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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 

TIPO: MENOR PREÇO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO FAPESP Nº 14/206-M 

 
 

   A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
FAPESP por seu Gerente de Licitações, Patrimônio e Suprimentos, Sr. WAGNER 

VIEIRA, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Interna PR nº 
07/2010, c/c Lei Estadual n° 5.918, de 18/10/1960, e Decreto Estadual nº 40.132, 

23/05/1962, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 01/2014, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL 

- Processo FAPESP nº 14/206-M , objetivando a contratação de empresa 
especializada para construção de guarita no Edifício Sede da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, localizado à Rua Pio 

XI, 1.500 - Alto da Lapa - São Paulo/SP, sob o regime de EMPREITADA POR 
PREÇOS UNITÁRIOS, que será regida pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 

pela Lei Estadual n° 6.544/89 e suas alterações, e demais legislações pertinentes, 
no que couber. 

 
Os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” 

serão considerados entregues quando protocolizados na Gerência de Licitações, 
Patrimônio e Suprimentos da FAPESP, situada à Rua Pio XI, nº 1500, 4º andar, Alto 

da Lapa, São Paulo - SP, impreterivelmente até às 10h00min, do dia 
27/11/2014. 

 
 A sessão pública para realização dos trabalhos de abertura dos envelopes será 

realizada no Auditório da FAPESP - Rua Pio XI, nº 1500 - 4º andar, Alto da Lapa, 
São Paulo/SP, CEP 05468-901, telefone 3838-4346, com início às 10h00min, do 

dia 27/11/2014. 

 
Fica estipulado o prazo de 15 minutos, contados do horário da abertura 

da sessão pública, para o CREDENCIAMENTO dos representantes das 
licitantes, conforme estipula o subitem 2 da SEÇÃO - A, sendo que toda a 

documentação correspondente ao credenciamento deverá ser apresentada 
neste ato FORA do Envelope nº 1 (Documentos de Habilitação). 

 
 

1 - DO OBJETO 
 

 
1.1 -  Constitui objeto da presente Tomada de Preços a contratação de 

empresa especializada para construção de guarita no Edifício Sede 
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da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 

FAPESP, localizado à Rua Pio XI, 1.500 - Alto da Lapa - São Paulo/SP, 
conforme especificações e demais informações constantes do TERMO DE 

REFERÊNCIA – SEÇÃO B. 
 

1.2 -  Esse edital, na íntegra, e todos os arquivos eletrônicos a ele 
vinculados serão fornecidos às empresas interessadas em participar da 

licitação em mídia eletrônica – disco “CD”. As licitantes deverão se dirigir à 
Gerência de Licitações, Patrimônio e Suprimentos, situada à Rua Pio XI, nº 1.500, 

4º andar, Alto da Lapa, São Paulo/SP, no horário das 08h às 17h, e entregar um CD 
virgem gravável (R ou R/W), ocasião em que será gravado o arquivo digital, sem 

ônus para os licitantes. 
 

 
  COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

  Rua Pio XI, nº 1.500, 4º andar, Alto da Lapa, São Paulo/SP 

  Tel.: 3838-4346 / 4123 -  FAX: 3838-4115  
  e-mail: licitacoes@fapesp.br 

 
1.3 A VISTORIA do local dos serviços é obrigatória e deverá ser realizada pela 

licitante que apresentar interesse (conforme modelo D.6 – Atestado de Vistoria). 
 

1.3.1 A licitante interessada em participar deste certame deverá vistoriar, com o 
acompanhamento de um servidor da FAPESP, o local onde serão executados os 

serviços, podendo ser realizada no período de 10/11/2014 a 26/11/2014, mediante 
prévio agendamento pelos telefones (0_11) 3838-4237 ou 4353, no horário das 08h 

às 17h, vedado o agendamento de data única para todos os interessados. 
 

1.3.2 Na vistoria, somente será permitida a participação de representantes legais, 
procuradores ou prepostos com poderes específicos ou credenciados pelas empresas 

interessadas em participar do certame, mediante apresentação dos respectivos 

documentos. 
 

1.3.3 A despesa para realização das reformas e adequações foi estimada em R$ 
353.812,26 (trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e doze reais 

e vinte e seis centavos), e onerará os recursos orçamentários e financeiros 
do elemento econômico 449051 – Obras e Instalações, do Programa de 

Atividade 1912243045699 – Atividades da FAPESP. Os valores referenciais 
(média apurada) unitários e totais constam da Planilha Orçamentária 

Orientativa, SEÇÃO C – PLANILHAS. 
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1.4 -  Para melhor caracterização dos serviços desta licitação, este Edital é 

composto das seguintes seções que, juntamente com a proposta apresentada pela 
licitante vencedora, farão parte integrante do Contrato a ser celebrado com a 

mesma: 
 

 
SEÇÃO -  A - DOCUMENTAÇÕES E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À 

