras de segurança: 
 

 É proibido o deslocamento de andaimes com a presença de materiais ou pessoas 

na plataforma; 

 Toda precaução deve ser tomada para evitar queda de objetos dos andaimes. Não 

deve haver empilhamento de material sobre os andaimes; 

 Toda a sobra de material deve ser retirada, acondicionada adequadamente ou 

através da utilização de dutos de descarga, jamais depositada sobre os andaimes; 

 Toda a movimentação vertical de componentes e acessórios para a montagem 

e/ou desmontagem de andaimes deve ser feita através de cordas ou sistemas 

próprios de içamento. Não é permitido lançar peças em queda livre; 

 Os serviços em andaimes nunca devem ser realizados por uma única pessoa, 

devendo sempre ser desenvolvidos com, pelo menos, uma outra pessoa no local 

de serviço para auxiliá-la em caso de emergência; 

 Equipamentos de proteção individual, como capacetes, cinturões de segurança, 

outros, devem ser utilizados sempre que necessários. Estes equipamentos devem 

estar em bom estado e à disposição dos trabalhadores a qualquer tempo; 

 Deve haver proteção com tela dos andaimes, para aparar a queda eventual de 

materiais, bem como com plataforma de proteção na altura do primeiro pé-direito; 

 Devem ser realizadas Inspeções especiais de andaimes depois de um período de 

chuvas e/ou após de uma interrupção prolongada dos trabalhos ou ainda antes da 

ocorrência de qualquer evento que possa vir a comprometer a segurança da 

estrutura. 

LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO 

Limpeza final da obra 

 
Durante todo o período de execução dos serviços de reforma, os locais que sofrerão 
interferências da obra deverão ser mantidos permanente e diariamente limpos e livres 
de sujeiras, resíduos, lixos e restos de materiais.  
 
Todos os resíduos inservíveis que forem gerados pelas obras deverão ser 
acondicionados temporariamente em local apropriado e retirados periódica e 



 
 
 
 
 
 

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 

 

102 

sistematicamente através caçambas estacionárias que serão removidas e destinadas 
a locais controlados por empresa especializada em transporte e remoção destes 
materiais.   
 
Ao final da obra todas as instalações e componentes do Auditório deverão ser 
entregues limpos e em perfeitas condições de operação e uso. 

 
Limpeza complementar e especial de vidros 
 
Será medido pela área do vão, na projeção vertical, de vidro limpo (m²). O item remunera o 
fornecimento de material e a mão-de-obra necessários para a limpeza de vidros, através 
da lavagem completa com água e sabão neutro. 

 
Remoção de entulho 
 
Estão inclusas neste item as remoções diárias e periódicas de todo o entulho: resíduos de 
materiais, retalhos de perfis, montantes e tubulações, sobras de fiações, restos de 
embalagens plásticas e de papel, partículas, cacos e sobras de argamassas, etc. 

 
Deverão ser previstos os serviços de retirada manual, com a utilização de equipamentos 
adequados. Sempre que possível, os entulhos deverão ser embalados em sacos de papel 
Kraft, resistentes e com capacidade compatível com os materiais a serem retirados. 
Poderão ser utilizados sacos plásticos de resistência elevada para materiais residuais 
menores, restos de varrição, etc. 

 
Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada em 
horários acordados com a Administração da Faculdade de Direito. 
 
Em todas as áreas de trabalho deverão ser instalados contêineres específicos para o 
acondicionamento dos entulhos, em local acordado com a FISCALIZAÇÃO; será tolerada 
a instalação de caçambas em áreas de estacionamento, autorizada pela Administração, ou 
localizadas em vias públicas, regularmente dispostas e com as devidas autorizações dos 
Órgãos competentes. 

 
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo – 
ensacado 
 
Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte 
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a 
caçamba. 
 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

 
Construção provisória em madeira – Fornecimento e montagem 
 
Deverá ser indicada pela CONTRATANTE a área destinada à instalação do Canteiro de 
Obras.   
  
Todos os serviços e materiais necessários para a Instalação do Canteiro, além da 
segurança e manutenção do canteiro ficarão a cargo da Contratada. 
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As características construtivas, armazenamentos temporários e todos os outros serviços 
referentes ao canteiro de obras deverão oferecer condições adequadas de proteção contra 
roubo e incêndio, as instalações de maquinários e equipamentos também deverão 
propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, 
de acordo com a legislação específica em vigor. 
 
Desmobilização de construção provisória 
 
Consiste nas atividades de retirada das instalações do canteiro, no retorno dos 
equipamentos às suas origens e na reconstituição da área utilizada, recompondo a sua 
condição original, quer se trate de área verde "in natura" ou de áreas do âmbito urbano 
como praças e logradouros públicos. Podem abranger serviços de: demolições, 
desmontagens, transportes de materiais e equipamentos, revegetação, reflorestamento, 
repavimentação e reurbanização. 
 
ARQUITETURA 
 
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 
DEMOLIÇÕES, FUROS E RASGOS 
 
Entende-se por demolições o desmonte de elementos existentes no local das obras 
incluindo sua remoção para locais de bota-fora e/ou para locais que sirvam como 
depósitos provisórios. As operações de demolições deverão ser efetuadas por mão de 
obra qualificada, segundo a melhor técnica, segundo as orientações das presentes 
especificações técnicas e seguindo as normas de segurança que lhes forem aplicáveis. 
 
O reaproveitamento, ou não, dos elementos oriundos dos serviços de demolição, assim 
como os procedimentos a serem adotados por ocasião da execução dos desmontes, 
deverão ser aprovados previamente pela fiscalização. A aprovação pela fiscalização não 
isentará a CONTRATADA de sua responsabilidade com relação à adequação dos métodos 
que forem adotados e aos resultados que forem obtidos com sua utilização. Deverão 
obedecer às normas regulares NR-18, aprovadas pelo Ministério do Trabalho, e deverão 
ser efetuadas dentro das mais perfeitas técnicas, tomando-se os cuidados para evitar 
danos a terceiros e a construção existente. 
 
Recomenda-se especial cuidado e atenção com a demolição de elementos próximos as 
partes a serem conservadas, a fim de que o desprendimento e a queda das partes 
demolidas não afetem a integridade da edificação. Nestes locais recomenda-se a 
demolição manual e não mecanizada recorrendo-se ao uso de escoramentos a fim de 
manter a integridade estrutural das paredes. 
 
Em hipótese alguma os materiais reaproveitáveis, ou não, poderão ser lançados em queda 
livre, deverão ser guindados ao solo por processo mecânico ou manual e cuidadosamente 
acondicionados em local coberto sobre esteiras de madeira colocadas entre as peças, a 
fim de facilitar e garantir o armazenamento sem danificação. 
 
A demolição convencional, manual ou mecânica, será executada conforme previsto no 
projeto e de acordo com as recomendações da NBR - 5682. A remoção de entulhos 
poderá ser feita por meio de calhas e tubos evitando-se o acúmulo de entulho em 
quantidade tal que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressão lateral 
excessiva sobre as paredes. 
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Todas as extremidades de tubulações (hidráulicas, elétricas, de cabeamento etc.) deverão 
ser devidamente tamponadas, imediatamente após a retirada das peças, antes do início 
das demolições. Os plugs a serem utilizados deverão impedir a entrada de entulhos assim 
como pó, água e outros detritos. 
 
Os serviços de demolições de paredes e remoções de materiais deverão ser executados 
iniciando-se pelas partes superiores, mediante o emprego de equipamentos adequados, 
cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas portáteis e proibindo-se o 
lançamento de produtos da demolição em queda livre. O uso de ferramentas motorizadas 
dependerá de autorização da Fiscalização. Cuidados especiais deverão ser tomados para 
evitar queda de materiais no momento das demolições. Equipamentos e mobiliários que 
eventualmente não poderão ser removidos deverão ser protegidos contra danos 
decorrentes de quedas de materiais e do pó gerado nas operações de demolição. 
 
A área de trabalho deverá ser devidamente sinalizada e delimitada, sendo proibida a 
circulação de pessoas dentro daquele espaço além de cuidados relacionados à 
propagação de poeira e ruídos pelas áreas adjacentes à obra e cuja limpeza e 
manutenção de acessos deve ser preservada continuamente. 

 
Demolição de Alvenaria 
 
As orientações deste item referem-se aos serviços de demolições de concreto armado, de 
concreto não estrutural e de alvenarias em geral, com seus custos inseridos nestes itens 
da planilha. 
 
Os serviços de demolições deverão ser realizados manual, cuidadosa e progressivamente 
utilizando-se ferramentas portáteis. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de 
autorização da FISCALIZAÇÃO. Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar 
queda de materiais no momento das demolições. 
 
Todos os serviços de demolição incluem a reconstituição de pisos, paredes, estruturas, 
forros, divisórias e demais construções afetadas nas áreas remanescentes.  
 
Nestas reconstituições estão incluídos os fechamentos de furos, substituições de peças 
danificadas, recomposição de revestimentos e demais readequações necessárias para o 
perfeito acabamento do local. 
 
Deverão estar previstas as retiradas de infraestrutura e de instalações elétricas, 
hidrossanitárias e/ou mecânicas passantes nas áreas afetadas pelos serviços. 
 
Deverão ser previstas proteções em torno das áreas a serem trabalhadas. Incluindo a 
proteção de mobiliário, sinalização e demais instalações adjacentes. Estas proteções 
serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente. 
  
Deverão ser previstas retiradas e/ou remanejamentos de placas, suportes, mobiliários ou 
qualquer outra instalação no local ou área adjacente à realização do serviço. 
  
Todas as demolições que gerem grande incidência de partículas em suspensão deverão 
ter a área umedecida antes da realização dos serviços. 
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A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados 
contêineres específicos para recolhimento dos entulhos, em local acordado com a 
FISCALIZAÇÃO. 
  
Os contêineres com entulhos deverão ser removidos periodicamente do canteiro e 
encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente. 

 
Execução de furos em laje e vigas 
 
No caso das prumadas e/ou tubulações, deve-se observar que para passagem deverão 
ser feitos furos/rasgos nas lajes, devendo, sempre que possível utilizar os furos existentes 
feitos por instalações anteriores, para se evitar problemas estruturais na edificação. 
Deverá ser nova toda a infraestrutura utilizada conforme indicada em projeto. 
 
Os furos/rasgos deverão ser criteriosos e acompanhados de responsável técnico e, se 
necessário, alterados de posição para se evitar problemas conforme citados acima. 
 
Preferencialmente deverão ser executados furos com coroas diamantadas e perfuratrizes 
elétricas em diâmetros adequados à passagem de dutos.  

 
RETIRADAS E REMOÇÕES 
 
Deverão ser removidas todas as instalações elétricas existentes no ambiente para 
execução de novas instalações para atenderem as novas demandas deste ambiente. 
 
Instalações inoperantes existentes que estejam acima do forro no ambiente deverão ser 
removidas mediante anuência da Contratante e colocadas à disposição. 
 
As interferências encontradas acima do forro existente nas áreas indicadas para a reforma 
e adequação deverão ser registradas e comunicadas imediatamente à Fiscalização da 
Contratante. 

 
Retirada de lousa e mobiliário 
 
Estão inclusos neste item todas as peças que compõem o mobiliário, incluindo prateleiras, 
acessórios de informática, chaves e demais componentes. 
 
Fazem parte do mobiliário: mesas, armários, gaveteiros, balcões, cadeiras, poltronas, 
sofás, longarinas, armários de correspondências, estantes, arquivos de aço, roupeiros, 
lixeiras, passa malotes e floreiras. 
 
As peças deverão ser separadas e agrupadas para posterior descarte.  
 
Retirada de soalho somente o tablado 
 
Será medido por área de piso retirado (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-
obra necessária para a retirada de piso de soalho de madeira (tablado do auditório) e seu 
descarte adequado. 
 
Remoção de forros 
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Estão inclusas neste item placas em fibra mineral, madeira, PVC, isopor revestido em filme 
PVC, lâminas metálicas simples ou compostas, entre outros, em dimensões, espessuras, 
formatos e padrões diversos de empresas fornecedoras. 
 
Estão inclusos neste item cantoneiras, suportes, tirantes, acessórios e acabamentos 
empregados. 
 
Deverão ser previstos os serviços de recorte e acabamento nas áreas remanescentes ao 
revestimento retirado, incluindo a fixação das peças soltas no entorno das áreas atingidas. 
 
Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes junto 
às paredes, divisórias, luminárias e demais instalações nas áreas de intervenção. 

 
Remoção de luminárias 
 
Estão inclusas neste item as luminárias existentes, consideradas inservíveis, e instaladas 
no espaço a ser adaptado. 
 
Estão inclusos neste item os serviços de retirada e/ou inserção de instalações elétricas, 
chumbadores, parafusos, grapas, soldas, rebites, cantoneiras, perfis diversos e outros 
acabamentos empregados. 
 
Deverão ser previstos os serviços de recorte e acabamento do forro, incluindo a pintura, se 
necessário, das áreas remanescentes ao elemento retirado ou a reconstituição do forro no 
entorno da área atingida. 

 
Remoção de portas de madeira 
 
Estão inclusas neste item portas em madeira, com folhas de porta simples ou duplas, 
caixilhos, vistas, dobradiças, molas, ferragens, guias, trilhos, com dimensões, sistemas e 
padrões diversos. 
 
Estão inclusos neste item os serviços de retirada e / ou inserção de cantoneiras, perfis, 
acessórios, requadramento de vãos e outros acabamentos empregados. 
 
Deverão ser previstos os serviços de acabamento das áreas remanescentes ao elemento 
retirado, incluindo a reconstituição do entorno da área atingida. 
 
Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes junto 
às paredes, divisórias, soleiras, degraus, revestimentos e fechamentos na área de 
intervenção.  
 
Remoção de esquadrias metálicas (para janelas existentes no auditório) 
 
Estão inclusas neste item janelas, fixas ou móveis, ferragens, vidros, chumbadores, guias, 
trilhos, com dimensões, materiais, sistemas e padrões diversos. 
 
Estão inclusos neste item os serviços de retirada e / ou inserção de vidros, cantoneiras, 
perfis, acessórios, requadramento de vãos, soleiras e outros acabamentos empregados. 
 
Deverão ser previstos os serviços de acabamento das áreas remanescentes ao elemento 
retirado, incluindo a reconstituição do entorno da área atingida. 
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Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes junto 
às alvenarias, soleiras, revestimentos e fechamentos na área de intervenção. 
 
Remoção de persianas 
 
Estão inclusos neste item peças de quaisquer dimensões, espessuras, cores, formatos e 
padrões. 
 
Estão inclusos neste item emassamentos, lixamentos, argamassas, acabamentos e pintura 
nas áreas atingidas. 
 
Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes nas 
áreas de intervenção. 
 
FORROS 
 
Fornecimento e montagem de forro de fibra mineral 
 
Serão utilizados forros em placas de fibra mineral, com resistência à umidade RH 90, com 
coeficiente de absorção sonora NRC = 0,55, com coeficiente de isolamento acústico CAC 
mínimo 35, com alta refletância a luz LR = 0,81, resistente ao fogo, classificado como 
Classe A, distribuição da chama inferior a 25, acabamento em pintura vinílica à base de 
látex na cor branca. As dimensões recomendadas são: largura de 625 mm, comprimento 
de 1250 mm e espessura de 16 mm. As bordas deverão apresentar acabamento “lay in”, 
referência Armstrong ou equivalente. 
 
Estão inclusos o fornecimento e instalação de perfis, dispositivos de fixação e demais 
elementos necessários e que compõem o sistema. 
 
A sustentação das placas deverá ser executada com perfis “Javelin lay in” (“T” invertido), 
aparentes, confeccionadas em aço, montados sob a forma de grelha, com pintura à base 
de poliéster, na cor branca. 
 
Os perfis serão fixados por pinos às lajes ou estruturas, através de tirantes metálicos com 
reguladores de nível. 
 
O forro deverá resultar plano e nivelado. Os perfis deverão estar perfeitamente alinhados. 
Deverão ser utilizados acessórios de acabamento e de fixação de extremidades de perfis 
recebendo no perímetro do compartimento as cantoneiras de arremate. 
 
O forro deverá ter as devidas adaptações para permitir a instalação de luminárias de 
embutir e difusores de refrigeração. Junto aos recortes é obrigatória a instalação de perfis. 
 
PISOS 
 
Fornecimento e instalação de soleira em granito 
 
A soleira será em granito cinza médio, polido e lustrado, com espessura 3 cm. Os rodapés, 
demais soleiras, e os peitoris serão no mesmo material e ou cor do piso. 
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Serão considerados desníveis a diferença entre dois pontos com altura superior a 0,5 cm. 
As rotas acessíveis não deverão conter desníveis. Caso não seja possível, os desníveis 
serão tratados da seguinte forma: 
Desníveis de até 0,5 cm não necessitam ser tratados 
Desníveis entre 0,5 cm e 1,5 cm deverão ser tratados com rampas com 50% de inclinação 
Desníveis acima de 1,5 cm são considerados degraus e serão tratados como rampas 
conforme normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Quando inseridos nas rotas 
acessíveis, não serão permitidos degraus entre 1,5 e 15 cm, os quais deverão ser 
substituídos por rampas ou retirados, conforme normas técnicas de acessibilidade da 
ABNT. 
 
Fornecimento e instalação de revestimento de piso em carpete e rodapé de cordão 
de poliamida 
 
O fornecimento e instalação do revestimento de piso em carpete não se restringe apenas à 
recomposição de áreas danificadas da unidade, estão inclusas as regularizações, 
nivelamentos, adesivos e dispositivos necessários à fixação de mantas ou placas. 
 
Deverão ser seguidas as dimensões e formas especificadas em projeto. Os serviços 
deverão ser realizados por mão-de-obra especializada. 
 
Antes da aquisição dos carpetes, a CONTRATADA deverá apresentar Ficha Técnica 
contendo as especificações do fabricante acompanhada de amostra do produto, bem 
como “Teste de Inflamabilidade”, para que o produto seja aceito pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Em qualquer caso, executar a colocação de acordo com as especificações do fabricante. 
 
Aplicação: Tráfego Comercial Pesado ou Extra-Pesado 
Cor: tons de cinza médio ao grafite. 
Dimensões: Carpete em manta. A altura mínima do carpete, com a base, não será inferior 
a 6 mm 
Construção do fio: Bouclé 
Tipo de fibra: 100% nylon 6.6 
Altura do pêlo: mínima de 3 mm 
Método de tingimento: 100% solution dye 
Propagação de chama: máximo Classe “C”, segundo NBR 9442 
Densidade de fumaça (DM): menor ou igual a 450, segundo ASTM E-662 
Geração estática de eletricidade: eletroestaticidade menor que 3,5 kV a 20% de umidade 
relativa, durante toda a vida útil do carpete 
Proteção antimanchas: AATCC 175 – 1991 – resultado maior ou igual a 8.0 on the Red 
Stain 
Scale 
Descoloração AATCC 16E – 4.0 após 60 horas 
Estabilidade dimensional: menor ou igual a 0,2% 
Gauga: mínimo de 31,5/10 cm (1/10) 
Adesivo especial inodoro e antialérgico, preferencialmente à base de água, com 
característica que permita a retirada e posterior recolocação da placa 
Base acolchoada com isolamento acústico (Next Step, Confort Plus, ou equivalente), 
preferencialmente livre de PVC. 
 
Deverá ser instalado rodapé de cordão de poliamida para acabamento nas junções entre 
carpete e alvenaria, na mesma cor do carpete. 
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Regularização de piso com nata de cimento 
 
Inicialmente, deverão ser eliminados todos os resíduos que possam prejudicar a aderência 
da argamassa de regularização tais como restos de madeira presos ao concreto, 
partículas soltas, etc. Caso a laje seja antiga ou muito lisa, deverá ser apicoada. Umedecer 
e aplicar camada de pasta de cimento imediatamente antes de aplicar a argamassa de 
regularização. 
 