PARTICIPAÇÃO 
 

SEÇÃO -  B - TERMO DE REFERÊNCIA 
   B.1 - Memorial Descritivo, Desenhos e Plantas (Relação de Arquivos 

Eletrônicos para Gravação em Mídia - CD) 
 

 
SEÇÃO -  C - PLANILHAS  

   C.1 - Planilha Orçamentária Orientativa  

   C.2 - Planilha Orçamentária de Preenchimento  
 

 
SEÇÃO -  D - MODELOS 

   D.1 - Carta de Credenciamento 
   D.2 - Declaração de inexistência de fato impeditivo 

   D.3 - Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho 
   D.4 - Declaração de cumprimento às normas relativas à saúde e segurança 

     Do trabalho 
   D.5 - Declaração de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte   

   D.6 - Atestado de Vistoria  
   D.7 - Proposta Comercial 

   D.8 - Declaração de Conhecimento de Toda Documentação Técnica  
   D.9 - Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos  

      De Madeira de Decreto Estadual nº 53.047/08. 

   D.10 - Carta Compromisso do Programa Pró-Egresso 
   D.11 - Declaração de disponibilidade de máquinas e equipe técnica 

        especializada. 
 

 
SEÇÃO -  E - ANEXOS 

   E.1 - Minuta de Contrato  
   E.2 - Portaria  FAPESP PR nº17/2004 
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SEÇÃO  -  A 

 
DOCUMENTAÇÕES E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PARTICIPAÇÃO  

 
 

1 -   CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

1.1 -  Somente serão admitidas a participarem desta Tomada de Preços, na 
qualidade de licitantes, as empresas que: 

 
   a) Comprovem possuir os requisitos exigidos nesta Tomada de Preços, por 

meio da apresentação da documentação prevista no item 3 – Envelope nº 1 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;  

 
   b) Não estejam em processo de liquidação, falência, concordata, 

recuperação judicial e extrajudicial; 

 
   c) Não estejam impedidas de contratar com a Administração Pública ou 

qualquer dos seus Órgãos Descentralizados, conforme estabelecido na Lei Federal 
nº 8.666/93; 

 
   d) Não tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos 

do artigo 10 da Lei nº 9.605/98, durante o prazo da contratação. 
 

   e) Na qualidade de empregadoras, não tenham como diretor, gerente ou 
empregado, pessoa condenada por crime ou contravenção penal, em razão de 

prática de atos de preconceito de raça, cor, sexo ou estado civil ou pela adoção de 
práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do direito à maternidade ou de 

qualquer outro critério discriminatório para admissão ou permanência da mulher ou 
homem no emprego, segundo o disposto na Lei Estadual n.º 10.218/99.  

 

   f) Não estejam apenadas por Improbidade, nos termos da Lei nº. 8.429, de 
2 de junho de 1992. 

 
1.2 -  Não poderão participar, direta ou indiretamente, como licitante ou executor 

dos serviços: 
 
   a) Estrangeiras que não funcionem no País; 

 

   b) O consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
   c) A empresa que esteja cumprindo penalidades previstas nos incisos III e 

IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações; 
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   d) A empresa que se apresentar na licitação como subcontratada de outra 

empresa; 
 

   e) As pessoas físicas ou jurídicas relacionadas no art. 9º da Lei Federal n.º 
8.666/93. O Projeto Básico e o Projeto Executivo da presente licitação foram 

desenvolvidos pela Empresa Interarq Arquitetos Associados Ltda., sendo 
certo que a mesma não poderá participar, direta ou indiretamente, da 

licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a 
eles necessários, nos termos do art. 9º, I, da Lei 8.666/93, ressalvada a 

possibilidade de sua participação nos termos do §1º, do art. 9º, da Lei 
8.666/93; 

 
   f) A empresa impedida de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 

10.520/02; 
 

   g) A empresa impedida de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 

9.605/98; 
 

   h) A empresa declarada inidônea pelo Poder Público e não reabilitada. 
 

 
 

2 -   CREDENCIAMENTO  
 

2.1 -  O representante da licitante deverá apresentar-se munido de cédula de 
identidade e Carta Credencial, conforme modelo oferecido (Seção D – D.1), com 

firma reconhecida e em separado dos respectivos Envelopes, diretamente à 
Comissão de Licitações, indicando seu preposto para representá-la em todas as 

fases da licitação, conforme modelo oferecido (Seção D – D.1). 
 

2.1.1 Fica estipulado o prazo de 15 minutos para credenciamento, contados do 

horário da abertura da sessão pública dos envelopes mencionada no preâmbulo 
deste Edital, ou da abertura das sessões subsequentes que forem designadas, 

permanecendo válido o credenciamento até o encerramento do certame. 
 

2.2 -   Para indicação de pessoa credenciada a representar a licitante e praticar 
todo e qualquer ato previsto ou referente ao processamento da licitação, inclusive e 

especialmente, desistir do direito de recurso, a licitante deverá apresentar os 
seguintes documentos:  

 
   a) Tratando-se de Representante Credenciado: 

   O representante, além do documento oficial de identificação que contenha 
foto, deverá apresentar carta de credenciamento, com firma reconhecida do 

signatário, juntamente com documento que demonstre poderes para tanto. 
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   b) Tratando-se de Representante Legal : 
   Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura.  

 
   c) Tratando-se de Procurador: 

   Instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida do 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 

alínea "a", que comprovem os poderes do mandante para a outorga. 
 

   d)  Tratando-se de Diretor da empresa: 

   A comprovação da qualidade de Diretor, nomeado ou contratado, deverá ser 
feita por meio de documento hábil, consignando poderes para assinar em nome da 

empresa e, quando Procurador, a comprovação dar-se-á por meio de instrumento 
público, com iguais poderes.  

 
   d.1) Quando a representação for feita diretamente por titular, diretor ou 

sócio da empresa, este deverá apresentar-se com documento que comprove sua 
capacidade de representá-la. 

 
   e)  O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 

identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto. 
 

2.3 -  Cada credenciado poderá representar apenas 1 (uma) licitante.  
 

2.4 -  O representante credenciado poderá ser substituído a qualquer momento, 

bastando para tal, comunicação escrita da licitante, em tempo hábil, apresentando 
novo representante, nos mesmos termos do subitem 2.2. 

 
3 -   APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
3.1 -   A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados 

no preâmbulo os envelopes "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA 
COMERCIAL" fechados, rubricados e indevassáveis, de números "1" e "2", 

mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização numérica da 
licitação e a data da abertura da licitação, com endereçamento à FAPESP, além dos 

seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE À 
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Nº 1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2014 
PROCESSO N.º 14/206-M 

 

ENVELOPE 
Nº 2 - 

À  
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP 
PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2014 
PROCESSO N.º 14/206-M 

 

3.2 -   Todos os elementos de cada um dos Envelopes deverão ser enfeixados 
em pastas ou qualquer meio similar, numerados e rubricados, bem como serem 

legíveis e não deverão apresentar rasuras ou entrelinhas, sendo que tais 
documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via. 

 
3.3 -   Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação por membro da Comissão de Licitações, 

ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial.  
 

3.4 -   O Envelope nº 1 deverá ser composto de 01 (um) único Caderno, 
contendo os "Documentos de Habilitação", relacionados no item 4 – DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO. 

 
3.5 -   O Envelope nº 2, contendo a "Proposta Comercial", carimbada e assinada 

pelo representante legal da empresa, conforme modelo oferecido (Seção D – 
D8), deverá ser composto de 01 (um) único Caderno, juntamente com todos 

documentos relacionados no item 6 – DOCUMENTOS DA PROPOSTA COMERCIAL, 
deste edital. 

 
3.6 -   A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, 

pelas licitantes, das condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo 
sempre, em caso de divergência, o disposto no Edital. 

 
3.7 -   Todas as declarações, a proposta comercial e quaisquer documentos que 

importem assunção de responsabilidade da licitante deverão ser assinados pelo 
representante legal da empresa, em conformidade com as condições de 

representação ativa ou passiva, previstas em seu estatuto ou contrato social, sendo 

que o(s) signatário(s) deverá(ao) estar devidamente identificado(s), ou por 
procurador, desde que juntada a respectiva procuração, por instrumento público ou 

particular em vigor. 
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3.8 -   Após a entrega dos envelopes não serão admitidas alegações de erro na 
cotação dos preços ou nas demais condições ofertadas, bem como na documentação 

apresentada. 
 

3.9 -  Não serão aceitos protocolos de tipo algum e não serão atendidos pedidos 
de juntada posterior de quaisquer documentos não colocados dentro dos respectivos 

envelopes, salvo a Credencial (Seção D – D. 2) e os documentos que a ela se refiram.  
 

4 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº "1" 
 

4.1 -  Para a habilitação na presente licitação, a licitante deverá estar cadastrada 
no SIAFÍSICO/CAUFESP, com todos os seus documentos atualizados, nos termos do 

Decreto nº 52.205, de 27 de setembro de 2007, o qual deverá ser apresentado 
dentro do envelope nº 1 – Documentos de Habilitação. 

 

4.2 -  Além do cadastramento no SIAFÍSICO / CAUFESP, a licitante deverá 
apresentar os documentos relacionados nos seguintes dispositivos: alíneas “a”, “b”, 

“c”, “d” “e” e “f” do subitem 4.3.1; todos os documentos do subitem 4.3.2; todos os 
documentos do subitem 4.3.3; o documento do subitem 4.3.4.; e todos os 

documentos do subitem 4.4 deste Edital. 
 