Para a camada de regularização, utilizar argamassa com traço 1:3. Redobrar atenção aos 
efeitos da retração, que poderão soltar a argamassa da laje. Não adicionar hidrofugantes. 
 
Deverá ter espessura máxima de 25 mm. Caso seja necessária maior espessura, aplicar 
em camadas sucessivas. A superfície final deverá ter acabamento áspero com aplicação 
de desempenadeira de madeira. 
 
Deverá ser dado caimento superficial para os ralos, entre 1,5 a 2,5%. 
 
Piso em painel wall 
 
Deverá ser instalado sobre a estrutura metálica proposta piso em painel com miolo de 
madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS com 
espessura de 40mm para posterior revestimento com carpete. 
 
PAREDES E DIVISÓRIAS 
 
Alvenarias 
 
As alvenarias deverão ser executadas com bloco de cerâmico furado, 9x19x19 cm, para 
vedação que não têm a função de resistir a outras cargas verticais, além do peso da 
alvenaria da qual faz parte. 
 
O revestimento das alvenarias será em chapisco e emboço desempenado externamente e 
internamente. 
 
A espessura da alvenaria deverá acompanhar a espessura do vão a ser preenchido e para 
as alvenarias novas conforme indicado em projeto. 
 
A argamassa de assentamento dos blocos deverá ser composta de cimento portland, cal 
hidratada e areia no traço de 1:2:8, proporção em volume dos componentes 
respectivamente. 
A argamassa deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos 
cerâmicos e mantê-los no alinhamento durante o assentamento. 
 
Deverá ser preparada em quantidade adequada à sua utilização, para se evitar a perda da 
plasticidade e consistência da argamassa. 
 
A ligação com pilares de concreto armado, ou outros elementos estruturais existentes 
(lajes e vigas) deverá ser efetuada com emprego de barras em aço CA-50 com diâmetro 
de 5 a 10 mm, distanciadas entre si de 60 cm, com comprimento médio de 60 cm, 
engastadas no pilar e na alvenaria. 
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As faces de elemento em concreto que ficarão em contato com a alvenaria deverão ser 
chapiscadas. 
 
Sobre os vãos de portas, caixilhos e vãos dos atenuadores de ruído devem ser colocadas 
vergas e sob os vãos de caixilhos e vãos dos atenuadores de ruído devem ser colocadas 
contravergas.  
 
Emboço  
 
Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superfície do chapisco, 
propiciando uma superfície que permita receber acabamento final com pintura em tinta 
acrílica. 
 
A argamassa de emboço a ser aplicada sobre o chapisco deverá ser preparada com 
cimento Portland, cal hidratada e areia no traço de 1:2:8, proporção em volume dos 
componentes respectivamente. 
 
Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida 
sobre a superfície a ser revestida. A espessura do emboço deverá ser de mais ou menos 
20 mm. 
 
As ondulações ou desvios de prumo não devem superar 3 mm em relação a uma régua 
com 2 m de comprimento e as irregularidades abruptas não devem superar 2 mm em 
relação a uma régua com 20 cm de comprimento. 
 
Após o preenchimento total da superfície e a argamassa adquirido consistência adequada, 
promover a raspagem da superfície para remoção de excesso de argamassa e a 
regularização da superfície por meio de régua. 
 
O acabamento deve ser feito com o material ainda úmido, alisando-se com 
desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira 
munida de feltro ou espuma de borracha. 
 
As ondulações ou desvios de prumo não devem superar 3 mm em relação a uma régua 
com 2 m de comprimento e as irregularidades abruptas não devem superar 2 mm em 
relação a uma régua com 20 cm de comprimento. 
 
Colocada régua de 2,5 metros, não poder haver afastamentos maiores que 3 mm para 
pontos intermediários e 4 mm para as pontas. 
Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus ( chanfrado ) para emenda 
do pano subseqüente. 
 
As arestas deverão ser executadas com a fixação de uma régua na extremidade da 
parede adjacente, procedendo-se o lançamento da argamassa e acabamento da 
superfície, garantindo dessa forma a linearidade das arestas convexas. 
 
Chapisco 
 
Camada de preparo da base, aplicada de forma contínua com a finalidade de uniformizar a 
superfície quanto à absorção e melhorar a aderência entre o emboço e a alvenaria. 
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O chapisco deve ser aplicado com consistência fluida, assegurando maior facilidade de 
penetração da pasta de cimento na base a ser revestida e melhorando a aderência na 
interface revestimento-base. O lançamento do chapisco não deverá cobrir completamente 
a base. 
 
PORTAS E GRADIS 
 
Portas de madeira 
 
Fornecimento e instalação de porta lisa de madeira encabeçada, revestida laminado 
melaminico, colocação e acabamento de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 
1,52 x 2,10m. 
 
As portas serão executadas com folhas e batentes em madeira, com acabamento em 
pintura com tinta esmalte sintético, acetinado fosco, cor a ser definida pela Contratante. 
 
As folhas de porta, além de absolutamente planas e isentas de empenamento, deverão 
apresentar forma e dimensões adequadas para o tipo de fechamento a que forem 
destinadas, estrutura sólida e conformação perimetral que garanta a instalação segura de 
qualquer tipo de fechadura, ou acessório, compatível com suas dimensões. 
 
Todas as folhas, das portas deverão ser maciças, enchimento 100% maciço em sarrafos 
de madeira de lei, com superfície lisa folheada em madeira. 
 
Sempre que qualquer folha tiver que ser cortada com a finalidade de diminuir suas 
dimensões originais, e isto implicar a perda ou o enfraquecimento de alguma de suas 
peças perimetrais, ela deverá ser convenientemente restaurada, de modo que sua 
resistência e aspecto mantenham-se inalterados. 
 
Todas as folhas deverão apresentar dimensões externas compatíveis com o vão a que se 
destinam, não sendo permitida a execução, na obra, de cortes ou desbastamentos, que 
não aqueles estritamente necessários aos ajustes de instalação. 
 
Os batentes e batedores das portas deverão ser confeccionados em madeira maciça. A 
largura do batente deverá acompanhar a espessura da alvenaria onde será instalada cada 
porta. 
 
O acabamento final dos batentes e batedores será com pintura em tinta esmalte sintético, 
acabamento acetinado na cor a ser definida pelo Contratante. 
 
Conjunto de fechadura de embutir externa, máquina com cilindro oval, em alumínio 
escovado envernizado ou equivalente, que será instalado nas portas novas de madeira, 
instaladas internamente nos ambientes. 
 
Maçanetas tipo alavanca e rosetas em alumínio com acabamento escovado envernizado 
ou equivalente. 
 
Dobradiça tipo média, conjunto com 03 (três) unidades para portas com uma folha e 06 
(seis) unidades para portas com duas folhas, em aço com acabamento cromado 
acetinado, dimensões de 3 1/2" x 3". 
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Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas 
 
As portas em madeira receberão ferragens específicas, com acabamento cromado, 
referência Dorma ou equivalente.  
 
MOBILIÁRIO  
 
Fornecimento e instalação de mobiliário 
 
Deverá ser fornecido e instalado o seguinte mobiliário: 
1) Poltronas de auditório com pranchetas escamoteáveis embutidas no corpo da poltrona, 
assento em espuma injetada e revestidas com couro ecológico na cor vinho, encosto em 
polipropileno injetado na cor preta, base de 4 pés em aço com pintura eletrostática epóxi 
pó. 2) Cadeiras giratórias com braços fixos, encosto médio, revestidas com couro 
ecológico na cor vinho.  
3) Relação de mobiliário a ser adquirido: 
- 19 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braço final direito e prancheta direita, 
- 42 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braço central e prancheta direita, 
- 17 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, final esquerdo e prancheta direita, 
- 2 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, final esquerdo e prancheta esquerda, 
- 2 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braços individuais com prancheta direita, 
- 1 poltrona para obeso sem prancheta modelo 2 com braços individuais,  
- 3 poltronas doge giratórias modelo b baixo. 
 
Fornecimento e instalação de mesa e púlpito em marcenaria 
 
Deverão ser fornecidos e instalados mesa e púlpito em madeira mdf revestidos com 
formica na cor acácia ou equivalente de qualidade superior. 
 
Qualquer alteração na cor proposta deverá ser submetida à análise da Administração da 
Faculdade de Direito para aprovação. 
 
 
Lousa em laminado melamínico, branco 
 
Deverá ser confeccionada em chapa de madeira compensada 18 mm, de virola, e sobre 
ela será colado laminado melamínico fórmica lousa padrão F608 Brancoline nas 
dimensões 3,00x1,20 m, estruturado com sarrafos de madeira 3x5 cm em mogno, 
embutidos na alvenaria, com moldura e coletor de giz também em mogno, demais detalhes 
conforme projeto. O coletor de giz será na dimensão de mais ou menos 13 cm com 
dimensão mínima interna de 10 cm. 
 
PINTURA 
 
Pintura látex com emassamento e lixamento 
 
Preparo da Superfície: 
A superfície da argamassa deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, 
sabão ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou 
escovando-se a superfície. Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a 
própria argamassa empregada no reboco. Imperfeições rasas da superfície serão 
corrigidas com massa de PVA, modelo de referência Suvinil Massa Corrida, referência: 
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6350, da Glasurit ou equivalente. Com lixa para massa referência 230 U grão 100 da 3M 
ou equivalente, eliminar qualquer espécie de brilho. 

 

Tratamento da Superfície: 
Logo após o preparo da superfície, aplicar uma demão de selador, modelo de referência 
Suvinil Selador Acrílico referência 5700 da Glasurit ou equivalente, com as seguintes 
características: 
Cor: branca 
Diluição: até 10% (dez por cento), em volume 
Diluente: água 
Aplicação: trincha referência 186 ou 529 da Tigre ou equivalente, rolo referência 1320 ou 
1328  da Tigre ou equivalente ou pistola convencional 
Quatro horas após, aplicar uma demão de Suvinil Massa Corrida (ou equivalente/superior) 
referência 6350 da Glasurit ou equivalente, com as seguintes características: 
Cor: branca 
Diluição: se necessário, adicionar um pouco de água 
Diluente: água 
Aplicação: desempenadeira de aço ou espátula, em camadas finas 
Rendimento: 8 a 12 m² / galão, por demão 
Três horas após, efetuar lixamento com lixa para massa referência 230 U grão 100 da 3M 
ou equivalente e a seguir remover o pó. 
Aplicar de uma segunda demão de Suvinil Massa Corrida (ou equivalente/superior) e, três 
horas após, novo lixamento, agora com lixa para massa referência 230 U grão 150 da 3M 
ou equivalente, e remover novamente o pó. 
 
Acabamento: 
Para acabamento deverá ser aplicada uma demão de látex, referência Suvinil Látex (ou 
equivalente/superior) referência 2250 da Glasurit ou equivalente, com as seguintes 
características: 
Cor: padrão CAIXA ou existente no imóvel/local 
Diluição: até 20% (vinte por cento), em volume 
Diluente: água 
Aplicação: trincha referência 186 ou 529 da Tigre ou equivalente, rolo referência 1320 ou 
1328 da Tigre ou equivalente ou pistola convencional 
Rendimento: 45 a 55 m² / galão, por demão 
Aspecto: acetinado ou existente no imóvel 
Quatro horas após, aplicar uma segunda demão, idêntica a primeira. 
 
Aplicação: 
A CONTRATADA aplicará a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, 
em todas as superfícies indicadas, para receber emulsão de acetato de polivinílo. 
 
Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra 
de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m para aprovação da 
Faculdade. 
 
Pintura esmalte com lixamento para esquadrias de madeira 
 
Deverá ser aplicada uma demão de verniz modelo de referência Sparlack Knotting Verniz 
Isolante Incolor 99150 da Akzo ou equivalente, para selar nós e / ou veios resinosos.  
Duas horas após, aplicar uma demão de verniz Linha 900 da União, com as seguintes 
características: 
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Cor: incolor 
Diluição: até 20% (vinte por cento), em volume 
Diluente: solvente código 7016 fabricante União 
Aplicação: trincha modelo de referência 186 ou 529 da Tigre ou equivalente, rolo 
referência: 1320 ou 1328 da Tigre ou equivalente ou pistola convencional 
Rendimento: 21 m² / galão, por demão 
Aspecto: semifosco 
A porta, o marco e alisares receberão 1 ou 2 demãos de selador, conforme a necessidade, 
massa a óleo, lixamento e posterior pintura esmalte sintético acetinado Suvinil (ou 
equivalente/superior) na cor Branco Gelo  F164 ou equivalente. 
 
Acabamento: 
Vinte e quatro horas após a operação descrita no item Tratamento da Superfície, será 
realizado lixamento leve, com lixa para madeira nº 120 e aplicação de uma demão de 
verniz referência Linha 900, com as características já discriminadas no item anterior, 
porém na diluição de 10% (dez por cento), em volume. 
Vinte e quatro horas após, realizar novo lixamento leve, com lixa para madeira nº 150, 
remover o pó e aplicar uma segunda demão, idêntica à descrita no item anterior. 
 
Aplicação: 
A CONTRATADA realizará rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas 
as superfícies de internas de madeira – indicadas, para receber verniz, de base fenólica. 
 
VIDROS 
 
Vidro liso transparente de 6mm 
 
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os vidros para todos os caixilhos do auditório, 
conforme projeto. Os vidros empregados na obra deverão ser absolutamente isentos de 
bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos de fabricação. Para o 
assentamento das chapas de vidro deverão ser empregadas gaxetas de borracha duplas e 
baguetes com massa de vidraceiro em duas demãos. A massa do vidraceiro deverá ser 
composta de gesso e óleo de linhaça, devendo-se acrescentar o pigmento adequado para 
manter o padrão existente. 
 
Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, esses deverão ser bem limpos e 
lixados. As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, 
pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com 
relação ao requadro de encaixe. 
 
A norma técnica que responde pelas regulamentações técnicas para a produção de vidros 
planos é ABNT NBR 11706:1992. 
 
Os serviços de envidraçamento deverão ser executados rigorosamente de acordo com as 
especificações e recomendações dos fabricantes dos vidros. 
  
Os vidros serão liso incolor com e= 6mm. 
 
CAIXILHARIA 
 
Fornecimento e instalação de persianas 
 



 
 
 
 
 
 

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 

 

115 

Fornecimento e instalação de persianas rolô blackout, incluindo acessórios de fixação e 
sistema de acionamento manual. Referencia: Luxaflex Original ou equivalente de 
qualidade superior, na cor bege claro. 
 
Caixilho em alumínio maximar, sob medida 
 
Fornecimento e instalação de caixilhos com perfis série 25 ou superior em alumínio 
anodizado natural tipo maxim-ar com vidro incolor 6mm, conforme projeto. 
 
ESTRUTURA METÁLICA 
 
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-36 e ASTM-A572 grau 50, sem 
pintura. 
 
As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos utilizados 
deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36 e ASTM A572 grau 50. 
 
ACESSIBILIDADE 
 
Fornecimento e instalação de corrimão. 
 
Deverão atender à NBR9050 e NBR14718.  
 
Os corrimãos deverão possuir o anel para  orientação  de  deficientes visuais  (conforme 
NBR  9050)  em  aço  inox. 
 
Os corrimãos serão executados em aço inox com acabamento escovado ou  liso, com Ø 1 
½”  (38mm), espessura da parede do tubo e=2,25mm.  
 

Os corrimãos terão seção circular de 38mm (1 ½”). 
 
As extremidades dos corrimãos terão acabamento recurvado junto à parede ou ao piso.  
 
Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos será de 0,92m do piso, medidas 
de sua geratriz superior.   
 
Especificações: 
 
A fixação do guarda-corpo ao piso da rampa  ou  escada  será  através  de  solda  às  
sapatas  de 10x10cm do mesmo material do guarda-corpo, e=1/4”  fixado ao piso através 
de parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.   
 
Fornecimento e instalação de piso tátil emborrachado – alerta e/ou direcional – de 
sobrepor para a área interna 
 
Piso tátil alerta e / ou direcional em borracha 250 x 250 mm com espessura total (placa + 
relevo) de 5 mm para instalação sobreposta colada, cor azul (cor 3 da Borindus, azul 
caribe da Mercur, azul da Arco ou tecnicamente equivalente), fabricante Mercur, Arco, 
Borindus ou tecnicamente equivalente. Estão inclusos o fornecimento e aplicação de cola 
específica e vedador de borda. 
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As placas de borracha deverão ser de material plástico de PVC através do processo de 
compactação / prensagem, formulado sem adição de metais pesados, antiderrapantes e 
pigmentação na massa. 
Poderão ser utilizados dois tipos de adesivos: 
Adesivo de contato: a base de borracha sintética, teor de sólidos maior que 18%, ref.: 
UNA, Pulvitec Polyplac, Petrocola P4000 ou tecnicamente equivalente. 
Adesivo bicomponente: a base de poliuretano, com catalisador, ref.: Brascola Brascolflex 
Piso 800 PU, Flexmann AF-51 ou tecnicamente equivalente. 
Para que os pisos táteis em borracha tenham fixação prolongada, recomenda-se ser o 
último item a ser instalado antes da abertura da Unidade, não sendo permitido tráfego 
sobre ele e limpeza com água antes da cura completa recomendada pelo fabricante do 
adesivo. 
 
Aplicação: 
 
a) Instruções iniciais de aplicação: 
A superfície a ser aplicada não deve estar úmida; 
A embalagem do adesivo não deve ser mantida aberta por muito tempo, ou tempo curto 
demais, fazendo com que o produto perca sua pega; 
Não deve haver excesso ou falta de adesivo nas superfícies a serem coladas; 
Não utilizar adesivo com tempo de vida próximo ao vencimento, já em fase de 
vulcanização. 
 
b) Aplicação com adesivo de contato – as instruções abaixo deverão ser fielmente 
seguidas pelo instalador: 
Limpar o piso existente, sobre o qual será instalado o piso tátil, com Thinner para retirar 
toda oleosidade, cera, tinta, etc. O piso deverá estar limpo, isento de manchas de óleo e 
ou poeira; 
Colocar as placas do Piso Tátil nas posições pré-definidas; 
Demarcar com fita crepe em seu contorno; 
Retirar as placas de dentro à marcação e limpar bem a área que receberá as placas com 
Thinner para colocação das peças, removendo toda oleosidade, cera, tinta e poeira; 
Passar camada fina de adesivo de contato nas duas bases (base inferior da placa e na 
superfície) e deixar secar por um tempo médio de 15 a 20 minutos, para evaporação do 
solvente; 
Repetir o adesivo com a segunda demão, dando o mesmo intervalo de cura (de 15 a 20 
minutos) ; 
Colar as placas sobre o piso e pressioná-las para aumentar a aderência. Se bater, fazê-lo 
com martelo de borracha; 
Retirar a fita crepe; 
Arredondar as pontas das placas dos cantos para diminuir pontos de descolagem; 
Retirar os restos de adesivo das bordas; 
Aplicar vedador de borda da 3M (ou equivalente/superior) no entorno das placas coladas 
(entre 3 a 4 mm do entorno); 
Aguardar a cura da colagem de 24 horas antes de utilização e lavagem; 
A cura completa do adesivo ocorre após 3 dias, por isso, recomendamos tal prazo para a 
liberação do tráfego sobre o piso. Esse é o tempo que todos os adesivos de contato à 
base de borracha sintética levam para se autovulcanizar; 
Aplicação com adesivo bicomponente – as instruções abaixo deverão ser fielmente 
seguidas pelo instalador: 
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Limpar o piso existente, sobre o qual será instalado o piso tátil, com solvente indicado pelo 
fabricante do adesivo para retirar toda oleosidade, cera, tinta, etc. O piso deverá estar 
limpo, isento de manchas de óleo e ou poeira; 
Colocar as placas do Piso Tátil nas posições pré-definidas; 
Demarcar com fita crepe em seu contorno; 
Retirar as placas de dentro à marcação e limpar bem a área que receberá as placas com 
solvente indicado pelo fabricante do adesivo para colocação das peças, removendo toda 
oleosidade, cera, tinta e poeira; 
Efetuar a mistura do adesivo bicomponente conforme instruções do fabricante; 
Aplicar o adesivo no piso imediatamente após a mistura com um auxílio de uma espátula. 
Posicionar as placas de borracha. Após alguns instantes verificar o posicionamento das 
placas e corrigir se necessário. Evitar aplicar o produto em partes não desejadas , pois o 
adesivo é de difícil remoção após a secagem; 
Retirar a fita crepe e se preciso limpar possíveis respingos com solvente indicado pelo 
fabricante do adesivo. Após a secagem do produto, sua remoção só será possível 
mecanicamente; 
Arredondar as pontas das placas dos cantos para diminuir pontos de descolagem; 
Aplicar vedador de borda da 3M (ou equivalente/superior) no entorno das placas coladas 
(entre 3 a 4 mm do entorno) 
Aguardar a cura da colagem de 2 horas 
A cura completa do adesivo ocorre após 48 horas, por isso, a liberação do tráfego sobre o 
piso somente poderá ser liberada após esse prazo 
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: o adesivo bicomponente exige o uso de máscaras e luvas 
para aplicação por ser um produto com grau médio de toxidade. Informamos que esse 
adesivo exala fortes odores. 
d) Aplicação sobre carpete – as instruções abaixo deverão ser fielmente seguidas pelo 
instalador: 
1. Remover o carpete com as mesmas dimensões (largura e comprimento) do piso tátil. 
2. Remover com solvente de resíduos de cola, até que a superfície fique isenta dos 
mesmos e totalmente seca. 
3. Colar sobre a superfície: berço de borracha tipo manta arroz (edma) e=2 mm, fabricação 
Daud ou manta de Pavifloor Prisma cor 909 e= 2 mm fabricação Fademac ou 
tecnicamente equivalente(marcas indicadas como referência, podendo ser utilizadas 
equivalentes ou superiores). 
4. Para a colagem do berço deverá ser utilizada cola do tipo: 
Para Manta de borracha: Cola de contato tipo Petrocola P4000 ou tecnicamente 
equivalente. 
Para Manta de Pavifloor: Adesivo AD168 ou Decorfix ou tecnicamente equivalente. 
5. Colar sobre o berço de piso tátil obedecendo às características de material e aplicação 
apontadas anteriormente. 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, 
equipamentos, mão de obra e serviços necessários para execução das novas instalações 
dos dois auditórios localizados no pavimento Térreo e 1º pavimento, conforme previsto no 
projeto.  
 