4.3 -   Os demais interessados, não cadastrados na forma do subitem 4.1, ou 
que não apresentarem comprovação do cadastramento, deverão apresentar todos 

os documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito à: 
 

4.3.1 -  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

   a) Cópia da cédula de identidade do representante legal, signatário dos 
documentos, declarações e Proposta Comercial e, quando procurador, também cópia 

da procuração, quando pública ou o seu original com firma reconhecida, quando 

particular; 
 

   b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

   c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais; 

 
   c.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
 

   d) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “c” 

deste item; 
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   e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 
 

   f) Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade 
estrangeiras em funcionamento no país e quando a atividade assim o determinar, 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 
 

4.3.2 -  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

   a.1) Original ou cópia autenticada da Certidão de registro de pessoa jurídica, 
dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia, e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 
 

   a.2) Apresentação de atestados de fornecimento, pertinentes e compatíveis 

em características, quantidade e prazos referentes ao objeto da contratação, 
devidamente registrado(s) no órgão competente CREA e/ou CAU, contemplando no 

mínimo 50% da quantidade da execução pretendida (conforme súmula 24 do TCE 
de São Paulo), para comprovação de Capacidade Operacional; 

 
  a.2.1) Os atestados deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, em nome da empresa participante, com a indicação do nome 
e telefone de quem assinou o atestado; 

 
 

  a.3) Quanto ao Responsável Técnico a qualificação far-se-á mediante 
comprovação pela Licitante de possuir no seu quadro permanente (vínculo 

profissional), na data de apresentação da proposta, profissional(ais) de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, registrado(s) 

no CREA e/ou CAU como responsável(eis) técnico(s) da mesma. 

 
  a.3.1) A comprovação de que referido(s) profissional(ais) pertece(m) ao 

quadro permanente da empresa (vínculo profissional) poderá se dar da seguinte 
forma: apresentação do contrato social no caso de sócio(s); apresentação do(s) 

registro(s) na(s) carteira(s) profissional(is), ficha(s) de empregado(s) ou 
contrato(s) de trabalho no caso de empregados; e apresentação do contrato de 

prestação de serviços no caso de profissional(is) autônomo(s) que preencha(m) os 
requisitos e se responsabilize(m) tecnicamente pela execução dos serviços. 

  
  b.) O(s) responsável(is) técnico(s) deverá(ão) comprovar capacidade 

técnica, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada de Certidão(ões) 
de Acervo Técnico emitida(s) pelo CREA e/ou CAU, ou Atestado(s) de execução de 

obra emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
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averbado(s) pelo CREA e/ou CAU, no(s) qual(is) conste(m) o(s) profissional(is) 

como Responsável(eis) Técnico(s), e que atenda(m) às características de porte e 
tecnologia e tenha compatibilidade com as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto deste Edital, fazendo explícita referência à execução de: 
 

  b.1) EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRUTURA METÁLICA EM TERRENOS 
IRREGULARES (Com movimentação de terra); 

 
  c) Declaração formal da disponibilidade de máquinas, equipamentos e 

equipe técnica especializada, para a execução do objeto ora licitado, conforme 
parágrafo 6º do artigo 30 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
   c.1.) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de 

capacitação técnico-operacional, deverão participar das obras ou serviços, 
admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que previamente aprovada pela FAPESP. 

 
   d) Atestado de Vistoria, fornecido pela FAPESP, comprovando que a Licitante 

visitou o local onde serão executados os serviços e tomou conhecimento de todos 
os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução destes, 

observando o disposto no item 18 deste Edital.  
 

    d.1) A Licitante interessada em participar deste certame deverá vistoriar, 
com o acompanhamento de um servidor da FAPESP, o local onde serão executados 

os serviços, podendo ser realizada no período de 10/11/2014 a 26/11/2014 (nos 
dias úteis), mediante prévio agendamento pelos telefones (0_11) 3838-4237 ou 

4353, no horário das 08h às 17h, vedado o agendamento de data única para todos 
os interessados. 

 
    d.2) Na vistoria, somente será permitida a participação de representantes 

legais, procuradores ou prepostos com poderes específicos ou credenciados pelas 

empresas interessadas em participar do certame, mediante apresentação dos 
respectivos documentos. 

 
 

4.3.3 -  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

   a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas ou Jurídicas (CNPJ). 
 

   b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame. 
 

   c) Certidão de Regularidade Tributária junto às Fazendas Estadual e 
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Municipal, da sede ou do domicílio da licitante. 

 
   d) Certidão Negativa de Débitos ‘CND’ de contribuições previdenciárias (ou 

Positiva de Débitos, com efeitos de Negativa ‘CPD-EN’), expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Certificado de Regularidade do FGTS (‘CRF’). 

 
   e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de 

Negativa relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou certidão que 
tenha os mesmos efeitos desta, conforme art. 206 da Lei 5.172/66 – Código 

Tributário Nacional. 
 

   f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de 

ngativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

4.3.4 -  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

   a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e 
Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física. 
 

 
4.4 -   OUTROS DOCUMENTOS 

 
   a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições do artigo 10 da 

Lei nº 9.605/98 e Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, conforme 
modelo D.2; 

 

   b) Declaração elaborada pela Licitante, em papel timbrado e subscrita por 
seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho, conforme modelo D.3, de acordo com o Decreto nº. 42.911, de 
06.03.98; 

 
   c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal que a empresa licitante cumpre com as normas relativas à saúde 
e segurança no trabalho dos seus funcionários, nos termos do art. 117, Parágrafo 

Único, da Constituição Estadual, conforme modelo D.4; 
 

   d) Declaração expressa de que a Licitante examinou, minuciosamente, o 
presente Edital, seus Anexos, o local dos serviços e que estudou, comparou e os 

encontrou corretos, aceitando e submetendo-se, integralmente, às suas condições, 
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e que obteve da Comissão de Licitações, satisfatoriamente, todas as informações e 

esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar, 
conforme modelo D.8. 

 
   e) Declaração sob as penas da lei, elaborada em papel timbrado e subscrita 

por seu representante legal, assumindo a obrigação de utilizar na execução do 
objeto da licitação somente produtos e subprodutos de origem exótica, ou de 

origem nativa de procedência legal e, no caso de utilização de produtos e 
subprodutos listados no artigo 1º, do Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de junho 

de 2008, a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica 
devidamente cadastrada no “Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que 

comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos florestais de origem 
nativa da flora brasileira – CADMADEIRA”, de acordo com o modelo D.9. 

 
    f) Carta de compromisso elaborada em papel timbrado, subscrita por 

seu representante legal, afirmando a disposição da licitante em contratar, 

nos limites estabelecidos no artigo 4°, do Decreto Estadual n° 55.126 de 
07/11/2009, os beneficiários do Programa de Inserção de Egressos do 

Sistema Penitenciário no Mercado de Trabalho – Pró-Egresso, de acordo com 
o modelo D.10. 

 
 

5 -   VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO E DEMAIS DISPOSIÇÕES 
 

5.1 -  Os documentos eventualmente emitidos em língua estrangeira deverão ser 
entregues acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por 

tradutor juramentado, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente. 
 

5.2 -  Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará, como válidas, as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 

imediatamente anteriores à data da apresentação das propostas. 

 
5.3 -  A prova relativa à regularidade fiscal deverá ser feita mediante a 

apresentação das Certidões Negativas mencionadas nos subitens anteriores, ou 
Certidão Positiva, com efeito, de negativa, ou, ainda, certidão positiva cujos débitos 

estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisão 
judicial, devendo esta situação ser comprovada por certidão de objeto e pé da 

respectiva ação judicial. 
 

5.4 -  Para habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte não será 
exigida a comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação 

dos documentos indicados no subitem 4.3.3 deste Edital, ainda que estes veiculem 
restrições impeditivas à referida comprovação. 
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5.4.1 -  Neste caso, a Comissão de Licitação declarará a licitante habilitada com 

irregularidade fiscal e, sagrando-se vencedora do certame, deverá obrigatoriamente 
comprovar sua situação regular, sob pena de decadência do direito de contratar, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 

6 -   DOCUMENTOS DA PROPOSTA COMERCIAL  -  ENVELOPE Nº 2 
 

6.1 -  O Envelope nº 2, referente à "Proposta Comercial", deverá conter proposta, 
em única via, elaborada em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa, não 

manuscrita, sem rasuras ou emendas, numerada sequencialmente e rubricada em 
todas as suas folhas, datada e assinada na última folha pelo representante legal da 

licitante. 
 

6.2 -   A "Proposta Comercial" deverá ser redigida conforme modelo oferecido 
neste Edital -  Elemento D.7, Seção D - Modelos, em papel timbrado da licitante, 

contendo: 

 
a) DESCRITIVO DO OBJETO  

 
   b) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE E RESPONSÁVEIS  

 
   c) PREÇO TOTAL 

    Expresso em reais, em algarismos e por extenso, pelo qual a licitante se 
compromete a executar a obra e serviços, e que deve resultar da soma exata das 

parcela. 
 

   d) DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS 
 

   c) PRAZO DE EXECUÇÃO  
    Prazo total para execução da obra e serviços, conforme definido neste 

edital. (prazo máximo de 40 dias) 

 
   d) DADOS BANCÁRIOS  

 
   e) DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES (ver modelo)  

 
   f) VALIDADE DA PROPOSTA  

    Em todos os seus termos, pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data de abertura da licitação. 

 
   g) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREENCHIMENTO (anexar) 

    Conforme modelo oferecido neste edital, devidamente assinada e 
preenchida com clareza e precisão, e sem emendas ou rasuras. A LICITANTE nela 

consignará o preço de cada fase ou subfase da obra bem como o preço total da obra 
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e serviços. 

 
   g.1) O BDI praticado pela empresa deverá estar destacado/separado dos 

demais itens, tendo um campo próprio da planilha de preenchimento.  
 