Deseja-se, ao final dos serviços, obter o Auditório, objeto desta contratação, totalmente 
operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e 
demais serviços deverão ser previstos de forma a incluir todos os componentes 
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necessários para tal, mesmo àqueles que embora não claramente citados, sejam 
necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o Auditório. 
 
ELETRODUTOS 
 
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 25 mm (1”)- ,DN 32 mm (1 1/4”), 
aparente, instalado em teto – Fornecimento e instalação – AF_11/2016_P 
 
Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado, aparente ou embutido no 
entreforro conforme projeto, incluindo curvas, luvas, conduletes e demais acessórios para 
fixação. 
 
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15 m e evitar trechos com mais de 2 
curvas de 90º. 
 
Para Ø 1” ou 25 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150 mm.  
 
Para Ø 1 1/4” ou 32 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320 mm. 
 
Os eletrodutos deverão ser fixados às lajes através de tirantes com abraçadeiras. 
 
Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado e de energia elétrica, deverá ser mantida 
a distância mínima conforme antiga TIA 569, onde o mínimo é 127 mm. 
 
Todas as extremidades deverão ser OBRIGATORIAMENTE VEDADAS DURANTE A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de 
limpeza final. 
 
Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2” – com acessórios 
 
Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado a quente, aparente em parede ou 
embutido no entreforro conforme projeto, incluindo tintas, curvas, luvas, conduletes e 
demais acessórios para fixação. 
 
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15 m e evitar trechos com mais de 2 
curvas de 90º. 
 
Para Ø 1” ou 25 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150 mm.  
 
Para Ø 1 1/4” ou 32 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320 mm. 
 
Os eletrodutos deverão ser fixados às lajes através de tirantes com abraçadeiras. 
Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado e de energia elétrica, deverá ser mantida 
a distância mínima conforme antiga TIA 569, onde o mínimo é 127 mm. 
 
Todas as extremidades deverão ser OBRIGATORIAMENTE VEDADAS DURANTE A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de 
limpeza final. 
 
Eletroduto flexível corrugado,  PVC, DN 25 mm (3/4”) para circuitos terminais, 
instalado em forro – Fornecimento e instalação. AF 12/2015 
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Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, embutido no 
piso e parede de alvenaria. 
 
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15 m e evitar trechos com mais de 2 
curvas de 90º. 
 
Para Ø 1” ou 25 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150 mm.  
 
Para Ø 1 1/4” ou 32 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320 mm. 
 
Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado e de energia elétrica, deverá ser mantida 
a distância mínima conforme antiga TIA 569, onde o mínimo é 127 mm. 
 
Todas as extremidades deverão ser OBRIGATORIAMENTE VEDADAS DURANTE A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de 
limpeza final. 
 
Caixa de tomada em alumínio para piso 4’ x 4’ 
 
Fornecimento e instalação de caixa de piso 100 x 100 mm em alumínio fundido, polido, 
embutido no piso, fabricante Forjasul, Wetzel ou equivalente. 
 
Todas as caixas deverão ser OBRIGATORIAMENTE VEDADAS DURANTE A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de 
limpeza final. 
 
Caixa octogonal 4” x 4”, PVC, instalada em laje – Fornecimento e instalação.  
 
Fornecimento e instalação de caixa de pvc 4”x4” instalada embutida na alvenaria ou 
instalada no entreforro fixada na laje. 
 
Todas as caixas deverão ser OBRIGATORIAMENTE VEDADAS DURANTE A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de 
limpeza final. 
 
LUMINÁRIAS E LÂMPADAS 
 
Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada 
fluorescente compacta de 9W 
 
Luminária de emergência Balizamento ou Aclaramento Autônoma Led de 9W é utilizado 
para aclaramento de ambientes com dimensões maiores, com acendimento automático na 
falta de alimentação de energia elétrica. 
 
Fabricado com tecnologia a LED, o que permite alto desempenho de iluminação associado 
com um baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e alta durabilidade. 
 
Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 3400 a 3680 lm, potência de 31 a 39W 
 
Luminária LED de embutir indicada para ambientes onde há necessidade de controle de 
ofuscamento rigoroso, como agências bancárias, escritórios e salas de estudo. 
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Instalação: Embutir em forros modulares 1250x625 com perfil "T" ou em forros de gesso, 
madeira e PVC por meio de tirantes. 
Corpo: Chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada. 
Aletas e refletores: Aletas e refletores em alumínio alto brilho, garantindo excelente 
desempenho e conforto visual. 
Difusor: Policarbonato Texturizado sobre a placa de LED. 
Durabilidade: Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 25.000h de 
uso, em ambiente a 50°C. 
Equivalência: Para substituição de duas lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 23W, 
28W ou T8 de 32W. 
LED e Driver: Placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária.  
Opcional "D": Driver dimerizável 0 a 10V. 
Referência ABALUX LEDC04 ou equivalente. 
 
Interruptor bipolar (1 módulo), 10A/250V, sem suporte e sem placa – Fornecimento e 
instalação. AF 09/2017 
 
Fornecimento e instalação de interruptores 10 A 250 V com espelho em material 
termoplástico (50 x 100 mm mono ou bipolar). 
 
Deverão ser fornecidos completos, tipo embutir ou sobrepor, em placa de baquelite, base 
monopolar ou bipolar conforme padrão existente no imóvel. Fabricante PIAL, modelo Pial 
Plus ou equivalente, incluindo parafusos para fixação. 
 
Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa 
 
Fornecimento e instalação de interruptores 10 A 250 V com espelho em material 
termoplástico (50 x 100 mm mono ou bipolar). 
 
Deverão ser fornecidos completos, tipo embutir ou sobrepor, em placa de baquelite, base 
monopolar ou bipolar conforme padrão existente no imóvel. Fabricante PIAL, modelo Pial 
Plus ou equivalente, incluindo parafusos para fixação. 
 
CABOS (ELÉTRICA, DADOS E VOZ) 

 
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos 
terminais – Fornecimento e instalação. AF 12/2015 
 
O cabo a ser fornecido e instalado deverá ser flexível, com isolamento em material 
termoplástico 70º C, classe 750 V, com características de não propagação de chamas e 
autoextinção de fogo, padrão Afumex ou Afitox, fabricante Pirelli Prysmian, Ficap ou 
equivalente. Estão inclusos terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento e 
demais materiais necessários. 
 
O cabo de neutro deverá ser de cor Azul. 
 
O cabo de proteção deverá ser de cor Verde. 
 
O cabo de fase para Rede Comum deverá ser de cor Preta. 
 
O cabo de fase para Rede Estabilizada deverá ser de cor Vermelha. 
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Todas as emendas de cabos deverão ser soldadas com estanho e isoladas com fita 
isolante autofusão e em seguida com fita isolante. 
 
Os cabos utilizarão terminais tipo agulha nas conexões com os bornes de disjuntores e 
conectores SAK; terminais tipo garfo ou olhal serão aplicados para conexões com tomadas 
e barramentos. 
 
A ligação de fios e cabos com seção maior que 4 mm² deverá ser por intermédio de 
conectores ou terminais fabricante Magnet, Burndy ou equivalente. 
 
Os cabos deverão ser identificados na origem e nas terminações com anilhas plásticas e 
no espelho do quadro e nas tampas de tomadas com plaquetas acrílicas. 
 
Deverá ser feito o alinhamento dos cabos Fase / Neutro / Terra para a identificação dos 
circuitos em cada tomada e nos quadros. 
 
Deverá ser executada a seguinte identificação: 
Rede Comum: exemplo circuito n.º 7  
Fase = alinhamento: C07  
Neutro = alinhamento: N07  
Terra = alinhamento: T07 
Rede Estabilizada: exemplo circuito n.º 12  
Fase = alinhamento: E12  
Neutro = alinhamento: N12  
Terra = alinhamento: T12 
 
Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação residencial – Fornecimento e 
instalação. AF 03/2018 
 
Fornecimento e instalação de cabos em par trançado sem blindagem, 4 pares x 100 Ohms 
(UTP), bitola 24 AWG, Categoria 6 – 350 MHz capa na cor azul, fabricante Furukawa, AMP 
ou de desempenho superior. 
 
Recomendações: 
Antes de iniciar o lançamento dos cabos, limpar todos os dutos com bucha de estopa, 
tracionando com arame. 
Não utilizar tração, durante o desbobinamento. 
Não chicotear os cabos, quando for necessário alinhamento. 
Nunca dobrar os cabos. 
Nunca pisar em cabos. 
Durante o lançamento dos cabos, utilizar no mínimo duas pessoas, uma para empurrar e 
outra para guiar. 
Manter um instalador no local em que houver curvas. 
Passar talco industrial para facilitar a passagem dos cabos. 
Lançar a maior quantidade de cabos possível em cada vez. 
Verificar a ocupação máxima de 50% da seção do duto pelos cabos. 
Manter destrançamento mínimo de 13 mm (1/2”), ao conectorizar o cabo. 
Manter folga técnica de 30 cm dentro da caixa de saída, para manutenção futura. 
No armário de telecomunicações, manter 3m como folga técnica. 
Manter a padronização de conectorização em todos os conectores. 
Identificar todos os cabos lançados. 
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Identificar todos os pontos de telecomunicação, tanto na área de trabalho como no armário 
de telecomunicação. 
 
A crimpagem deverá ser efetuada com equipamento fabricado pelo fornecedor da tomada. 
Ex: tomada AMP com alicate AMP, tomada Krone com alicate Krone, e de acordo com as 
normas e recomendações EIA / TIA. 
 
A identificação dos cabos da rede deverá seguir o seguinte padrão: 
Deverão ser utilizadas anilhas plásticas na cor laranja com a seguinte informação: P   A   0   
0   
Onde: P   A   0   0   =   porta de 00  a  24 e letras A,B,C... para  patch panel / hub. 
 
Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama (utilizado para 
sistema de som) 
 
Cabo Polarizado para Áudio 2x1,50mm². 
 
Cabo de áudio isolado com composto termoplástico e bitola de 2x1,50mm, o Cabo 
Polarizado pode ser usado em instalações de som automotivo, caixas acústicas, e outros 
projetos de som.  
 
Especificações Técnicas: 
Bitola: 2x1,50mm 
Condutores: Fios de Cobre isento de oxigênio  
Cores disponíveis: Bicolor ou Cristal 
Diâmetro Externo: 3,30mm 
Utilização:  
Cabo para Ligações de Alto-Falantes, Caixas Acústicas, Equipamentos de Áudio 
Doméstico e Automobilístico Profissional. 
 
QUADROS COMPLETOS 
 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN/12 Bolt-on – 
150 A – sem componentes 
 
Os quadros e painéis deverão ser projetados, construídos e ensaiados de acordo com as 
prescrições da Norma NBR 6808 da ABNT. 
Os quadros deverão ser especificados segundo os seguintes critérios: 
Tensão nominal. 
Classe de isolamento 
Freqüência nominal 
Corrente nominal do barramento 
Nível de isolamento nominal 
Tensão suportável a 60 Hz, 1 minuto 
Corrente de curto-circuito nominal simétrica 
Circuito de comando 
Grau de proteção 
Os quadros deverão ser do tipo de fixação em parede (aparente, embutida ou semi 
embutida), com porta frontal, sendo os componentes internos montados em chassis ou 
chapas de montagem fixadas na parte traseira do painel e fechados por meio de espelho 
frontal interno metálico ou acrílico transparente de espessura mínima de 8 mm. 
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Para cada fase deverá existir barramento de cobre eletrolítico com grau de pureza mínimo 
de 99,9 %, sem emendas, fixado na chapa, com isolação e diversos pontos de fixação 
através de parafusos bicromatizados, com arruelas de pressão. 
Os disjuntores de proteção dos circuitos deverão ser termomagnéticos, dimensionados 
pela carga de cada um deles, devendo ser previstos, no mínimo, 20 % de espaços livres 
no quadro de circuitos como reservas para expansão futura. 
Os módulos para disjuntores não utilizados deverão ser vedados com tampa plástica 
apropriada. 
A distribuição dos componentes deverá ser equilibrada, com os condutores seguindo um 
trajeto organizado, unidos com braçadeiras plásticas. 
Todos os condutores deverão ser identificados em sua origem, junto aos barramentos, 
disjuntores e conectores, com marcadores especiais. 
O acesso ao acionamento dos disjuntores, chaves de comando, etc. deverá ser possível 
pela frente do quadro após a abertura da porta. 
As entradas e saídas dos cabos de alimentação deverão ser possíveis tanto pela parte 
inferior como superior dos quadros. Para tanto, deverão ser previstas, nestas partes, 
chapas de aço dotadas de guarnições de borracha sintética, presas à estrutura por meio 
de parafusos, de modo a permitir sua retirada para a execução dos furos necessários para 
a conexão de eletrodutos. 
As ligações internas dos quadros deverão ser claramente identificadas com anilhas 
plásticas ou luvas em cada extremidade, com as mesmas designações dos bornes 
terminais. Os cabos deverão correr em canaletas especialmente previstas para este fim. 
As ligações entre quadros deverão ser clara e igualmente identificadas, a fim de eliminar a 
possibilidade de erro quando da ligação em campo. Deverão ser previstos em cada quadro 
20 % de bornes adicionais de reserva. 
A fiação de controle deverá ser executada com cabos de cobre trançados com seção não 
inferior a 2,5 mm². 
Os quadros e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de 
identificação com as mesmas designações dos desenhos. 
Estes quadros deverão ser construídos em chapa de aço, espessura mínima de 1,9 mm 
(14 USG), pintura em epóxi, com tratamento antiferrugem, em processo eletrostático, tinta 
vinílica, com espelho articulado e porta com dobradiças embutidas e trinco. 
Todas as partes não pintadas deverão sofrer processo de bicromatização. 
Os disjuntores, geral e de circuitos terminais, deverão ser fixados por meio de trilhos ou 
garras de fixação. 
Os circuitos deverão ser identificados através de etiquetas indeléveis, de plástico ou 
acrílico, de cor preta, com legendas na cor branca, fixadas no espelho frontal interno. 
Para o neutro e terra deverão existir barras de cobre isoladas da estrutura do quadro, com 
identificação e diversos pontos de fixação através de parafusos bicromatizados, com 
arruelas de pressão. 
Todas as partes iguais dos quadros deverão ser intercambiáveis. 
Os barramentos deverão ser adequadamente fixados para resistir aos esforços 
eletrodinâmicos das máximas correntes de curto-circuito especificadas. 
Os barramentos, bem como os diversos elementos de ligação aos equipamentos 
primários, juntas e derivações deverão ser completamente isoladas eletricamente, para 
classe de 600 V, com material adequado tipo epóxi, material termo-retrátil ou equivalente. 
As emendas e derivações deverão apresentar o mesmo nível de isolamento do 
barramento. 
O material isolante a ser utilizado deverá ter propriedades elétricas e mecânicas 
comprovadamente satisfatórias, deverá ser não propagador de chamas, de baixa toxidade, 
resistente a formação de depósitos de carbono quando exposto à descarga elétrica, e 
adequado às condições ambientais da instalação. 
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Os barramentos deverão ser identificados através de cores, conforme recomendações da 
Norma NBR-6808 da ABNT. 
O projeto, construção e os materiais dos barramentos, conexões e isolamento deverão 
levar em conta as contrações e expansões dos materiais devido às variações de 
temperatura dos diversos elementos, condutores ou não da corrente elétrica e dos 
isolantes. 
Deverá ser prevista uma barra de cobre eletrolítico, contínua, ao longo de cada conjunto 
de quadros, de seção transversal mínima especificada, para permitir o aterramento dos 
quadros.  
Esta barra deverá ser provida de conectores adequados, tipo alta pressão, aparafusados, 
próprios para cabos de cobre nu, para sua conexão à malha de aterramento. 
Deve ser previsto espaço reserva nos quadros para montagem futura de dispositivos de 
automação e comandos. 
 
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10A até 50A  

 
Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e 
curto-circuito), com curva característica tipo “C” (5 a 10 x In), tensão nominal máxima de 
440V, corrente máxima de interrupção de pelo menos 10kA, corrente nominal de acordo 
com os quadros de carga. 
 
Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11kA, Imax. de surto de 12 até 15 
kA 

 
Para uma proteção adicional das instalações elétricas dentro da edificação contra surtos 
de tensão provenientes de descargas atmosféricas ou manobras elétricas executadas pela 
concessionária de energia deverão ser utilizados supressores de surto de baixa tensão 
para as fases e para o neutro. Tipo não regenerativos (varistores), classe C, com 
capacidade para 15 kA de corrente nominal de descarga e 40kA para a máxima corrente 
de descarga, capacidade de ruptura de 10kA para curtos-circuitos, tempo de resposta 
menor que 25ns para uma frente de onda característica 8/20µs. A tensão de isolamento 
nominal deverá ser compatível com a tensão local. Deverão ser instalados nos centros de 
distribuição, ligados em paralelo com o cabo de alimentação geral do quadro e o 
barramento de terra.  
 
Barramento de cobre nu 
 
Barramento em cobre com capacidade de condução de corrente 100A, trifásico. Este 
barramento em cobre é utilizado no quadro para disjuntores ou quadro distribuição 
modelos A (3+); B (7+) e C (11+) para 8; 12; 16; 24; 28; 34; 44 e 60 disjuntores. 
  
- 1 disjuntor tripolar geral 
- 8 a 60 disjuntores monopolares ou 4 a 30 bipolares, etc. 
- compatível com quadros cemar 
 
Verificar diagrama de quadro incluso no projeto para detalhes de fabricação. 
 