   H) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (anexar)  
     Cronograma Físico-Financeiro proposto, com distribuição dos valores 

constantes da Proposta Comercial por etapa, os quais servirão de parâmetro para 
pagamentos, bem como de balizamento para a aplicação das penalidades previstas 

na Portaria FAPESP PR 17/2004.  
 

6.3 -   Não serão aceitas propostas que apresentem preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos. 
 

6.4 -   Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros 

documentos exigidos neste edital.  
 

6.5 -   A Comissão de Licitações, quando julgar necessário, poderá exigir da 
licitante a composição dos preços dos itens cotados na sua planilha orçamentária, 

parte integrante da proposta apresentada. 
 

6.6 -  As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício 
da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 

2006, deverão apresentar declaração de acordo com o modelo oferecido no edital 
(D-5), dentro do Envelope nº 2. 

 
7 -   ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
7.1 -   A Comissão de Licitações procederá a inversão de fases instituída pela 

Lei Estadual 13.121/2008 que alterou o art. 40 da Lei Estadual 6.544/1989, 

sendo que o Decreto Estadual 54.010/2009 tornou sua adoção como regra. 
Desta forma, a Comissão procederá primeiro à abertura dos Envelopes nº 2 – 

PROPOSTA COMERCIAL sendo realizado o respectivo julgamento e classificação das 
propostas e, posteriormente, a abertura dos Envelopes nº 1 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO com a apreciação da documentação relativa à habilitação das 
concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até as 3 (três) primeiras, 

cuja documentação será examinada e rubricada pelos seus membros e pelos 
representantes credenciados das empresas que estiverem participando desta 

licitação. 
 

7.2- Existindo pelo menos 01 (uma) empresa com a documentação de habilitação 
em ordem dentre as 3 (três) primeiras classificadas, não serão abertos os Envelopes 

nº 1 – Documentos de Habilitação das demais licitantes classificadas além desta 
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posição. As licitantes que deixarem de atender às exigências referentes aos 

Documentos de Habilitação - Envelope nº 1 deste Edital, serão consideradas 
inabilitadas para a licitação. 

 
7.3- O envelope nº 1 - Documentos De Habilitação das licitantes que não foram 

abertos, permanecerão fechados e deverão ser retirados pelas interessadas no prazo 
de 30 dias corridos, após o que será inutilizado. 

 
7.4- Os trabalhos de abertura dos envelopes nº 1 – Documentos de Habilitação 

poderão ser iniciados imediatamente após o término dos trabalhos de julgamento e 
classificação das Propostas Comerciais (abertura dos envelopes nº 2 – Proposta 

Comercial), em ato público, caso todas as licitantes que apresentaram proposta 
estejam representadas e declinem da intenção de apresentar recurso contra a 

análise e julgamento das propostas comerciais ou o resultado será dado a conhecer 
através de publicação no D.O.E. 

 

7.5 -  O Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação, devidamente fechado, 
inviolado e rubricado pelos membros da Comissão de Licitações e pelos 

representantes credenciados das licitantes presentes e, caso não se proceda a sua 
abertura na data de seu recebimento, ficarão sob a guarda da Comissão de 

Licitações. 
 

7.6 -  Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da classificação ou 
desclassificação das propostas, e/ou decididos os recursos interpostos, o resultado 

será publicado no D.O.E., concomitantemente com designação de data e hora para 
abertura do Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação. 

 
7.7 -   De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a 

qual deverá ser assinada pelos membros da Comissão de Licitações e pelos 
representantes credenciados da(s) licitante(s) presente(s). 

 

7.8 -   As dúvidas que eventualmente surgirem durante o Ato Público serão, a 
juízo da Comissão de Licitações, resolvidas na presença das licitantes, quando assim 

o entender, ou serão dadas a conhecer pela mesma forma que se deu o Edital. 
 

8 -   CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

8.1 -  A Comissão de Licitações da FAPESP procederá ao exame e julgamento das 
Propostas Comerciais das licitantes habilitadas, qualificando vencedora a Proposta 

de Menor Preço Global, observada a preferência instituída pela Lei Complementar 
nº 123/2006 e alterações posteriores. 

 
8.2 -  Não serão consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou 

vantagens não previstas, assim como propostas que contenham redução de preços 
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sobre a proposta de menor preço, ou indicarem como referência preços de outras 

licitantes, que mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas 
ou outros acréscimos de qualquer natureza, para serem computadas além do preço 

total proposto, bem como as que estabelecerem condições outras, além das 
previstas. 

 
8.3 -  A Comissão de Licitações poderá solicitar às licitantes quaisquer 

esclarecimentos que julgar necessário, para melhor análise das propostas e 
salvaguarda dos interesses da Administração. 

 
8.4 -  Serão desclassificadas as propostas: 

 
   a) que não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos ou que 

apresentarem preços iguais a zero ou irrisórios, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, bem como aquelas que não contiverem elementos 

técnicos suficientes para sua apreciação; 

 
   b) com valor total superior ao orçado pela FAPESP ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a 
demonstrar a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

 
   b.1) serão consideradas manifestamente inexequíveis, as propostas 

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: 

 
   b.1.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do 

valor orçado pela FAPESP, ou 
 

   b.1.2) do valor orçado pela FAPESP. 

 
8.5 -  A Comissão de Licitações poderá determinar, em qualquer fase da licitação, 

a realização de diligências que se destinam a esclarecer ou a complementar a 
instrução do procedimento licitatório, vedada neste caso a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
 

8.6 -  Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão de Licitações poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 

(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, 
escoimadas do vício que lhe deu causa. 

 
8.7 -  As propostas serão classificadas em ordem crescente, adjudicando-se, ao 

final, o objeto deste Edital à primeira classificada, observado o disposto abaixo. 
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8.8 -  Havendo participação no certame de microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte, a Comissão de Licitações observará, no que couber, as disposições 

contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. Será 
assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas 

de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores a proposta primeira classificada 

 
8.8.1 -  Em cumprimento ao quanto determinado no parágrafo 1º, do artigo 44, 

da Lei Complementar nº 123/2006, uma vez classificadas as empresas, antes da 
adjudicação, verificar-se-á a existência de microempresas ou empresas de pequeno 

porte, cujas propostas tenham sido classificadas e cujos valores sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada. 

 
8.8.2 -  A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de 

menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez 

por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será convocada, pela Comissão 
de Licitações, para, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, apresentar nova proposta 

de preço inferior ao da melhor classificada, a qual será devidamente analisada 
consoante as disposições dos itens 8.1 e seguintes deste Edital. 

 
8.8.3 -  Na hipótese da licitante exercer o seu direito de preferência, 

encaminhando nova proposta comercial, à Comissão de Licitações, desacompanhada 
de planilha de preços, conforme indicado no subitem 8.8.2, os preços finais válidos 

para a contratação serão apurados pela Comissão, com a aplicação do percentual 
que retrate a redução obtida entre o valor oferecido na proposta inicial e o valor 

total final ofertado por esta licitante, indistintamente, sobre cada um dos preços 
ofertados na proposta. 

 
8.8.4 -  Na hipótese dessa licitante não exercer o seu direito de preferência, a 

Comissão de Licitações convocará, seguindo a ordem preliminar de classificação, as 

demais microempresas ou empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas 
se enquadrem nas mesmas condições descritas no item 8.8.2, observando-se os 

procedimentos previstos acima. 
 

8.8.5 -  O procedimento previsto nos subitens 8.8.1 e seguintes não será aplicado 
se a proposta originalmente classificada como vencedora for apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

8.8.6 -  A licitante habilitada nas condições do subitem 5.4 do Edital deverá 
comprovar a sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 

8.8.7 -  A comprovação de que trata o subitem anterior deverá ser efetuada 
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mediante a apresentação das competentes certidões negativas, ou positivas com 

efeitos de negativas, ou daquelas admitidas no subitem 5.3 do Edital, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que a licitante for declarada 

vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 
(novo prazo de acordo com a LC 147/2014) 

 
8.9 -  A Comissão de Licitações encaminhará à consideração superior, para 

homologação de seu parecer, o processo da licitação composto de: aviso, edital, 
atas, pareceres técnicos e jurídicos, proposta vencedora e quadro comparativo das 

propostas e demais documentos pertinentes. 
 

8.10 -   Compete ao Gerente de Licitações, Patrimônio e Suprimentos da FAPESP 
a homologação e a adjudicação do procedimento licitatório, sendo-lhe ainda 

facultado a anulação ou revogação da licitação, sem que caiba a qualquer dos 
interessados o direito a qualquer reembolso ou indenização. 

 

8.11 -   As comunicações e decisões que forem adotadas serão publicadas no 
Diário Oficial do Estado – D.O.E. e no endereço eletrônico www.fapesp.br.  

 
9 -   CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 
9.1 -   Ocorrendo o empate entre as propostas, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos no País, produzidos ou prestados 
por empresas brasileiras, e produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 
 

9.2 -   Persistindo o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados (artigo 45, § 2º, cc artigo 3º, § 2º 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações). 
 

9.3 -  Havendo participação no certame de microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte, a Comissão de Licitações observará, no que couber, as disposições 
contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.  

 
10 -  RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
10.1 -   Às Licitantes é facultado o direito de recorrer das decisões da Comissão 

de Licitações, dirigindo o recurso ao Gerente de Licitações, Patrimônio e 
Suprimentos da FAPESP, no prazo de 05 (cinco) cinco dias úteis, contados da 

intimação por meio de publicidade, no D.O.E. ou da lavratura da ata. 
 