TOMADAS, PLUGUES E CONECTORES 
 
Tomada de energia quadrada com rabicho de 10A –  250V para 
instalação em painel, rodapé, caixa de tomadas.  
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Fornecimento e instalação de tomada de 2P+T 15 A / 250 V universal miolo preto 
quadrada para caixa de tomada tipo Mopa ou equivalente, ligada na rede comum, 
fabricante PIAL, Steck ou equivalente. 
 
Deverá ser executada identificação do circuito por meio de plaquetas plásticas na parte 
interna da tampa. 
 
Placa/espelho em latão escovado 4’x4’, para 2 tomadas elétricas 
 
Fornecimento e instalação de espelho para duas tomadas 15 A / 250 V não universal, com 
tampa tipo unha, com mola e anel de regulagem, 100 x 100 mm em latão polido ou inox, 
para caixa de piso para duas tomada 2P+T. Deverá ser fornecido de acordo com o padrão 
existente no imóvel, incluindo parafusos para fixação. 
 
Deverá ser executada identificação dos circuitos por meio de plaquetas plásticas na parte 
interna da tampa. 
 
Placa/espelho em latão escovado 4’x4’, para tomada de lógica RJ -45 
 
Fornecimento e instalação de placa para dois conectores RJ45 fêmea, incluindo parafusos 
para fixação. 
 
Deverá ser executada a identificação dos pontos por meio de plaquetas plásticas. 
 

CAPÍTULO 3 – NORMAS DE EXECUÇÃO 

 
PLANEJAMENTO DA OBRA 
 
A Contratada deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do 
Contrato, o Planejamento da Obra. 
 

Seus trabalhos serão direcionados a partir da reunião inicial a ser agendada com a 

Fiscalização da Faculdade de Direito, bem como instruções e decisões que ocorrerem à 

medida que forem sendo liberadas as diversas frentes de serviço.  

 

Deverá ser constituído por: 

 

 RELATÓRIO: Contendo descrição, diretrizes e resumo do plano de execução da 

obra, controle tecnológico de materiais e serviços, com base no planejamento e 

cronograma físico-financeiro.  

 

Apresentação do Planejamento da Obra: 

 

 Em todos os documentos e relatórios – deverão constar dados do Arquiteto ou 

Engenheiro RESPONSÁVEL TÉCNICO (nome, registro no CREA/SP, número da 

ART), assinatura (em uma via da versão impressa) e data da entrega, contendo a 

logomarca da CONTRATADA.  
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 RELATÓRIOS: deverão ser entregues em mídia tipo CD-ROM, nos formatos 

“.doc”, compatíveis com a versão Office do Windows 98, juntamente com 02 (duas) 

cópias impressas no tamanho A4 ou outros no padrão ABNT (01 via  

encadernada), contendo a logomarca da CONTRATADA. 

 
APROVAÇÕES LEGAIS 
 
As Aprovações Legais deverão ser obtidas pela CONTRATADA incluindo os alvarás, 

licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades da construção na 

Prefeitura Municipal local, nas Concessionárias de Serviços e demais Órgãos Públicos 

competentes, mediante apresentação dos documentos legais (peças gráficas, memoriais e 

outros) exigidos para as aprovações pleiteadas. O pagamento de todas as taxas e demais 

despesas necessárias para este fim correrá por conta da CONTRATADA. 

 

Os Documentos necessários para as aprovações deverão ser apresentados em 

conformidade com o padrão exigido pela Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, 

Vigilância Sanitária local, estadual ou municipal (responsável pelo licenciamento da 

execução das Perícias Médicas), Concessionárias de serviços e demais órgãos do poder 

público. 

 

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
 
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, 

equipamentos, mão de obra e serviços necessários para execução da reforma conforme 

previsto no projeto.  

 

Deseja-se, ao final dos serviços, obter o Auditório, objeto desta contratação, sob forma 

totalmente operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de 

obra e demais serviços deverão ser previstos de forma a incluir todos os componentes 

necessários para tal, mesmo àqueles que embora não claramente citados, sejam 

necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o Auditório. 

 

As discriminações de obras e serviços, inclusive materiais e produtos a serem empregados 

estão detalhados neste Caderno e nos projetos apresentados.  

 

A obra será executada de acordo com o projeto e especificações, que mutuamente se 

completam. Caso haja sugestões e melhorias para execução dos serviços só serão aceitos 

com a validação da Fiscalização da Faculdade de Direito. 

 

Com base nos projetos referenciados, a Contratada deverá desenvolver todos os 

detalhamentos necessários para execução de todas as atividades, contemplando as 

disciplinas de arquitetura/civil; de climatização e de instalações elétricas e controles gerais, 

bem como deverá apresentar as especificações técnicas e o cronograma detalhado para 

execução das obras a serem executadas no prédio. Deverá ainda contemplar as 

instalações provisórias necessárias para viabilizar a execução dos serviços entre as 

etapas e os serviços a serem executados. 



 
 
 
 
 
 

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 

 

127 

Deverão ser executadas de acordo com as normas vigentes todas as interligações de 

energia, sinalização e comando necessárias para o correto funcionamento do equipamento 

e instalações descritos. 

 

Os suportes para a fixação dos componentes e equipamentos especificados no projeto 

serão de fornecimento da CONTRATADA, bem como sua fabricação, instalação e pinturas 

anticorrosiva e de acabamento. 

 

Nenhuma modificação poderá ser introduzida pela Contratada nos projetos e 

especificações sem o consentimento prévio. 

 

APRESENTAÇÃO DO “AS BUILT”  
 
Projeto revisado como construído de todas as alterações que os Projetos sofrerem devido 

às modificações introduzidas no decorrer das instalações e dos serviços. O prazo de 

entrega será até a finalização da obra. 

 

A Contratada deverá apresentar projeto “As Built”, em mídia eletrônica tipo CD-ROM, nos 

formatos “ dwg “ e “ pdf “, compatíveis com a versão a partir de 2010 do AutoCAD, 

juntamente com e 02 (duas) cópias plotadas em tamanhos adequados às escalas 

indicadas e 01 (uma) cópia encadernada plotada em tamanho A3, após a conclusão da 

obra. 

 

TRANSPORTE 
 
O transporte necessário, incluindo carga e descarga para todos os equipamentos, 

materiais e componentes até o local da instalação, incluindo o seguro correspondente, 

deverá ser realizado por conta da CONTRATADA, não podendo ser cobrado, em hipótese 

alguma da CONTRATANTE quaisquer tipos de despesas decorrentes de transporte até o 

local de destino dos equipamentos. 

 

MOVIMENTAÇÃO (HORIZONTAL E VERTICAL) 
 
Todas as despesas decorrentes da movimentação interna dos equipamentos, 

componentes e acessórios a serem instalados ou desinstalados, seja horizontal ou vertical, 

nas dependências do local da obra deverá ser de responsabilidade e à custa da 

CONTRATADA, bem como deverão ser considerados os horários permitidos para 

programação destes serviços e limitações dos equipamentos existentes no prédio.  

 

GESTÃO DE FORNECEDORES 
 
A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE o organograma da equipe mínima 

que será responsável pelas instalações específicas para esta obra. Deverá ainda fornecer 

uma infraestrutura de retaguarda em projetos e planejamento de obra para assegurar que 

as alternativas e soluções sejam fornecidas em tempo hábil, a fim de não prejudicar o 

andamento da obra; 
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Os serviços desenvolvidos no transcurso da obra deverão ser confiados, no mínimo aos 

seguintes profissionais, devidamente habilitados. 

 

Apontador (conferente) 
 
Encarregado do controle do pessoal nos locais das obras e dos materiais, equipamentos e 

ferramentas empregadas no desenvolvimento dos serviços, devendo manter à disposição 

da Fiscalização as informações acerca da redução ou ampliação do efetivo de mão de 

obra e de ingresso de materiais no canteiro que exijam cuidados especiais ou controle de 

tráfego, por ocasião de carga e descarga. 

 

Encarregado (Supervisor) 
 
Deverá possuir experiência comprovada em execução de instalações equivalente ao porte 

desta obra.  

 

Encarregado de orientar os serviços aos demais operários da obra e de transmitir as 

decisões e orientações do engenheiro residente junto aos demais colaboradores. 

 

Responsável Técnico 
 
Deverá possuir experiência comprovada em execução equivalente ao porte desta obra.  

 

Encarregado do controle e acompanhamento técnico da obra em tempo integral, com a 

autoridade superior para orientar o desenvolvimento dos serviços, garantindo-lhes a 

qualidade e a execução segundo a boa técnica, e para determinar aos demais 

empregados as decisões da FISCALIZAÇÃO sobre serviços cuja execução não esteja em 

conformidade com a documentação técnica ou dependa de deliberações. 

 

ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS  
 

Toda vez que a CONTRATADA propuser algum equipamento, componente ou material 

que seja diferente do especificado no projeto básico, este somente poderá ser utilizado 

com prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.  Caso o item proposto em 

alternativa ao especificado venha a requerer alguma alteração em algum ponto da obra, ou 

da estrutura do prédio, as despesas destas mudanças serão por conta da CONTRATADA. 

 

A quantidade de material excedente a ser gasta para a execução da alternativa proposta 

será fornecida pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE. 

 

ENTREGA FINAL DA OBRA 

A CONTRATADA é diretamente responsável pela entrega das instalações terminadas, de 

forma a permitir o correto funcionamento de todo e qualquer equipamento instalado. 

Após a finalização da obra, a CONTRATADA deverá executar o “Start Up” dos 

equipamentos, preenchendo as folhas de partida de equipamento exigidas pelos 
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fabricantes dos mesmos e/ou pela CONTRATANTE; somente então comunicar-se-á à 

Fiscalização da CONTRATANTE para conferir os dados no local da obra.  Caso a 

CONTRATANTE e/ou a sua fiscalização aceitem a instalação, a CONTRATADA deverá 

operar os equipamentos por um prazo suficiente para o treinamento do operador 

designado pela CONTRATANTE. 

 

Deverá ser fornecido pela CONTRATADA um manual de operação e manutenção da 

instalação, onde constarão todos os dados necessários para operação e manutenção 

preventiva e corretiva de todos os equipamentos e instalações executadas, bem como os 

catálogos dos mesmos.  Este manual deverá ser apresentado em 02 (vias) vias impressas, 

e deverá ser previamente analisado e aceito pela CONTRATANTE e/ou sua Fiscalização 

antes da sua emissão final. 

 

Após a conclusão da obra a CONTRATADA entregará a instalação à CONTRATANTE, 

que aceitará provisoriamente por escrito, caso a obra esteja de acordo com os desenhos, 

memoriais e especificações. 

 

As instalações deverão ser entregues em condições limpas, removendo-se toda a sujeira e 

pinturas retocadas, caso haja danos, e com as plaquetas de identificação legíveis. 

 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 
Para a realização dos serviços necessários a reforma e adequação do auditório Prof.º Dr. 

Affonso Insuela Pereira no prédio, considerando a utilização e operacionalidade do 

sistema atual, está sendo prevista a execução dos serviços em 60 (sessenta) dias úteis. 

 

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS  
 
Deverão ser observados, as normas e códigos de obras aplicáveis ao serviço sendo que 

as prescrições da ABNT serão consideradas como elementos bases para quaisquer 

serviços, ou fornecimentos de materiais e equipamentos. Na falta de normas específicas 

da ABNT, as recomendações das normas relacionadas neste memorial, serão 

consideradas como padrão de referência. 

 

As seguintes normas técnicas foram referenciadas na elaboração do Projeto:  

 

a) NBR 5410 – Execução de instalações elétrica de baixa tensão; 

b) NBR 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

c) NBR 5413 – Iluminância de Interiores; 

d) NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de e) 

telecomunicações para rede interna estruturada; 

e) ANSI/TIA/EIA-568-B; 

f) Regulamento da Empresa Concessionária de energia elétrica; 

g) Normas e especificações constantes deste caderno; 

h) NBR 9077 – Saída de Emergência em Edifícios; 

i) NBR 10898 - Sistema de Iluminação de Emergência; 
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j) Normas Americanas UL864 e NFPA72; 

k) NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

 

Onde essas faltarem ou forem omissas deverão ser consideradas as prescrições, 

indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais 

reconhecidos como referência técnica. 

 

Onde houver conflitos entre as especificações, códigos, normas, etc., deverão prevalecer o 

critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficácia. 

 

OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 
 

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

respectiva mão de obra necessários à execução completa dos serviços, sendo que 

todos os custos deverão estar inclusos e diluídos na planilha de serviços nos 

respectivos itens, caso não estejam discriminados separadamente na planilha; 

- A guarda das ferramentas, equipamentos e materiais da Contratada são de sua 

própria responsabilidade. A Faculdade não se responsabiliza por eventuais danos 

ou desaparecimentos ocorridos em suas dependências; 

- A Faculdade não disponibilizará quaisquer ferramentas, equipamentos e/ou 

materiais para a realização dos trabalhos; 

- Deverão ser empregadas ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e 

operadas por trabalhadores especializados tanto no uso destas, como no serviço a 

ser executado; 

- Deverão ser apresentadas à Faculdade para aprovação, durante a execução dos 

serviços, amostras de tintas e demais materiais de acabamento; 

- A Contratada será obrigada e responsável pelo fornecimento aos seus 

funcionários 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, além de portarem crachás de identificação; 

- 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 
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regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando ou fazendo com 

que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias; 

- Providenciar proteção apropriada do mobiliário e equipamentos de propriedade 

da Faculdade; 

- A Contratada deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra 

forma de sinalização, indicando a terceiros as condições perigosas resultantes dos 

trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais, quando assim for 

necessário; 

- 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 leis 

de silêncio e perturbação pública vigente; 

- Comunicar à Faculdade a ocorrência de qualquer anormalidade ou irregularidade 

nos serviços; 

- Comunicar e justificar formalmente à Faculdade eventuais motivos que impeçam 

a realização dos trabalhos especificados; 

- 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 em Edificações, do CREA - Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia; 

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, pertinentes à execução 

dos serviços ora contratados; e 

e) Normas relativas à sustentabilidade das esferas Federal, Estadual e Municipal. 

- 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; 

- 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, deverá certificar-se de que os materiais removidos serão 

destinados em locais apropriados e licenciados, sendo essa destinação final sua 
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responsabilidade, devendo apresentar as comprovações que se fizerem 

necessárias; 

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

superfícies completamente limpas, sob pena de serem substituídos. O mesmo para 

os metais e acabamentos em geral. 

 
GENERALIDADES 
 
O caderno de especificações técnicas abrange os principais requisitos técnicos para 
projeto, montagem, inspeção e ensaios. 
 
Os documentos pertinentes às instalações serão complementares entre si, e o que constar 
em um deles será tão obrigatório como se constasse em todos.  
 
A CONTRATADA não deverá prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer 
omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. 
 
A CONTRATADA deverá satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e das 
especificações. 
 
No caso de erros e discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os 
desenhos, devendo o fato de qualquer forma ser comunicado à FISCALIZAÇÃO. 
 
Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes ou 
parcialmente desenhados para qualquer área ou local em particular deverão ser 
considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação 
em contrário. 
 
Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte 
estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim desenhada, 
ou detalhada e assim deverá ser considerada para continuar através de todas as áreas ou 
locais semelhantes a menos que indicado ou anotado diferentemente. 
 
A execução das instalações elétricas deverá ser feita por profissionais devidamente 
habilitados e exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO, de modo que sejam garantidas as melhores condições 
possíveis de utilização, eficiência e durabilidade. 
 
Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO caberá à CONTRATADA providenciar a 
execução de ensaios para medição e aferição das características indicadas, da própria 
instalação ou dos materiais, aparelhos e equipamentos nela utilizados. 
 
Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das 
instalações por ela executada, direta ou indiretamente, mesmo que ditas alterações se 
originem de erros e/ou vícios construtivos. 
 
Na execução das instalações, toda e qualquer alteração do projeto, quando efetivamente 
necessária, deverá contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, cabendo à 
CONTRATADA providenciar a anotação, em projeto, de todas as alterações efetuadas no 
decorrer da obra. 
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A CONTRATADA deverá se necessário, manter contato com as repartições componentes, 
a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como 
fazer os pedidos de ligações e inspeção previamente a execução dos serviços. 
 
As instalações somente serão aceitas pela FISCALIZAÇÃO quando forem entregues em 
perfeitas condições de funcionamento e uso e devidamente ligadas. 
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300,00

      1.333,29 

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

1 1.743,88       0,44%

2 8.695,21       2,17%

3 7.773,81       1,94%

4 348,82          0,09%

5 2.817,26       0,70%

6 14.401,03     3,60%

7 51.789,85     12,95%

8 241,28          0,06%

9 1.382,82       0,35%

10 133.027,70   33,26%

11 6.063,68       1,52%

12 3.164,22       0,79%

13 24.171,03     6,04%

14 80.857,54     20,22%

15 5.750,74       1,44%

16 8.346,23       2,09%

17 11.472,59     2,87%

18 2.980,05       0,75%

19 1.812,03       0,45%

20 69,69            0,02%

22 33.077,07     8,27%

399.986,54 100,00%

CRONOGRAMA ÁREA(m²):  Ref. dos 

Preços: 

planilha PINI, 

tabela SINAPI e 

preço de 

mercado 

01/07/2019

REFORMA DO AUDITÓRIO AFFONSO 

INSUELA PEREIRA
PREÇO POR m2:

 BDI = 28,34%

EQUIPAMENTO = 17% 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL GERAL %

TAPUMES E LONAS DE PROTEÇÃO

LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO

FORROS 

3.886,91                                                     

DEMOLIÇÕES, FUROS E RASGOS

RETIRADAS E REMOÇÕES

5.217,13                                                     

41.431,88                                                   

PISOS

PAREDES E DIVISÓRIAS

2.817,26                                                     

VIDROS

24.171,03                                                   

241,28                                                        

PORTAS E GRADIS

MOBILIÁRIO

80.857,54                                                   

ACESSIBILIDADE 

1.382,82                                                     

14.401,03                                                   

CAIXILHARIA

PINTURA

LUMINÁRIAS E LÂMPADAS

2.294,52                                                     

CABOS (ELÉTRICA, DADOS E VOZ)

3.886,91                                                     

348,82                                                        

10.357,97                                                   

3º Mês

1.743,88                                                     

3.478,09                                                     

QUADROS COMPLETOS

ELETRODUTOS

ESTRUTURA METÁLICA

TOTAL PARCIAL MEDIÇÃO POR MÊS DE OBRA (R$)

TOTAL PARCIAL DE MEDIÇÃO DA OBRA (%)

SERVIÇOS TÉCNICOS

TOMADAS, PLUGUES E CONECTORES

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

60 DIAS ÚTEIS

30 60

1º Mês

TOTAL ACUMULADO DE MEDIÇÃO DE OBRA (%)

TOTAL GERAL

5.750,74                                                     

8.346,23                                                     

133.027,70                                                 

6.063,68                                                     

3.164,22                                                     

69,69                                                          

R$ 399.986,54

9.178,08                                                     

298,01                                                        2.682,05                                                     

1.812,03                                                     

126.332,65                                                             273.653,88                                                             

31,58% 68,42%

31,58%

9.923,12                                                                  23.153,95                                                               

1º medição 2º medição

100,00%
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REVISÃO: 01 01/07/2019

ÁREA (M2) 

:
300,00

ITEM FONTE CÓDIGO 

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

MAT. (R$)

CUSTO 

UNITÁRIO 

M.O. (R$)

CUSTO 

UNITÁRIO 

TOTAL (R$)

CUSTO  TOTAL 

(R$)
BDI (%) PREÇO FINAL (R$)

1. SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES R$ 18.212,91
1.1 TAPUMES E LONAS DE PROTEÇÃO R$ 1.743,88

1.1.1 CPOS 11.18.060 Lona Plástica m² 135 R$ 1,73 R$ 0,45 R$ 2,18 R$ 294,30 28,34% R$ 377,70

1.1.2 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m² 50 R$ 7,23 R$ 14,06 R$ 21,29 R$ 1.064,50 28,34% R$ 1.366,18

1.2 LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO R$ 8.695,21
1.2.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 135 R$ 0,00 R$ 10,40 R$ 10,40 R$ 1.404,00 28,34% R$ 1.801,89

1.2.2 CPOS 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros m² 25 R$ 0,00 R$ 11,14 R$ 11,14 R$ 278,50 28,34% R$ 357,43

1.2.3 CPOS 05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 

terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 

metal

m³ 28 R$ 79,82 R$ 8,91 R$ 88,73 R$ 2.484,44 28,34% R$ 3.188,53

1.2.4 CPOS 05.04.060
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de 

despejo - ensacado
m³ 28 R$ 12,96 R$ 80,19 R$ 93,15 R$ 2.608,20 28,34% R$ 3.347,36

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 7.773,81
1.3.1 CPOS 02.01.021 Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem m² 20 R$ 194,86 R$ 93,48 R$ 288,34 R$ 5.766,80 28,34% R$ 7.401,11

1.3.2 CPOS 02.01.200 Desmobilização de construção provisória m² 20 R$ 9,26 R$ 5,26 R$ 14,52 R$ 290,40 28,34% R$ 372,70

2 ARQUITETURA R$ 324.015,96
2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 3.166,07

2.1.1 DEMOLIÇÕES, FUROS E RASGOS R$ 348,82

2.1.1.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1 R$ 0,00 R$ 51,42 R$ 51,42 R$ 51,42 28,34% R$ 65,99

2.1.1.2 SINAPI 90439
Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40MM. AF 

05/2015.
unid. 2 R$ 30,21 R$ 31,25 R$ 61,46 R$ 122,92 28,34% R$ 157,76

2.1.1.3 SINAPI 90440
Furo em concreto para diâmetros maiores que 40MM e menores ou 

iguais a 75MM. AF 05/2016.
unid. 1 R$ 47,39 R$ 50,06 R$ 97,45 R$ 97,45 28,34% R$ 125,07

2.1.2 RETIRADAS E REMOÇÕES R$ 2.817,26

2.1.2.1 CPOS 04.08.080
Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, 

lousa, etc.
m² 4 R$ 0,00 R$ 4,46 R$ 4,46 R$ 17,84 28,34% R$ 22,90

2.1.2.2 CPU 1 Retirada de mobiliário unid. 113 R$ 0,00 R$ 7,83 R$ 7,83 R$ 884,79 28,34% R$ 1.135,54

2.1.2.3 CPOS 04.05.040 Retirada de soalho somente o tablado m² 15 R$ 0,00 R$ 11,53 R$ 11,53 R$ 172,95 28,34% R$ 221,96

2.1.2.4 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 135 R$ 0,00 R$ 1,62 R$ 1,62 R$ 218,70 28,34% R$ 280,68

2.1.2.5 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
unid. 26 R$ 0,00 R$ 1,17 R$ 1,17 R$ 30,42 28,34% R$ 39,04

2.1.2.6 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 10 R$ 0,00 R$ 8,27 R$ 8,27 R$ 82,70 28,34% R$ 106,14

2.1.2.7 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 25 R$ 0,73 R$ 22,95 R$ 23,68 R$ 592,00 28,34% R$ 759,77

2.1.2.8 CPU 02 Remoção de persianas m² 25 R$ 0,00 R$ 7,83 R$ 7,83 R$ 195,75 28,34% R$ 251,23

2.2 FORROS R$ 14.401,03

2.2.1 PINI 21.101.000020.SER
Forro removível acústico de fibra mineral apoiados em perfis 

metálicos suspensos 1250 x 625 mm
m² 140 R$ 45,50 R$ 34,65 R$ 80,15 R$ 11.221,00 28,34% R$ 14.401,03

2.3 PISOS R$ 51.789,85

2.3.1 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_06/2018
m 2 R$ 60,83 R$ 18,56 R$ 79,39 R$ 158,78 28,34% R$ 203,78

Prazo de obra:

PLANILHA DE PREÇOS ( Materiais e Mão de Obra ) - GLOBAL

02 (DOIS) MESES

OBRA :

LOCAL :

SERVIÇO:

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DO AUDITÓRIO AFFONSO INSUELA PEREIRA



 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 
                                                                                                  PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 67/2019 

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

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

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 CPOS 21.04.110
Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo 

bouclê de 6 mm
m² 150 R$ 114,16 R$ 0,00 R$ 114,16 R$ 17.124,00 28,34% R$ 21.976,94

2.3.3 CPOS 21.10.220 Rodapé de cordão de poliamida m 55 R$ 4,63 R$ 0,00 R$ 4,63 R$ 254,65 28,34% R$ 326,82

2.3.4 CPOS 17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento m² 200 R$ 2,19 R$ 18,27 R$ 20,46 R$ 4.092,00 28,34% R$ 5.251,67

2.3.5 CPOS 21.05.010
Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de 

madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm
m² 110 R$ 98,56 R$ 71,66 R$ 170,22 R$ 18.724,20 28,34% R$ 24.030,64

2.4 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 241,28

2.4.1 PINI 06.101.000190.SER

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 14 x 19 x 39 

cm furos verticais, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm, 

assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:8
m² 2 R$ 33,85 R$ 20,53 R$ 54,38 R$ 108,76 28,34% R$ 139,58

2.4.2 CPOS 17.02.120 Emboço comum m² 4 R$ 5,44 R$ 9,55 R$ 14,99 R$ 59,96 28,34% R$ 76,95

2.4.3 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 4 R$ 1,34 R$ 3,48 R$ 4,82 R$ 19,28 28,34% R$ 24,74

2.5 PORTAS E GRADIS R$ 1.382,82
2.5.1 CPOS 23.09.630 Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm unid. 1 R$ 581,84 R$ 115,23 R$ 697,07 R$ 697,07 28,34% R$ 894,62

2.5.2 CPOS 28.01.050
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna 

com 2 folhas
cj 1 R$ 314,56 R$ 65,84 R$ 380,40 R$ 380,40 28,34% R$ 488,21

2.6 MOBILIÁRIO R$ 133.027,70

2.6.1 CPU 03

Fornecimento e instalação de mobiliário referência: Alberflex.

- 19 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braço final direito 

e prancheta direita,

- 42 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braço central e 

prancheta direita,

- 17 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, final esquerdo e 

prancheta direita,

- 2 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, final esquerdo e 

prancheta esquerda,

- 2 poltronas rebatíveis com prancheta modelo 2, braços individuais 

com prancheta direita,

- 1 poltrona para obeso sem prancheta modelo 2 com braços 

individuais, 

- 3 poltronas doge giratórias modelo b baixo.

gl 1 R$ 113.796,47 R$ 113.796,47 11,10% R$ 126.427,88

2.6.2 CPU 04 Mesa e púlpito em marcenaria (fornecimento e instalação) gl 1 R$ 5.313,33 R$ 5.313,33 11,10% R$ 5.903,11

2.6.3 CPOS 23.08.170 Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial m² 5 R$ 118,97 R$ 6,45 R$ 125,42 R$ 627,10 11,10% R$ 696,71

2.7 PINTURA R$ 6.063,68

2.7.1 PINI 24.103.000145.SER
Pintura com tinta látex PVA em parede interna com três demãos, 

sem massa corrida - com mão de obra empreitada
m² 180 R$ 23,48 R$ 0,00 R$ 23,48 R$ 4.226,40 28,34% R$ 5.424,16

2.7.2 SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 5 R$ 5,22 R$ 5,42 R$ 10,64 R$ 53,20 28,34% R$ 68,28

2.7.3 PINI 24.103.000075.SER
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA 

com duas demãos, para pintura látex
m² 10 R$ 2,28 R$ 7,36 R$ 9,64 R$ 96,40 28,34% R$ 123,72

2.7.4 PINI 24.101.000060.SER
Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com 

duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte
m² 10 R$ 5,84 R$ 9,46 R$ 15,30 R$ 153,00 28,34% R$ 196,36

2.7.5 PINI 24.101.000070.SER
Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas 

demãos, sem massa corrida
m² 10 R$ 8,67 R$ 10,90 R$ 19,57 R$ 195,70 28,34% R$ 251,16

2.8 VIDROS R$ 3.164,22
2.8.1 CPOS 26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm m² 25 R$ 76,97 R$ 21,65 R$ 98,62 R$ 2.465,50 28,34% R$ 3.164,22

2.9 CAIXILHARIA R$ 24.171,03

2.9.1 CPU 05
Fornecimento e instalação de persianas (conforme área indicada em 

projeto)
gl 1 R$ 4.581,59 R$ 4.581,59 28,34% R$ 5.880,01

2.9.2 CPOS 25.01.060 Caixilho em alumínio maximar, sob medida m² 25 R$ 520,69 R$ 49,39 R$ 570,08 R$ 14.252,00 28,34% R$ 18.291,02

2.10 ESTRUTURA METÁLICA R$ 80.857,54

2.10.1 CPOS 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 

pintura
kg 1570 R$ 13,88 R$ 0,00 R$ 13,88 R$ 21.791,60 28,34% R$ 27.967,34

2.10.2 CPOS 15.03.131
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 

50, sem pintura
kg 1.900 R$ 21,69 R$ 0,00 R$ 21,69 R$ 41.211,00 28,34% R$ 52.890,20

2.11 ACESSIBILIDADE R$ 5.750,74
2.11.1 CPOS 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ ml 35 R$ 103,61 R$ 16,47 R$ 120,08 R$ 4.202,80 28,34% R$ 5.393,87

2.11.2 CPOS 30.04.020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para 

sinalização tátil de alerta / direcional - colado
m² 2 R$ 131,46 R$ 7,57 R$ 139,03 R$ 278,06 28,34% R$ 356,86

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 24.680,60
3.1 ELETRODUTOS R$ 8.346,23

3.1.1 SINAPI 95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’),

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P

m 120 R$ 15,23 R$ 6,98 R$ 22,21 R$ 2.665,20 28,34% R$ 3.420,52

3.1.2 SINAPI 95747

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32

MM (1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

m 20 R$ 27,99 R$ 8,37 R$ 36,36 R$ 727,20 28,34% R$ 933,29

R$ 113.796,47

R$ 5.313,33

R$ 4.581,59
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3.1.3 CPOS 38.06.120 Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios m 25 R$ 34,90 R$ 36,50 R$ 71,40 R$ 1.785,00 28,34% R$ 2.290,87

3.1.4 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 50 R$ 1,30 R$ 5,44 R$ 6,74 R$ 337,00 28,34% R$ 432,51

3.1.5 CPOS 40.02.010 Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ unid. 17 R$ 22,16 R$ 29,20 R$ 51,36 R$ 873,12 28,34% R$ 1.120,56

3.1.6 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid. 10 R$ 5,15 R$ 6,42 R$ 11,57 R$ 115,70 28,34% R$ 148,49

3.2 LUMINÁRIAS E LÂMPADAS R$ 11.472,59

3.2.1 CPOS 50.05.240

Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa

com lâmpada fluorescente compacta de 9 W (considerar LED

conforme indicado em projeto).

unid. 9 R$ 131,42 R$ 18,26 R$ 149,68 R$ 1.347,12 28,34% R$ 1.728,89

3.2.2 CPOS 41.31.010

Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico

translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3400 a 3680 lm, potência de

31 a 39 W
unid. 26 R$ 269,87 R$ 14,60 R$ 284,47 R$ 7.396,22 28,34% R$ 9.492,31

3.2.3 SINAPI 91980
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
unid. 4 R$ 12,92 R$ 17,54 R$ 30,46 R$ 121,84 28,34% R$ 156,37

3.2.4 CPOS 40.05.170 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa unid. 2 R$ 24,24 R$ 12,78 R$ 37,02 R$ 74,04 28,34% R$ 95,02

3.3 CABOS (ELÉTRICA, DADOS E VOZ) R$ 2.980,05

3.3.1 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 700 R$ 1,28 R$ 1,36 R$ 2,64 R$ 1.848,00 28,34% R$ 2.371,72

3.3.2 SINAPI 98296
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
m 150 R$ 1,96 R$ 1,20 R$ 3,16 R$ 474,00 28,34% R$ 608,33

3.4 QUADROS COMPLETOS R$ 1.812,03

3.4.1 CPOS 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN

/ 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
unid. 1 R$ 272,82 R$ 109,14 R$ 381,96 R$ 381,96 28,34% R$ 490,21

3.4.2 CPOS 37.13.650
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até

50 A
unid. 1 R$ 84,91 R$ 32,86 R$ 117,77 R$ 117,77 28,34% R$ 151,15

3.4.3 CPOS 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A

até 30 A

unid. 7 R$ 10,93 R$ 10,96 R$ 21,89 R$ 153,23 28,34% R$ 196,66

3.4.4 CPOS 37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até

50 A
unid. 4 R$ 69,00 R$ 21,90 R$ 90,90 R$ 363,60 28,34% R$ 466,64

3.4.5 CPOS 37.24.031
Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de

surto de 12 até 15 kA
unid. 4 R$ 64,39 R$ 20,80 R$ 85,19 R$ 340,76 28,34% R$ 437,33

3.4.6 CPOS 37.10.010 Barramento de cobre nu kg 1 R$ 48,08 R$ 6,50 R$ 54,58 R$ 54,58 28,34% R$ 70,05

3.5 TOMADAS, PLUGUES E CONECTORES R$ 69,69

3.5.1 CPOS 40.04.390
Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para

instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas
un 3 R$ 7,14 R$ 10,96 R$ 18,10 R$ 54,30 28,34% R$ 69,69

4 SERVIÇOS, DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÕES R$ 33.077,07
4.1 SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 33.077,07

4.1.1 CPU 6
ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA    (Base: 2 horas 

por dia previsto para obra)
dias 100 R$ 0,00 R$ 195,72 R$ 195,72 R$ 19.572,00 28,34% R$ 25.118,70

4.1.3 CPU 7 AS BUILT - (DESENHISTA DETALHISTA) h 100 R$ 0,00 R$ 62,01 R$ 62,01 R$ 6.201,00 28,34% R$ 7.958,36

TOTAL 

GERAL: 
R$ 399.986,54
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CADERNO DE ENCARGOS 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de reforma e adequação das 

instalações do Auditório Prof.º Dr. Affonso Insuela Pereira 

LOCAL: Rua Java n º 425, Jardim do Mar, município de São Bernardo do Campo, SP. 

1. PRÁTICA GERAL DE CONSTRUÇÃO  
 
1.1. OBJETIVO  
 

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 

edificações.  

 
1.2 TERMINOLOGIA GERAL  
 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes definições:  
 

Administração  

Órgão, entidade ou unidade administrativa da Administração Pública.  

 

Caderno de Encargos  

Parte do Edital de Licitação, que tem por objetivo definir o objeto da licitação e do 

sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e 

administrativas para a sua execução.  

 

Contratada  

Empresa ou profissional contratado para a execução de serviços e obras de construção, 

complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.  

 

Contratante  

Órgão central, setorial ou seccional que contrata a execução de serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 

edificações.  

 

Fiscalização  
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Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a 

verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em 

todos os seus aspectos.  

 

Licitação  

Procedimento administrativo destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração.  

 
1.3 CONDIÇÕES GERAIS 
  

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais:  

 

1.3.1 Subcontratação  
 

A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 

serviços e obras objeto do contrato.  

A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação 

for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pela 

Contratante.  

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a 

Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 

como responderá perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

 

1.3.2 ART/RRT da Obra 
  

A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de 

Responsabilidade técnica é o registro do contrato (escrito ou verbal) entre o profissional da 

empresa Empreiteira e a Contratante e identifica os responsáveis pelos empreendimentos 

relativos à área tecnológica.  

A ART/RRT deverá ser apresentada após a assinatura do contrato, 

preferencialmente antes ou no início do desenvolvimento da atividade, para evitar a 

cobrança de multas. A Resolução Nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do CONFEA 

determina que nenhuma obra ou serviço poderá ter início sem o devido registro.  

 

1.3.3 Legislação, Normas e Regulamentos  
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A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 

objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.  

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:  

 Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações/Registros de 

Responsabilidade Técnica - ART’s/RRT’s referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;  

 Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de reforma, na forma das 

disposições em vigor;  

 Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do 

contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços 

e obras, nos termos artigo 256, § 1º, inciso II, do Decreto Federal nº 

3.048/1999;  

 Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos 

trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do 

contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade com a 

Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e 

modificações posteriores;  

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente 

no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do 

contrato;  

 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na 

condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente 

causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos 

serviços e obras objeto do contrato;  

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 

Recebimento Definitivo dos serviços e obras.  

 

1.3.4 Projeto dos Serviços e Obras  
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A Contratante fornecerá à Contratada todos os projetos executivos que compõem o 

objeto do contrato, de conformidade com as disposições do Caderno de Encargos. A 

Contratante fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, 

Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre 

a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de 

Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia 

elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia). 

A Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as 

informações e instruções contidas no Caderno de Encargos.  

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 

Contratada, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 

Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada.  

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante 

será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, 

respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.  

Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos 

serviços e obras serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e 

complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como 

construído” (as built).  

Desde que prevista no projeto, a Contratada submeterá previamente à aprovação 

da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e 

equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, 

devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos 

e condições estabelecidas no Caderno de Encargos.  

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e 

equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de 

estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e 

de utilidades, deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização.  

 

1.3.5 Segurança e Saúde no Trabalho  
 

Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as 

medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em 
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atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção.  

A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção 

individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: 

capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de 

proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos 

serviços e obras em execução. A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom 

estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de 

circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo 

regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.  

A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o 

trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e 

impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.  

A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra 

incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor.  

Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à 

autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de 

acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de 

incêndio.  

Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e 

pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a 

execução dos trabalhos, nos termos da NR 18.  

Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, 

máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as 

dependências do canteiro de serviço.  

O Contratante poderá realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de 

verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de 

conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de 

máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância 

das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.  

 

1.3.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil  
 

A Resolução n° 307 / 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

versa sobre a necessidade do controle e da responsabilidade pela destinação dos 
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resíduos da construção civil, com o gerenciamento adequado dos resíduos produzidos, 

incluindo a sua redução, reutilização e reciclagem, o que tornará o processo construtivo 

mais rentável, competitivo e mais saudável, considerando as disposições legais, 

regulamentares e as normas aplicáveis, como o art.182 da Constituição Federal, Lei 

Federal n° 9.605, de 13.02.1998, Lei de Crimes Ambientais, Código de Obras de São 

Bernardo do Campo.  

O material proveniente das demolições, bem como os resíduos da construção civil, 

serão destinados, obrigatoriamente, à usina de reciclagem credenciada e com licença de 

operação vigente; já o material proveniente de escavação de sedimentos areno-arigilosos 

serão destinados às áreas licenciadas para recebimento pela Prefeitura Municipal de São 

Bernardo do Campo. Preferencialmente, todo ou parte desses sedimentos deverá ser 

utilizado na terraplenagem ou no reenchimento de valas e cavas da própria construção.  

 

1.3.7 Interferências com as Redes de Concessionárias  
 

Nas intervenções em vias públicas e calçadas, quando houver, deverão ser 

previamente investigadas a existência de interferências das redes de equipamentos 

existentes que poderão ser atingidas a fim de solicitar, através do CCO – Conselho 

Coordenador de Obras, a intervenção das Empresas Concessionárias para que 

providenciem o cadastro de suas redes e remanejamento destas, quando for necessário. 

 

1.3.8 Execução dos Serviços e Obras 
  

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:  

 Submeter à aprovação da Fiscalização, até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço 

compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo 

todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e 

equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive 

escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no 

Caderno de Encargos;  

 Manter, no local dos serviços e obras, instalações, funcionários e 

equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao 

cumprimento do contrato;  
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 Submeter à aprovação da Fiscalização, até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos, o plano de execução elaborado em conformidade com o 

cronograma físico-financeiro e técnicas adequadas de planejamento;  

 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos 

estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as 

necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e 

obras objeto do contrato;  

 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e 

obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e 

demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto 

do contrato;  

 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no 

cronograma detalhado e plano de execução dos serviços e obras, de modo 

a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos 

trabalhos;  

 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação 

nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução 

dos serviços e obras;  

 Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados 

pela Fiscalização;  

 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato 

anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;  

 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos 

materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do 

contrato;  

 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, 

os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade 

dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 

quando necessário;  

 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos 

na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente 

as atividades executivas;  
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 Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, 

elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno 

de Encargos;  

 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e 

obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações 

provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de 

serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.  

 
1.3.9 Responsabilidade  
 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 

Contratada responderá por sua qualidade e segurança, nos termos do artigo 618 do 

Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos 

ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 

pagamento da Contratante.  

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer 

que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 

solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e 

integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas 

subcontratadas, na forma da legislação em vigor.  

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá a Contratante efetuar os reparos e 

substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os 

custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da 

Contratada.  

A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 

omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 

subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, 

regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por 

quaisquer pagamentos que seja obrigada a fazer a esse título, incluindo multas, correções 

monetárias e acréscimos de mora.  

 
1.4 NORMAS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES  
 
1.4.1 Introdução  
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Este capítulo versa sobre as normas destinadas à proteção do meio ambiente, a 

serem adotadas pelas empreiteiras para a execução de obras.  

Essas normas devem ser consideradas pelas empreiteiras desde o planejamento 

de suas atividades até o total encerramento das obras e desmobilização dos canteiros, 

com o objetivo de que essas não provoquem alterações negativas ao meio ambiente ou 

que as mudanças inevitáveis sejam minimizadas ou compensadas por medidas de 

proteção ambiental.  

Como a tipologia de obras na cidade é muito diversificada, as normas indicadas 

não se aplicam em sua totalidade, ficando cada empreiteira obrigada a obedecer a aquelas 

referentes ao seu contrato, devendo Projetista e Empreiteira adotar medidas e 

procedimentos que visem, preventiva ou corretivamente, proteger o meio ambiente, 

evitando ou minimizando impactos, ficando a Fiscalização responsável por indicar quais 

normas são aplicáveis.  

Além das Normas estabelecidas neste item, deverão ser consideradas, no que 

couber, as disposições das leis em vigor que regem o assunto.  

 

1.4.2 Placa da Obra  
 

A(s) placa(s) da obra deverá(ão) ser colocada(s) em locais bem visíveis definidos 

pela Fiscalização, conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta última, nas 

dimensões indicadas em especificação própria, sempre obedecendo ao padrão de cor, 

tamanho, e procedimentos próprios, ficando seus custos a cargo da Empreiteira de acordo 

com a sua planilha orçamentária.  

 

1.4.3 Demolições e Retiradas  
 

As demolições serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando todos os 

devidos cuidados, de forma a se evitar qualquer dano a terceiros. A remoção e o 

transporte de todo o entulho e detritos provenientes destas demolições serão executados 

pela Empreiteira, de acordo com as exigências e normas da municipalidade local, cujos 

ônus são de inteira responsabilidade da Empreiteira. Os materiais remanescentes das 

demolições e considerados passíveis de reaproveitamento serão removidos e 

transportados pela Empreiteira, para depósitos indicados pela Fiscalização. Os materiais 

não reaproveitados serão destinados a usinas de reciclagem aprovadas pelo Órgão 

Ambiental e com Licença de Operação vigente.  
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1.4.4 Canteiro de Obras  
 

Estas normas visam orientar os procedimentos e cuidados ambientais necessários 

à mitigação de efeitos ambientais negativos oriundos da instalação, operação, 

desmobilização do canteiro de obras. Visam também orientar o dimensionamento, 

localização e detalhamento de equipamentos sanitários e outros no sentido de garantir a 

qualidade ambiental (tratamento de esgotos, redução de poeira, redução de ruídos, etc.), e 

a recuperação ambiental dos espaços resultantes da desocupação (projetos de 

recomposição paisagística, e de cobertura vegetal, se for o caso).  

Fica a critério da Empreiteira a elaboração do layout do canteiro, no que se refere 

ao posicionamento dos elementos componentes, ficando apenas a condição da 

Fiscalização aprovar previamente a distribuição desses elementos no canteiro. É 

recomendado que edificações existentes devam ser, preferencialmente, aproveitadas para 

instalação do canteiro.  

Após a aprovação por parte da Fiscalização, a Empreiteira deverá solicitar o 

licenciamento ambiental para instalação do canteiro. Deve ser apresentado, ainda, à 

Fiscalização um plano executivo para a implantação, utilização e desmobilização do 

canteiro.  

 

1.4.4.1 Instalação  
 

Na escolha do terreno, proteger as faixas de preservação dos cursos d’água, 

lagoas e açudes, a vegetação expressiva, as áreas suscetíveis à erosão, assentamentos e 

atividades humanas, etc. Deve–se buscar região com fornecimento de água.  

Preferencialmente, devem ser aproveitadas as instalações hidro–sanitárias e 

elétricas existentes para uso privativo do pessoal lotado na obra. A disposição dos 

esgotos, quando não houver rede pública de esgotamento sanitário, deve ser em fossas 

sépticas, instaladas a distância segura de locais de abastecimento d’água e de talvegues.  

As oficinas, postos de lavagem, lubrificação/ abastecimento e garagens devem ser 

localizadas em pontos que não interfiram nos recursos hídricos. Prever a construção de 

tanques separadores para óleos e graxas.  

O material oriundo da limpeza do terreno, embora mínimo, deve ser estocado para, 

posteriormente, ser espalhado sobre a área ocupada.  

As instalações elétricas provisórias, inclusive fiação e demais dispositivos elétricos, 

deverão obedecer a todas as Normas, Posturas, Regulamentos e determinações da 
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Concessionária local e nos casos omissos, obedecerão às correspondentes Normas da 

ABNT.  

Devem ser consideradas, ainda, as seguintes medidas de proteção ambiental:  

 Prever instalações de canteiros de obra capazes de atender às demandas 

das obras, evitando ampliações não planejadas;  

 Não localizar os canteiros em locais próximos a áreas de interesse 

ambiental, áreas de interesse do patrimônio natural e cultural ou similares; 

 Reduzir ao mínimo a supressão vegetal para instalação dos canteiros, 

retirando somente as árvores necessárias para a construção;  

 Os pátios para equipamentos deverão contar com medidas de segurança, 

que evitem derramamento de quaisquer substâncias capazes de 

contaminar o meio ambiente;  

 Disciplinar e destinar as águas superficiais;  

 Implantar e operar de modo adequado as instalações de britagem, usinas 

de solo e asfalto, observando os recursos hídricos, rios, lagos e lagoas, 

bem como os usos urbanos, hospitais, escolas etc.;  

 Prever depósitos de materiais betuminosos e/ou materiais tóxicos em locais 

em que não agridam o meio ambiente, seguindo as normas de segurança 

estabelecidas nas leis e regulamentos vigentes;  

 Disciplinar o turno de trabalho, que deverá encerrar–se, no máximo, às 

22hs e não iniciar antes das 7hs, exceto em casos expressamente 

autorizados pela Fiscalização.  

 

1.4.4.2 Operação  
 

A disponibilidade de água para o consumo humano deve ser potável.  

O lixo deve ser adequadamente acondicionado para ser retirado pelo serviço de 

limpeza pública.  

As áreas usadas para estoque de agregados, de asfalto ou usinas devem ser 

totalmente limpas, inclusive do material derramado durante a operação. Os tanques de 

asfalto, tambores e outros materiais tornados inservíveis devem ser recolhidos e dispostos 

em lixeira, pré–selecionadas.  

As medidas preventivas devem ser tomadas no sentido de se evitar surtos de 

doenças endêmicas em ocorrência na área urbana como a dengue, bem como solicitar 

visita ao acampamento da inspeção sanitária municipal.  
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As condições de sinalização de fluxo de veículos devem ser cuidadosamente 

planejadas.  

Citam–se, ainda, as seguintes medidas de proteção ambiental a serem 

consideradas:  

 Em caso de acidente com produtos tóxicos e/ou substâncias 

contaminantes, informar imediatamente à Fiscalização e tomar as medidas 

cabíveis para conter e eliminar o processo de contaminação;  

 Procurar recrutar parte da mão–de–obra nos bairros da obra; 

 Apoiar as ações de educação ambiental e de saúde da mão–de–obra no 

canteiro.  

 
1.4.4.3 Desmobilização 
  

Ao se processar a desmobilização do canteiro devem ser tomadas as providências 

necessárias para recuperar o terreno utilizado, fazendo–se a remoção de pisos, áreas 

concretadas, entulhos, aterramento de fossas e tanques, regularização da topografia e 

drenagem superficial.  

O material oriundo da limpeza da camada orgânica deve ser espalhado sobre a 

área ocupada, visando uma recuperação mais rápida da vegetação eliminada quando da 

instalação.  

 
 
1.5 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES  
 

A execução dos serviços e obras de construção reforma ou ampliação de uma 

edificação ou conjunto de edificações, deverá atender também às seguintes Normas e 

Práticas Complementares:  

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos;  

 Normas da ABNT e do INMETRO;  

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e 

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;  

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA;  

 Código de Obras e Edificações do Município de São Bernardo do Campo.  

 

1.6 CADERNO DE ENCARGOS  
 
1.6.1 Objetivo  
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Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração do Caderno de Encargos para a 

execução de serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de 

uma edificação ou conjunto de edificações.  

 

1.6.2 Terminologia  
 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as mesmas definições 

constantes da Terminologia Geral.  

 

1.6.3 Condições Gerais  
 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais:  

A elaboração do Caderno de Encargos deverá apoiar-se nas disposições 

estabelecidas pela Lei de Licitações e Contratos e Práticas de Projeto, Construção e 

Manutenção de Edifícios Públicos, de modo a buscar maior qualidade e produtividade nas 

atividades de contratação de serviços e obras.  

O Caderno de Encargos conterá todos os elementos de projeto, bem como as 

informações e instruções complementares necessárias à execução dos serviços e obras 

objeto do contrato, como:  

 Descrição e abrangência dos serviços objeto da Licitação, localização e 

plano ou programa de suporte do empreendimento;  

 Prazo e cronograma de execução dos serviços, total e parcial, incluindo 

etapas ou metas previamente estabelecidas pelo Contratante;  

 Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Desenhos e demais 

elementos de projeto correspondentes aos serviços e obras objeto da 

Licitação;  

 Planilhas de Orçamento, contendo a codificação, a discriminação, o 

quantitativo, a unidade de medida e o preço unitário de todos os serviços e 

fornecimentos previstos no projeto;  

 Regulamentação de Preços e Medições, contendo a definição, a 

composição e o critério de medição de todos os itens das Planilhas de 

Orçamento;  

 Definição do modelo de Garantia de Qualidade a ser adotado para os 

serviços, fornecimentos e produtos pertinentes ao objeto da Licitação;  

 Informações específicas sobre os serviços e obras objeto da Licitação e 

disposições complementares do Contratante;  
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 Relação das Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios 

Públicos aplicáveis aos serviços e obras objeto da Licitação.  

Todas as disposições e procedimentos pertinentes às Práticas de Projeto, 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos deverão ser verificados, ajustados e 

complementados pelo Contratante, de modo a atenderem às peculiaridades do objeto da 

Licitação.  

Os ajustes e complementações realizados continuamente pelos órgãos setoriais ou 

seccionais abrangidos serão periodicamente compilados e avaliados pela Administração, 

com vistas à atualização permanente das Práticas de Projeto, Construção e Manutenção 

de Edifícios Públicos, incorporando as inovações tecnológicas e a experiência adquirida ao 

longo do tempo.  

 

1.7 FISCALIZAÇÃO  
 
1.7.1 Objetivo   
 

Estabelecer as diretrizes gerais para a Fiscalização de serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 

edificações. 

  

1.7.2 Terminologia  
 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as mesmas definições 

constantes da Terminologia Geral.  

 

1.7.3 Condições Gerais  
 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:  

O Contratante manterá desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento 

definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais 

habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos, nos 

termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993.  

A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como 

atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.  

Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão 

considerados como se fossem praticados pelo Contratante.  
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A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:  

 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação 

pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, 

orçamentos, cronogramas, Diário de Obra, relatórios diários, certificados de 

ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de 

materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;  

 Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de 

serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;  

 Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos 

serviços e obras a serem apresentados pela Contratada no início dos 

trabalhos;  

 Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e 

discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e 

providências necessárias ao cumprimento do contrato;  

 Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos 

de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos;  

 Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência 

dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces 

dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou 

profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;  

 Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, 

sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as 

condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de 

projeto;  

 Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja 

executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer 

disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;  

 Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam 

considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e 

obras;  
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 Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas 

necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do 

contrato;  

 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e 

obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o 

desenvolvimento dos trabalhos;  

 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e 

atestar as respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar 

para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;  

 Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços 

solicitada pela Contratada e admitida no Caderno de Encargos, com base 

na comprovação da equivalência entre os componentes, de conformidade 

com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;  

 Verificar e aprovar a execução dos serviços e obras, elaborados de 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;  

 Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que 

embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos 

serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;  

 Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela 

Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto 

original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente 

executados.  

 
Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, 

memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos 

trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela 

execução dos serviços e obras. A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será 

realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Diário de Obra.  

 

No Diário de Obra, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, 

será destinada ao registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual, 

como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, 

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de 

materiais e equipamentos, ajustes no cronograma detalhado e plano de execução dos 
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serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e 

Fiscalização.  

 

As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas 

de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes 

elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e 

responsáveis pelas providências a serem tomadas.  

 

1.8 MEDIÇÃO E RECEBIMENTO  
 
1.8.1 Objetivo  
 

Estabelecer as diretrizes gerais para a medição e recebimento dos serviços e 

obras de construção, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.  

 

1.8.2 Terminologia  
 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as mesmas definições 

constantes da Terminologia Geral.  

 

1.8.3 Condições Gerais  
 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais:  

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 

serviços e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, 

respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e 

previamente aprovadas pelo Contratante.  

 

A medição dos serviços será elaborada pela Contratada, mensalmente, através de 

planilhas de medições, registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à 

discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados, 

considerando os serviços executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por 

base as especificações, os projetos e o cronograma físico-financeiro.  

 

A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição 

deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive 

critérios de medição e pagamento.  
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O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada 

com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as 

condições estabelecidas no contrato.  

 

O Recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada (deverá ser) será 

efetivado em duas etapas sucessivas:  

 Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da 

Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou 

Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o 

Recebimento Provisório;  

 Nesta etapa, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos 

e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, 

equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, 

inclusive certificados de garantia;  

 Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão 

indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao 

Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução 

dos ajustes;  

 Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e 

solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela 

Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será 

realizado o Recebimento Definitivo;  

 O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo Contratante após a 

apresentação pela Contratada da Certidão Negativa de Débito fornecida 

pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de 

pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o 

objeto do contrato.  
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ANEXO II 
 

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 
 PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 67/2019 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação das 
instalações do Auditório Cidade de São Bernardo do Campo, bem como do Auditório Professor 
Doutor Affonso Insuela Pereira, ambos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL: 
 

REPRESENTANTE LEGAL: 
 

CPF: RG: 

ENDEREÇO: 
 

CEP: 
 

FONE: CELULAR: FAX: 

E-MAIL: 
 

CNPJ/MF: 
 

ATENÇÃO: 
 
1. Serão desclassificadas as propostas comerciais: 
a) cujo objeto não atenda às especificações, condições e aos prazos fixados neste Edital; 
b) 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; 
c) que apresentarem proposta ilegível, com emendas, rasuras ou borrões; 
d) que deixarem de indicar custos unitários dos materiais, custos unitários de mão-de-obra, custos 
unitários totais, custos totais, Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em percentual, preços finais, 
total geral 1, total geral 2 e total global (total geral 1 + total geral 2), expressos em moeda corrente 
nacional, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
e) Havendo divergência entre a somatória dos custos unitários dos materiais, custos unitários de 
mão-de-obra, custos unitários totais, custos totais, Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em 
percentual, preços finais, total geral 1, total geral 2 e o total global (total geral 1 + total geral 2), 
prevalecerá o total global (total geral 1 + total geral 2) para fins de proposta; 
f) 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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AUDITÓRIO CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
MAT. (R$) 

CUSTO 
UNITÁRIO 
M.O. (R$) 

CUSTO 
UNITÁRIO 

TOTAL (R$) 

CUSTO 
TOTAL 

(R$) 
BDI (%) 

PREÇO 
FINAL (R$) 

1. 
  

SERVIÇOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES   

      

1.1 
  

TAPUMES E LONAS DE 
PROTEÇÃO   

      

1.1.1 CPOS 11.18.060 Lona plástica m² 240       

1.1.2 SINAPI 97064 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE ANDAIME TUBULAR TIPO 

“TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

m² 50       

1.2 
  

LIMPEZA E REMOÇÃO DE 
ENTULHO   

      

1.2.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 265       

1.2.2 CPOS 55.01.100 
Limpeza complementar e especial 

de vidros 
m² 25       

1.2.3 CPOS 05.07.040 

Remoção de entulho separado de 
obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, 
madeira, papel, plástico ou metal 

m³ 60       

1.2.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de 

despejo - ensacado 
m³ 60       

1.2.5 SINAPI 98458 
TAPUME COM COMPENSADO DE 

MADEIRA. AF_05/2018 
m² 10       

1.3 
  

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO   

      

1.3.1 CPOS 02.01.021 
Construção provisória em madeira - 

fornecimento e montagem 
m² 20       
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1.3.2 CPOS 02.01.200 
Desmobilização de construção 

provisória 
m² 20       

2 
  

ARQUITETURA 
  

      

2.1 
  

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
  

      

2.1.1 
  

DEMOLIÇÕES, FUROS E RASGOS 
  

      

2.1.1.1 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m³ 3       

2.1.1.2 PINI 
02.102.00
0021.SER 

Demolição de piso cerâmico 
inclusive retirada da camada de 

regularização sobre lastro de 
concreto com espessura até 3 cm 

m² 55       

2.1.1.3 CPOS 03.01.200 

Demolição mecanizada de concreto 
armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1,0 
quilômetro e descarregamento 

m³ 17       

2.1.1.4 SINAPI 97632 

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m 50       

2.1.1.5 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 30       

2.1.1.6 SINAPI 90439 
Furo em concreto para diâmetros 
menores ou iguais a 40MM. AF 

05/2015. 
unid. 2       

2.1.1.7 SINAPI 90440 
Furo em concreto para diâmetros 
maiores que 40MM e menores ou 

iguais a 75MM. AF 05/2016. 
unid. 1       

2.1.2 
  

RETIRADAS E REMOÇÕES 
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2.1.2.1 CPOS 04.09.060 
Retirada de batente, corrimão ou 

peças lineares metálicas, 
chumbados 

m 35       

2.1.2.2 CPOS 04.09.100 
Retirada de guarda-corpo ou gradil 

em geral 
m² 20       

2.1.2.3 CPOS 04.08.080 
Retirada de elemento em madeira e 

sistema de fixação tipo quadro, 
lousa, etc. 

m² 4       

2.1.2.4 CPU 1 Retirada de mobiliário unid. 113       

2.1.2.5 CPOS 04.05.040 
Retirada de soalho somente o 

tablado 
m² 15       

2.1.2.6 SINAPI 72178 
RETIRADA DE DIVISORIAS EM 
CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS 
m² 5       

2.1.2.7 SINAPI 97640 

REMOÇÃO DE FORROS DE 
DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 

DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 135       

2.1.2.8 CPOS 04.06.020 
Retirada de piso em material 

sintético assentado a cola (para 
remoção de piso emborrachado) 

m² 15       

2.1.2.9 SINAPI 97655 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

unid. 26       

2.1.2.10 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 6       

2.1.2.11 SINAPI 97645 

REMOÇÃO DE JANELAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 25       

2.1.2.12 CPU 2 Remoção de persianas m² 25       
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2.2 
  

FORROS 
  

      

2.2.1 PINI 
21.101.00
0020.SER 

Forro removível acústico de fibra 
mineral apoiados em perfis metálicos 

suspensos 1250 x 625 mm 
m² 140       

2.3 
  

PISOS 
  

      

2.3.1 SINAPI 87263 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_06/2014 

m² 40       

2.3.2 CPOS 18.08.100 

Rodapé em porcelanato esmaltado 
acetinado para área interna e 

ambiente com acesso ao exterior, 
grupo de absorção BIa, resistência 

química B, assentado com 
argamassa colante industrializada, 

rejuntado 

m 38       

2.3.3 SINAPI 98671 
PISO EM GRANITO APLICADO EM 

AMBIENTES INTERNOS. 
AF_06/2018 

m² 28       

2.3.4 SINAPI 98685 
RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 

10 CM. AF_06/2018 
m 42       

2.3.5 SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 

15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018 

m 3       

2.3.6 CPOS 21.04.110 
Revestimento com carpete para 

tráfego intenso, uso comercial, tipo 
bouclê de 6 mm 

m² 150       

2.3.7 CPOS 21.10.220 Rodapé de cordão de poliamida m 55       

2.3.8 PINI 
04.110.00
0042.SER 

Lastro de concreto não estrutural 
impermeabilizado espessura 6 cm 

m² 200       

2.3.9 CPOS 17.01.050 
Regularização de piso com nata de 

cimento 
m² 200       
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2.3.10 CPOS 11.18.110 
Enchimento de nichos em geral, com 

material proveniente de entulho 
m³ 10       

2.3.11 CPOS 11.16.020 
Lançamento, espalhamento e 

adensamento de concreto ou massa 
em lastro e/ou enchimento 

m³ 20       

2.4 
  

PAREDES E DIVISÓRIAS 
  

      

2.4.1 PINI 
06.101.00
0190.SER 

Alvenaria de vedação com blocos 
cerâmicos furados 14 x 19 x 39 cm 

furos verticais, espessura da parede 
14 cm, juntas de 10 mm, assentado 
com argamassa mista de cimento, 

cal e areia traço 1:2:8 

m² 5       

2.4.2 CPOS 17.02.120 Emboço comum m² 40       

2.4.3 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 40       

2.5 
  

PORTAS E GRADIS 
  

      

2.5.1 PINI 
12.104.00
0062.SER 

Porta de madeira 0,90 x 2,10 m, 
interna, com batente, guarnição e 

ferragem 
unid. 1       

2.5.2 CPOS 23.09.630 
Porta lisa com batente madeira, 2 

folhas - 140 x 210 cm 
unid. 1       

2.5.3 CPOS 28.01.160 
Mola aérea para porta, com esforço 

acima de 50 kg até 60 kg 
unid. 1       

2.5.4 CPOS 28.01.050 
Ferragem completa com maçaneta 

tipo alavanca para porta interna com 
2 folhas 

cj 1       

2.6 
  

MOBILIÁRIO 
  

      

2.6.1 CPU 3 
Poltrona Estofada Individual com 

Prancheta 
UN 83       

2.6.2  CPU 4 Poltrona Giratória Presidente UN 3       

2.6.3 CPU 5 
Fornecimento de mesa conforme 

projeto 
UN 1       

2.6.4 CPU 6 
Fornecimento de púlpito conforme 

projeto 
UN 1       
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2.6.5 CPOS 23.08.170 
Lousa em laminado melamínico, 

branco - linha comercial 
m² 5       

2.7 
  

PINTURA 
  

      

2.7.1 PINI 
24.103.00
0145.SER 

Pintura com tinta látex PVA em 
parede interna com três demãos, 
sem massa corrida - com mão de 

obra empreitada 

m² 430       

2.7.2 SINAPI 88486 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 48       

2.7.3 PINI 
24.103.00
0075.SER 

Emassamento de parede interna 
com massa corrida à base de PVA 

com duas demãos, para pintura látex 
m² 22       

2.7.4 PINI 
24.101.00
0060.SER 

Emassamento de esquadria de 
madeira com massa corrida com 

duas demãos, para pintura a óleo ou 
esmalte 

m² 15       

2.7.5 PINI 
24.101.00
0070.SER 

Pintura com tinta esmalte em 
esquadria de madeira, com duas 

demãos, sem massa corrida 
m² 15       

2.8 
  

VIDROS 
  

      

2.8.1 CPOS 26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm m² 25       

2.9 
  

CAIXILHARIA 
  

      

2.9.1 CPU 7 
Fornecimento e instalação de 

persianas 
unid. 1       

2.9.2 CPOS 25.01.060 
Caixilho em alumínio maximar, sob 

medida 
m² 22       

2.10 
  

ACESSIBILIDADE 
  

      

2.10.1 CPU 8 
Fornecimento e instalação de: Guia 

de balizamento em concreto 
ml 105       

2.10.2 CPOS 24.08.020 

Corrimão duplo em tubo de aço 
inoxidável escovado, com diâmetro 
de 1 1/2´ e montantes com diâmetro 

de 2´ 

ml 35       



 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 
                                                                                                  PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 67/2019 

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

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

 

163 

2.10.3 CPOS 24.03.310 
Corrimão tubular em aço 

galvanizado, diâmetro 1 1/2´ 
ml 35       

2.10.4 CPU 9 
Fornecimento e instalação de: 

Guarda-Corpo com fechamento 
lateral com barras em aço inoxidável 

ml 20       

2.10.5 CPOS 30.04.020 
Revestimento em borracha sintética 
colorida de 5,0 mm, para sinalização 

tátil de alerta / direcional - colado 
m² 10       

3 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

      

3.1 
  

ELETRODUTOS 
  

      

3.1.1 SINAPI 95746 

ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 

25 MM (1’’), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

m 120       

3.1.2 SINAPI 95747 

ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO, CLASSE SEMI 
PESADO, DN 32 MM (1 1/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO 
- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

m 20       

3.1.3 CPOS 38.06.120 
Eletroduto galvanizado a quente, 
pesado de 2´ - com acessórios 

m 25       

3.1.4 SINAPI 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 50       

3.1.5 CPOS 40.02.010 
Caixa de tomada em alumínio para 

piso 4´ x 4´ 
unid. 17       

3.1.6 SINAPI 91936 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 

INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 10       
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AF_12/2015 

3.2 
  

LUMINÁRIAS E LÂMPADAS 
  

      

3.2.1 CPOS 50.05.240 

Luminária para balizamento ou 
aclaramento de sobrepor completa 

com lâmpada fluorescente compacta 
de 9 W (considerar LED conforme 

indicado em projeto). 

unid. 9       

3.2.2 CPOS 41.31.010 

Luminária LED retangular de embutir 
com difusor em acrílico translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 3400 a 
3680 lm, potência de 31 a 39 W 

unid. 26       

3.2.3 CPOS 41.31.044 

Luminária LED retangular de 
sobrepor ou pendente com difusor 

translúcido ou transparente, 4000 K, 
fluxo luminoso de 2924 a 3400 lm, 

potência de 31 a 37 W 

unid. 8       

3.2.4 SINAPI 91980 

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2017 

unid. 4       

3.2.5 CPOS 40.05.170 
Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla 

dupla e placa 
unid. 2       

3.3 
  

CABOS (ELÉTRICA, DADOS E 
VOZ)   

      

3.3.1 SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 700       

3.3.2 SINAPI 98296 

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 
6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 

m 150       
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3.4 
  

QUADROS COMPLETOS 
  

      

3.4.1 CPOS 37.03.200 
Quadro de distribuição universal de 

embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 
Bolt-on - 150 A - sem componentes 

unid. 1       

3.4.2 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 

220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 
unid. 1       

3.4.3 CPOS 37.13.600 
Disjuntor termomagnético, unipolar 

127/220 V, corrente de 10 A até 30 A 
unid. 7       

3.4.4 CPOS 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 

220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 
unid. 4       

3.4.5 CPOS 37.24.031 
Supressor de surto monofásico, 

Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de 
surto de 12 até 15 kA 

unid. 4       

3.4.6 CPOS 37.10.010 Barramento de cobre nu kg 1       

3.5 
  

TOMADAS, PLUGUES E 
CONECTORES   

      

3.5.2 CPOS 40.04.390 

Tomada de energia quadrada com 
rabicho de 10 A - 250 V , para 

instalação em painel / rodapé / caixa 
de tomadas 

un 3       

4 
  

SERVIÇOS, DOCUMENTOS E 
AUTORIZAÇÕES   

      

4.1 
  

SERVIÇOS TÉCNICOS 
  

      

4.1.1 CPU 10 
ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
/PLENO - DE OBRA    (Base: 2 

horas por dia previsto para obra) 
dias 100       

4.1.2 CPU 11 
AS BUILT - (DESENHISTA 

DETALHISTA) 
h 100       

TOTAL GERAL 1: R$ == 
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AUDITÓRIO PROFESSOR DOUTOR AFFONSO INSUELA PEREIRA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
MAT. (R$) 

CUSTO 
UNITÁRIO 
M.O. (R$) 

CUSTO 
UNITÁRIO 

TOTAL (R$) 

CUSTO  
TOTAL 

(R$) 
BDI (%) 

PREÇO 
FINAL (R$) 

1. 
  

SERVIÇOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES        

 

1.1 
  

TAPUMES E LONAS DE 
PROTEÇÃO        

 

1.1.1 CPOS 11.18.060 Lona Plástica m² 135       

1.1.2 SINAPI 97064 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE ANDAIME TUBULAR TIPO 

“TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

m² 50       

1.2 
  

LIMPEZA E REMOÇÃO DE 
ENTULHO   

      

1.2.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 135       

1.2.2 CPOS 55.01.100 
Limpeza complementar e especial 

de vidros 
m² 25       

1.2.3 CPOS 05.07.040 

Remoção de entulho separado de 
obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, 
madeira, papel, plástico ou metal 

m³ 28       

1.2.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de 

despejo - ensacado 
m³ 28       

1.3 
  

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO   

      

1.3.1 CPOS 02.01.021 
Construção provisória em madeira - 

fornecimento e montagem 
m² 20       

1.3.2 CPOS 02.01.200 
Desmobilização de construção 

provisória 
m² 20       

2 
  

ARQUITETURA 
  

      

2.1 
  

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
  

      

2.1.1 
  

DEMOLIÇÕES, FUROS E RASGOS 
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2.1.1.1 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m³ 1       

2.1.1.2 SINAPI 90439 
Furo em concreto para diâmetros 
menores ou iguais a 40MM. AF 

05/2015. 
unid. 2       

2.1.1.3 SINAPI 90440 
Furo em concreto para diâmetros 
maiores que 40MM e menores ou 

iguais a 75MM. AF 05/2016. 
unid. 1       

2.1.2 
  

RETIRADAS E REMOÇÕES 
  

      

2.1.2.1 CPOS 04.08.080 
Retirada de elemento em madeira e 

sistema de fixação tipo quadro, 
lousa, etc. 

m² 4       

2.1.2.2 CPU 1 Retirada de mobiliário unid. 113       

2.1.2.3 CPOS 04.05.040 
Retirada de soalho somente o 

tablado 
m² 15       

2.1.2.4 SINAPI 97640 

REMOÇÃO DE FORROS DE 
DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 

DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 135       

2.1.2.5 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

unid. 26       

2.1.2.6 SINAPI 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 10       

2.1.2.7 SINAPI 97645 

REMOÇÃO DE JANELAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 25       

2.1.2.8 CPU 2 Remoção de persianas m² 25       
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2.2 
  

FORROS 
  

      

2.2.1 PINI 
21.101.00
0020.SER 

Forro removível acústico de fibra 
mineral apoiados em perfis metálicos 

suspensos 1250 x 625 mm 
m² 140       

2.3 
  

PISOS 
  

      

2.3.1 SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 

15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018 

m 2       

2.3.2 CPOS 21.04.110 
Revestimento com carpete para 

tráfego intenso, uso comercial, tipo 
bouclê de 6 mm 

m² 150       

2.3.3 CPOS 21.10.220 Rodapé de cordão de poliamida m 55       

2.3.4 CPOS 17.01.050 
Regularização de piso com nata de 

cimento 
m² 200       

2.3.5 CPOS 21.05.010 

Piso em painel com miolo de 
madeira contraplacado por lâminas 

de madeira e externamente por 
chapas em CRFS, espessura de 40 

mm 

m² 110       

2.4 
  

PAREDES E DIVISÓRIAS 
  

      

2.4.1 PINI 
06.101.00
0190.SER 

Alvenaria de vedação com blocos 
cerâmicos furados 14 x 19 x 39 cm 

furos verticais, espessura da parede 
14 cm, juntas de 10 mm, assentado 
com argamassa mista de cimento, 

cal e areia traço 1:2:8 

m² 2       

2.4.2 CPOS 17.02.120 Emboço comum m² 4       

2.4.3 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 4       

2.5 
  

PORTAS E GRADIS 
  

      

2.5.1 CPOS 23.09.630 
Porta lisa com batente madeira, 2 

folhas - 140 x 210 cm 
unid. 1       

2.5.2 CPOS 28.01.050 
Ferragem completa com maçaneta 

tipo alavanca para porta interna com 
2 folhas 

cj 1       

2.6 
  

MOBILIÁRIO 
  

      

2.6.1 CPU 3 Poltrona Estofada Individual com UN 83       
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Prancheta 

2.6.2  CPU 4 Poltrona Giratória Presidente UN 3       

2.6.3 CPU 5 
Fornecimento de mesa conforme 

projeto 
UN 1       

2.6.4 CPU 6 
Fornecimento de púlpito conforme 

projeto 
UN 1       

2.6.3 CPOS 23.08.170 
Lousa em laminado melamínico, 

branco - linha comercial 
m² 5       

2.7 
  

PINTURA 
  

      

2.7.1 PINI 
24.103.00
0145.SER 

Pintura com tinta látex PVA em 
parede interna com três demãos, 
sem massa corrida - com mão de 

obra empreitada 

m² 180       

2.7.2 SINAPI 88486 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 5       

2.7.3 PINI 
24.103.00
0075.SER 

Emassamento de parede interna 
com massa corrida à base de PVA 

com duas demãos, para pintura látex 
m² 10       

2.7.4 PINI 
24.101.00
0060.SER 

Emassamento de esquadria de 
madeira com massa corrida com 

duas demãos, para pintura a óleo ou 
esmalte 

m² 10       

2.7.5 PINI 
24.101.00
0070.SER 

Pintura com tinta esmalte em 
esquadria de madeira, com duas 

demãos, sem massa corrida 
m² 10       

2.8 
  

VIDROS 
  

      

2.8.1 CPOS 26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm m² 25       

2.9 
  

CAIXILHARIA 
  

      

2.9.1 CPU 7 
Fornecimento e instalação de 

persianas (conforme área indicada 
em projeto) 

unid. 1       

2.9.2 CPOS 25.01.060 
Caixilho em alumínio maximar, sob 

medida 
m² 25       

2.10 
  

ESTRUTURA METÁLICA 
  

      

2.10.1 CPOS 15.03.030 Fornecimento e montagem de kg 1570       
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estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura 

2.10.2 CPOS 15.03.131 
Fornecimento e montagem de 

estrutura em aço ASTM-A572 Grau 
50, sem pintura 

kg 1.900       

2.11 
  

ACESSIBILIDADE 
  

      

2.11.1 CPOS 24.03.310 
Corrimão tubular em aço 

galvanizado, diâmetro 1 1/2´ 
ml 35       

2.11.2 CPOS 30.04.020 
Revestimento em borracha sintética 
colorida de 5,0 mm, para sinalização 

tátil de alerta / direcional - colado 
m² 2       

3 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
       

 

3.1 
  

ELETRODUTOS 
       

 

3.1.1 SINAPI 95746 

ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 

25 MM (1’’), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

m 120       

3.1.2 SINAPI 95747 

ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO, CLASSE SEMI 
PESADO, DN 32 MM (1 1/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO 
- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

m 20       

3.1.3 CPOS 38.06.120 
Eletroduto galvanizado a quente, 
pesado de 2´ - com acessórios 

m 25       

3.1.4 SINAPI 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 50       

3.1.5 CPOS 40.02.010 
Caixa de tomada em alumínio para 

piso 4´ x 4´ 
unid. 17       

3.1.6 SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, unid. 10       
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INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

3.2 
  

LUMINÁRIAS E LÂMPADAS 
  

      

3.2.1 CPOS 50.05.240 

Luminária para balizamento ou 
aclaramento de sobrepor completa 

com lâmpada fluorescente compacta 
de 9 W (considerar LED conforme 

indicado em projeto). 

unid. 9       

3.2.2 CPOS 41.31.010 

Luminária LED retangular de embutir 
com difusor em acrílico translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 3400 a 
3680 lm, potência de 31 a 39 W 

unid. 26       

3.2.3 SINAPI 91980 

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2017 

unid. 4       

3.2.4 CPOS 40.05.170 
Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla 

dupla e placa 
unid. 2       

3.3 
  

CABOS (ELÉTRICA, DADOS E 
VOZ)   

      

3.3.1 SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 700       

3.3.2 SINAPI 98296 

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 
6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 

m 150       

3.4 
  

QUADROS COMPLETOS 
  

      

3.4.1 CPOS 37.03.200 
Quadro de distribuição universal de 

embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 
Bolt-on - 150 A - sem componentes 

unid. 1       

3.4.2 CPOS 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar unid. 1       
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220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 

3.4.3 CPOS 37.13.600 
Disjuntor termomagnético, unipolar 

127/220 V, corrente de 10 A até 30 A 
unid. 7       

3.4.4 CPOS 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 

220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 
unid. 4       

3.4.5 CPOS 37.24.031 
Supressor de surto monofásico, 

Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de 
surto de 12 até 15 kA 

unid. 4       

3.4.6 CPOS 37.10.010 Barramento de cobre nu kg 1       

3.5 
  

TOMADAS, PLUGUES E 
CONECTORES   

      

3.5.2 CPOS 40.04.390 

Tomada de energia quadrada com 
rabicho de 10 A - 250 V , para 

instalação em painel / rodapé / caixa 
de tomadas 

un 3       

4 
  

SERVIÇOS, DOCUMENTOS E 
AUTORIZAÇÕES   

      

4.1 
  

SERVIÇOS TÉCNICOS 
  

      

4.1.1 CPU 8 
ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
/PLENO - DE OBRA    (Base: 2 

horas por dia previsto para obra) 
dias 100       

4.1.3 CPU 9 
AS BUILT - (DESENHISTA 

DETALHISTA) 
h 100       

TOTAL GERAL 2: R$ == 
 

 

TOTAL GLOBAL (Total Geral 1 + Total Geral 2): R$ ==  
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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:  
 
a) 60 (sessenta) dias úteis, para o Auditório Prof.º Dr. Affonso Insuela Pereira; 
 
b) 90 (noventa) dias úteis, para o Auditório Cidade de São Bernardo do Campo. 
 
O período previsto para a execução dos serviços será computado a partir de 9 de 
dezembro de 2019, mediante Autorização para Início dos Serviços, a ser enviada por e-
mail pela Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade, conforme cronograma físico 
financeiro. 
 
Prazo de garantia: 
 

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

b) Serviços (mínimo de 5 (cinco) anos): == (==), a contar da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo.  

 
DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende às especificações do Anexo 
I – Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, e dos Projetos 
Executivos registrados sob a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): i) Referente 
ao Auditório Cidade de São Bernardo do Campo da Faculdade de Direito de São Bernardo 
do Campo - nº 28027230181289061, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo (CREA-SP), e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nº 
0000007548557, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP); ii) 
Referente ao Auditório Professor Doutor Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito 
de São Bernardo do Campo - nº 28027230181289061, no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), e Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) nº 0000007548557, no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo (CAU-SP). 
 
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
referentes ao objeto licitado.  
 

São Bernardo do Campo, == de === 2019. 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ______________________ 
                              RG nº === 
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ANEXO III 

 
MINUTA DE CONTRATO  

 
CONTRATO Nº ==/2019 PARA A EXECUÇÃO 
DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DO AUDITÓRIO CIDADE DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, BEM COMO 
DO AUDITÓRIO PROFESSOR DOUTOR 
AFFONSO INSUELA PEREIRA, AMBOS 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 

 
Contratação de empresa especializada para a reforma e adequação das instalações dos 
Auditórios Cidade de São Bernardo do Campo e Professor Doutor Affonso Insuela Pereira, 
ambos da FACULDADE, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais, 
insumos e equipamentos, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 
28027230181289061, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de 
São Paulo (CREA-SP), e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nº 0000007548557, 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP). 
  
Parágrafo único. Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes documentos: 
 
a) Edital de Tomada de Preços nº 1/2019; 
b) Proposta Comercial de == de == de 2019, inserta às fls. ==/== do processo de compra 
e/ou serviço nº 67/2019; 
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 67/2019; 
d) Projetos Executivos registrados sob a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): nº 
28027230181289061, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de 
São Paulo (CREA-SP), e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nº 0000007548557, 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP); e) Projetos Executivos, 
Cadernos de Especificações Técnicas e Cadernos de Encargos que instruem o processo 
de compra e/ou serviço nº 139/2016. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
A presente contratação é formalizada com fundamento na Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
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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 

 
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 das reformas que compõem o objeto 
contratual, estabelecidas pelos Cronogramas Físico-Financeiros correspondentes, insertos 
no Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, 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 ofício 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, sob pena de 
aplicação das sanções contratuais e/ou legais cabíveis, sem prejuízo de rescisão do 
ajuste.   
 
§4º. À FACULDADE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título 
lhe for devida pela CONTRATADA.   
 
§5º. Havendo prorrogação deste Contrato, a validade da garantia deverá ser renovada, de 
forma a abranger o período integral de vigência contratual, e ser complementada, se 
houver reajuste de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena 
de rescisão e aplicação de sanção administrativa. 
 
§6º. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for o 
caso, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor 
contratado. 
 

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 cronogramas físicos-
financeiros do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, 
sendo: 
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 ITEM 1: EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 
AUDITÓRIO CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DA FACULDADE DE DIREITO 
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO;  
 
 ITEM 2: EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 
AUDITÓRIO PROFESSOR DOUTOR AFFONSO INSUELA PEREIRA DA FACULDADE 
DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 
 
§1º Os pagamentos serão realizados após o recebimento definitivo de cada etapa dos 

Cronogramas Físicos-Financeiros constantes do Anexo I – Termo de Referência do 

Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, conforme cláusula 5.2.1, alínea “b”, mediante a 

comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados 

(quando aplicável, INSS, FGTS e ISSQN), estando condicionados: 

 

a) à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exigível nos casos previstos em lei, a qual só 

deverá ser emitida após o recebimento definitivo dos serviços correspondentes; e 

 

b) à atestação da Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE.  

 
§2º. A Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para atestar a Nota Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia seguinte 

ao seu recebimento, certificando que, além de os serviços terem sido realizados em 

conformidade com o Anexo I - Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços nº 

1/2019, com o presente Contrato, com os Projetos Executivos e com a Proposta 

Comercial, o documento fiscal se encontra de acordo com os valores e condições 

contratados.   

 

§3º. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir 

da data de atestação emitida pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103). 

 
§4º. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da CONTRATADA, o prazo para 
pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 
§5º. 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. 
 
§6º. 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 imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere 
este parágrafo, independentemente de notificação.  
 
§7º. 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 
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obrigação e a data do efetivo pagamento. 
 
§8º. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 
CONTRATADA, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela 
FACULDADE. 
 
§9º. 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. 
 
§10. 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. 
 
§11. O descumprimento das regras contidas nos parágrafos 9º e 10 assegurará à 
FACULDADE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, 

RECEBIMENTO E  
SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES 

 
5.1. Condições de execução e medição dos serviços prestados: 
 
5.1.1. Até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA deverá 
apresentar os seguintes documentos à FACULDADE:  
 
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 23º 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; 
 
e) Relatório de vistoria inicial, registrando o local, 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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f) Planejamentos, envolvendo todos os aspectos quantitativos e qualitativos, e levando em 
consideração os Cronogramas Físico-Financeiros constantes do Anexo I – Termo de 
Referência, para aprovação da Faculdade. Durante a execução dos trabalhos, o 
planejamento deverá ser atualizado, tanto quanto à progressão, como quanto aos ajustes 
necessários; 
 
g) Relação da equipe técnica, incluídos os colaboradores, fazendo constar a 
função/atividade de cada um, bem como os documentos trabalhistas de todos; 
 

Parágrafo único. A FACULDADE terá até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
último documento relacionado nas alíneas retro, para analisar a documentação entregue e 
emitir a Autorização para Início dos Serviços, se aprovados os documentos.  
 

5.1.2. Submeter à aprovação da Fiscalização, até 5 (cinco) dias úteis após o início dos 
trabalhos, os planos de execução de cada um dos Auditórios, os quais deverão ser 
elaborados em conformidade com os cronogramas físico-financeiros correspondentes e 
técnicas adequadas de planejamento.  
 
5.1.3. Submeter à aprovação da Fiscalização, até 5 (cinco) dias após o início dos 
trabalhos, os projetos das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o 
porte e características do objeto contratual, definindo todas as áreas de vivência, 
dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos 
serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, se previstas 
no Caderno de Encargos. 
 
5.1.4. O prazo de execução dos serviços será de: 
 
a) ITEM 1 (EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 
AUDITÓRIO CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DA FACULDADE DE DIREITO 
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO): 90 (noventa) dias úteis, a contar de 9 de dezembro 
de 2019, mediante Autorização para Início dos Serviços, que será enviada por escrito 
ou e-mail pela Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE à CONTRATADA, 
conforme cronograma físico financeiro; 
 
b) ITEM 2 (EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 
AUDITÓRIO PROFESSOR DOUTOR AFFONSO INSUELA PEREIRA DA FACULDADE 
DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO): 60 (sessenta) dias úteis, a contar de 9 
de dezembro de 2019, mediante Autorização para Início dos Serviços, que será enviada 
por escrito ou e-mail pela Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE à 
CONTRATADA, conforme cronograma físico financeiro; 
 
Parágrafo único. A data designada para início dos serviços é estimativa, podendo ser 
alterada por critérios de oportunidade e conveniência da Faculdade. 
 
5.1.5. 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. 
 
5.1.6. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os 
seguintes procedimentos:  
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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. 
 
5.2. Do recebimento e saneamento de irregularidades: 
 
5.2.1 Executado(s), o(s) objeto(s) de cada etapa do cronograma físico financeiro será(ão) 
recebido(s) pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da seguinte forma, admitida 
assistência técnica e o subsídio de informações para este mister: 
  
a) Provisoriamente, mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo 
XIII do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019), ao final de cada fase que integra o 
Cronograma Físico-Financeiro, para posterior inspeção técnica, conferindo se os serviços 
foram prestados de acordo com as especificações e descrições contidas no Anexo I – 
Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, nos Projetos Executivos e 
nas normas aplicáveis à espécie; 
 
a.1) O Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII do Edital de Tomada de Preços nº 

1/2019) será emitido no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, computados após a 

comunicação escrita da Contratada de que os serviços que integram a correspondente 

fase foram finalizados. 

 

a.2) Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII do Edital de 

Tomada de Preços nº 1/2019), a Chefia da Seção de Administração, acompanhada de 

eventual assistência técnica, procederá à inspeção dos serviços prestados e dos materiais 

empregados, para fins de recebimento definitivo, a ser efetuada em prazo não superior a 

15 (quinze) dias corridos, computados a partir do dia útil seguinte à emissão do Termo de 

Recebimento Provisório (Anexo XIII do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019); 

 

a.3) O(s) serviço(s) prestado(s) e/ou materiais empregados que apresentar(em) 

irregularidade, falha e/ou defeito de qualquer natureza ou estiver(em) em desacordo com 

as especificações do Anexo I, com os Projetos Executivos e/ou normas aplicáveis à 

espécie, serão reportados em Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo 

XIV do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019), devendo, pois, ser(em) 

corrigido(s)/substituído(s) pela Contratada, mantido o preço inicialmente ofertado, no prazo 

fixado pela Seção de Administração (SFD- 103);  

 

a.4) A Chefia da Seção de Administração (SFD- 103) recusará os serviços e/ou materiais 

empregados que, após a inspeção técnica, não apresentar(em) conformidade com as 

especificações mínimas constantes deste Instrumento, notadamente do Anexo I – Termo 

de Referência do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, dos Projetos Executivos e/ou 

normas aplicáveis à espécie, quando a Contratada se recusar a corrigi-los no prazo 

determinado; 
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a.5) A Contratada ficará responsável pela retirada e transporte dos materiais empregados 

que apresentarem irregularidade, falha ou defeito, ou estiverem em desacordo com o 

Anexo I – Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, com os 

Projetos Executivos e/ou normas aplicáveis à espécie; 

 

a.6) Correrão por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do objeto 

licitado, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, inclusive as decorrentes da recusa de serviços e/ou materiais que não 

atenderem ao Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, ao Contrato, aos Projetos 

Executivos, às normas aplicáveis à espécie e/ou à Proposta Comercial ou por 

apresentarem irregularidade, falha ou defeito; 

 

a.7) Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e 

protocolizados na Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade, antes do vencimento 

do prazo, devidamente justificados pela Contratada, para serem submetidos à apreciação 

da Faculdade;  

 

a.8) Considerar-se-á mora quando a Contratada não corrigir a falha, irregularidade e/ou 

defeito no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término 

do prazo. 

 
b) Definitivamente, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XV 
do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019), quando, após a verificação dos serviços 
prestados e dos materiais empregados, observado o prazo previsto na alínea a.2, 
constatar-se que estão em consonância com as especificações exigidas no Edital de 

Tomada de Preços nº 1/2019, neste Contrato, nos Projetos Executivos, nas normas 
aplicáveis à espécie e na Proposta Comercial e, na hipótese prevista na alínea a.3, 
tiverem sido sanadas todas as irregularidades, falhas ou defeitos apontados pela 
Faculdade; 
 
b.1) 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; 
 
b.2) 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 
ofício ou e-mail. 
 
b.3) O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, defeitos 

e/ou dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, observados os 

prazos legais/contratuais de garantia e de responsabilidade civil. 

 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das indicadas no Anexo I - Termo de 
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Referência do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, bem como nos Cadernos de 
Especificações Técnicas, Cadernos de Encargos e nos correspondentes Projetos 
Executivos insertos no processo de compra e/ou serviços nº 139/2016: 
 
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 1/2019, nos termos deste Contrato, da Proposta Comercial de fls. ==/== do 
processo de compra e/ou serviço nº 67/2019, bem como em estrita observância aos 
Cadernos de Especificações Técnicas, Cadernos de Encargos e nos correspondentes 
Projetos Executivos insertos no processo de compra e/ou serviços nº 139/2016; 
 
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 
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. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de 
conservação e documentação que comprove sua validade (CA - Certificação de 
Aprovação), de modo a garantir total segurança ao usuário, bem como às pessoas ao 
redor; 
 
X- responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, de seguros, de transportes e taxas de administração, bem como despesas e 
obrigações financeiras de qualquer natureza 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 e mediante a ausência de 

estabelecimento de qualquer vínculo com a FACULDADE, sendo certo que a 
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CONTRATADA responderá pelo pessoal técnico e operacional destas empresas terceiras, 

bem como por prejuízos e danos eventualmente causados por estas; 

 
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; 
 
XXI- comunicar à FACULDADE sobre a ocorrência de qualquer anormalidade ou 

irregularidade na execução do Contrato; 

 

XXII- comunicar e justificar formalmente à FACULDADE sobre eventuais motivos que 

impeçam a execução do Contrato; 

 
XXIII- indenizar a FACULDADE pelos prejuízos que a esta causar com o descumprimento 

total ou parcial do Contrato; 

 

XXIV- executar, dentro da melhor técnica e qualidade, o objeto adjudicado, sanando, com 

prontidão, falhas, irregularidades e/ou defeitos eventualmente verificados; 

 
XXV- apresentar à FACULDADE, quando solicitados, os comprovantes de pagamentos de 
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salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de obrigações 
trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados alocados na prestação dos 
serviços contratados; 
 
XXVI- não utilizar 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; 
 
XXVII- apresentar, no prazo que lhe for assinalado pela FACULDADE, as Certidões e 
Documentos que forem exigidos para comprovação da manutenção das condições de 
habilitação exigidas na licitação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis e, inclusive, 
rescisão do Contrato. 
 
§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.  
 
§4º. O recebimento definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade ou disparidades com as 

especificações estabelecidas no Anexo I do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019 ou 

pelos órgãos reguladores. 

 
§5º. 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. 
 
§6º Possíveis inspeções realizadas pela FACULDADE sobre os serviços não eximem e 
nem diminuem a responsabilidade da CONTRATADA, que é integral, por riscos e danos 
causados a pessoas físicas e/ou jurídicas, por si ou terceiros, como consequência direta 
ou indireta dos serviços prestados à FACULDADE. 
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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), admitida assistência técnica e o subsídio de informações; 
  
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 no artigo 29 da Lei Federal nº 8.666/93, 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; e d) Certidões de regularidade de 
débitos com as Fazendas Municipal e Estadual da sede ou do domicílio da licitante. 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, nas hipóteses autorizadoras legais. 
 
§1º. Prorrogado o prazo contratual, após o período inicial de 12 (doze) meses e, mediante 

requerimento expresso da CONTRATADA, os preços poderão ser reajustados, adotando-

se como indexador a variação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC/IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) ou pelo Índice Geral de 

Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 

12 (doze) meses. 

 
§2º. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência da FACULDADE 

não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

 
§3º. O prazo para a execução do objeto contratual é de: 60 (sessenta) dias corridos, para 
o Auditório Prof.º Dr. Affonso Insuela Pereira, e de 90 (noventa) dias corridos, para o 
Auditório Cidade de São Bernardo do Campo, consoante Cronogramas Físicos-
Financeiros que integram o Termo de Referência (Anexo I do Edital de Tomada de Preços 
nº 1/2019). 
 
§4º. Eventual alteração justificada do prazo de execução do objeto contratual será 

formalizada mediante celebração de termo de aditamento, respeitadas as condições 
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prescritas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

§5º. 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. 

 
§6º. Na rescisão amigável observar-se-á o disposto no artigo 79, inciso II e § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93.  
 
§1º. 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. 
 
§2º. Se a CONTRATADA 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 1% (um 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 10% (dez por cento) sobre o valor contratual remanescente, 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. 
 
§3º. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e, 
tratando-se de inexecução parcial, a FACULDADE poderá autorizar ou não a continuidade 
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dos serviços. 
 
§4º. 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.  
 
§5º. 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. 
 
§6º. 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. 
 
§7º. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
 
§8º. 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.  
 
§9º. A aplicação das penalidades não impede a FACULDADE de exigir o ressarcimento 
dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA.  
 
§10. 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.  
  
§11. 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. 
 
§12. 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.  
 
§13. A Faculdade poderá considerar o ajuste totalmente inexecutado se o atraso for 

superior a 10 (dez) dias úteis, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em atraso. 

 

§14. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, bem como em aceitar 
ou retirar o instrumento, dentro do prazo estabelecido pela FACULDADE, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) do valor adjudicado. 
 
§15. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 
adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa de 10% (dez por 
cento) do valor adjudicado. 
 
§16. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for o 
caso, inclusive na forma do subitem 6.1.5 do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, 
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sujeitará a CONTRATADA ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor 
contratado. 
 

§17. Os valores relativos às multas aplicadas, concernentes aos §§ 2º e 16 desta Cláusula, 
serão descontados da garantia, quando esta for prestada em dinheiro; na falta desta, de 
eventuais créditos da CONTRATADA e, na falta ou insuficiência destes, cobrado por meio 
de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que 
determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. 
 

§18. Os valores relativos às multas aplicadas, referentes aos §§ 14 e 15, serão cobrados 
por meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho 
que determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
§19. As multas devidas e/ou prejuízos causados à FACULDADE, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

 

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. 
 
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 2019. 
 
 

 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  



 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 
                                                                                                  PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 67/2019 

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

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

 

188 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

CONTRATADA: == 

CONTRATO/ORDEM N°: ==/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação 

das instalações do Auditório Cidade de São Bernardo do Campo, bem como do Auditório 

Professor Doutor Affonso Insuela Pereira, ambos da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo. 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 

de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 

Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 

1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2019. 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome:__________________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________________ 
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CPF: ___________________________________________________________________ 

RG: ___________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: _______________________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________________ 

E-mail pessoal:____________ _______________________________________________ 

Telefone(s):___________________________ __________________________________ 

Assinatura:_________________________________ _____________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome:__________________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________ 

RG: ___________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: _______________________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________________ 

E-mail pessoal:____________ _______________________________________________ 

Telefone(s):___________________________ __________________________________ 

Assinatura:_________________________________ _____________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome:__________________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________ 

RG: ___________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: _______________________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________________ 

E-mail pessoal:____________ _______________________________________________ 

Telefone(s):___________________________ __________________________________ 

Assinatura:_________________________________ _____________________________ 
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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 1/2019, atendendo plenamente os requisitos de habilitação exigidos.  

 

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 2019. 

 
 
 

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, e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de 

outubro de 2016, 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 1/2019 da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

 

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2019. 

 
 

 
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 1/2019 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 2019. 

 
 
 

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 2019. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO VIII 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 
 

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” a “c”, do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019 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, contrato de 

trabalho ou contrato de profissional autônomo). 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2019. 

 
 

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 2019. 

 

 

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 2019. 

 

 

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) a(s) reforma(s), conforme o subitem 3.3.1.5, letra “e” a 

“f.3”, do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, processo de compra e/ou serviço nº 

67/2019, tomando conhecimento de todas as condições necessárias ao cumprimento das 

obrigações objeto do referido certame.   

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2019. 

 
 
 

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: ==/==/2019 a ==/==/201= 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação 

das instalações do Auditório Cidade de São Bernardo do Campo, bem como do Auditório 

Professor Doutor Affonso Insuela Pereira, ambos da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo. 

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 2019. 

 

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: 1/2019 

CONTRATADA: === 

CONTRATO Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 67/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação das 
instalações do Auditório Cidade de São Bernardo do Campo, bem como do Auditório Professor 
Doutor Affonso Insuela Pereira, ambos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

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 2019. 

 
 
 

 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Servidor 

Cargo/Função 
 
 
 
 
 

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

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 1/2019  

CONTRATADA: === 

CONTRATO Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 67/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação 

das instalações do Auditório Cidade de São Bernardo do Campo, bem como do Auditório 

Professor Doutor Affonso Insuela Pereira, ambos da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo. 

 
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 ESCRITO OU POR E-MAIL. 

 
 

São Bernardo do Campo, == de === de 2019. 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Servidor 

Cargo/Função 
 

 
 

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

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 1/2019 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 67/2019 

CONTRATO Nº: ==/2019 

CONTRATADA: ===  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação das 

instalações do Auditório Cidade de São Bernardo do Campo, bem como do Auditório Professor 

Doutor Affonso Insuela Pereira, ambos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

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 2019. 
 
 
 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 
Cargo/Função 

 
 
 

(OBS.1: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU E-MAIL À CONTRATADA) 
 
 

(OBS.2: SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS, INERENTES A 
CADA ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, A EMPRESA CONTRATADA 

ESTARÁ AUTORIZADA A EMITIR A CORRESPONDENTE NOTA FISCAL) 
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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 1/2019; 
b. da Proposta Comercial de == de == de 2019, inserta às fls. ==/== do processo 

de compra e/ou serviço nº 67/2019; 
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 67/2019; 

d. Projetos Executivos registrados sob a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) nº 28027230181289061, no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), e Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) nº 0000007548557, no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP). 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 
(Cargo/Função) 

  
 CONTRATADA 

(Representante legal) 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 