10.2 -   Excluída a hipótese de recurso que envolva habilitação ou inabilitação, 
bem como o julgamento da proposta da licitante, os demais serão recebidos sem 

efeito suspensivo, ressalvada a faculdade do Gerente de Licitações, Patrimônio e 

http://www.mp.sp.gov.br/
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Suprimentos da FAPESP em conferi-lo, presentes as razões de interesse público. 

 
10.3 -   A interposição de recursos será comunicada às demais licitantes, que 

poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

10.4 -   Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se 
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao 

interessado. 
 

10.5 -   O recurso deverá ser protocolado no horário das 8:00h às 17:00h nos 
dias úteis, na sede da FAPESP – na Gerência de Licitações, Patrimônio e 

Suprimentos, situada à Rua Pio XI, 1500 – 4º Andar, Alto da Lapa, São Paulo/SP. 
 

11 -  HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

11.1 -   Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, ou decididos 

aqueles interpostos, ou ainda, tendo todas as licitantes declinado de seu direito de 
interpor recurso contra o ato de julgamento das propostas e atendido o disposto no 

item 8.9 (8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO) desta Tomada de Preços, será 
homologado e adjudicado o objeto desta licitação, pelo Gerente de Licitações, 

Patrimônio e Suprimentos da FAPESP, à empresa classificada em primeiro lugar. 
 

11.2 -   O ato de homologação e adjudicação será publicado no D.O.E. 
 

12 -  GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

12.1 -  Após a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá, no prazo de 
10 (dez) dias, prorrogáveis mediante requerimento fundamentado (vide contrato – 

Anexo V), prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor 
total da contratação, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei federal nº 

8.666/1993.  A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades: 

 
   a) caução em dinheiro; 

   b) títulos da dívida pública; 
   c) seguro-garantia; e 

   d) fiança bancária. 
 

12.2 -  No caso de depósito efetuado em títulos, a empresa deverá apresentar a 
sua relação detalhada, bem como prova da sua legitimidade, valor e liquidez, 

acompanhado da devida manifestação técnica do órgão competente da Secretaria 
de Estado da Fazenda. 

 
12.3 -  Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições 

especiais da respectiva apólice deverá constar disposição expressa, estipulando a 
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responsabilidade da Seguradora pelo pagamento dos valores relativos a multas de 

quaisquer espécies, aplicadas à tomadora dos seguros. 
 

12.4 -  Na hipótese de Fiança Bancária, deverá dela constar expressa renúncia 
ao benefício de ordem, previsto no artigo 827 do Código Civil. 

 
12.5 -  No caso de acréscimo no valor contratual, a licitante vencedora obriga-se 

a depositar junto à FAPESP, na mesma modalidade, o valor referente à diferença da 
garantia. Mesma providência deverá ser tomada no caso de prorrogação no prazo 

contratual para adequar o vencimento da garantia ao disposto no subitem abaixo. 
 

12.6 -  A garantia depositada nas modalidades de seguro-garantia, títulos da 
dívida pública e fiança bancária deverá ter o prazo de vencimento estendido até a 

data prevista para o recebimento definitivo das obras. 
 

12.7 -  As garantias prestadas serão liberadas após a assinatura do Termo de 

Encerramento do contrato, e quando em dinheiro atualizadas monetariamente, 
conforme dispões o § 4º , do artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 

 
13 -  ASSINATURA DO CONTRATO 

 
13.1 -   A adjudicatária deverá, dentro do prazo de 05 (cindo) dias úteis, a partir 

da data da convocação publicada na Imprensa Oficial, comparecer na Gerência 
Administrativa da FAPESP, sita na Rua Pio XI, nº 1.500, 4º andar, Alto da Lapa 

– São Paulo - SP, para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o elemento 
E.1 – MINUTA DE CONTRATO – SEÇÃO E – ANEXOS. Nessa ocasião deverá 

apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 
 

   a) cópia autenticada do estatuto/contrato social da empresa no caso de 
eventuais alterações posteriores, bem como eventuais alterações que envolvam sua 

representação legal, desde que não tenham sido juntados na licitação; 

 
   b) certidão Negativa de Débitos (CND) de contribuições previdenciárias (ou 

Positiva de Débitos, com efeitos de Negativa (CPD-EN), expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, ou certidão que tenha os mesmos efeitos desta, conforme art. 206 da Lei 

5.172/66 – Código Tributário Nacional, sob pena de a contratação não se 
concretizar, se vencidos os documentos juntados à licitação; 

 
   c) procuração pública ou por instrumento particular, com firma reconhecida, 

outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou 
diretor autorizado através do contrato social ou de representante que não tenha 

sido constituído na licitação que tenha poderes para este fim; 
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   d) correspondência indicando o preposto, para representá-la durante a 
execução do contrato; 

 
   e) comprovante do recolhimento ou apresentação da garantia, nos termos 

do item 12 - Garantia de Execução Contratual, deste edital; 
 

   f) o documento de que trata a alínea “a.1”, do subitem 4.3.2, com o visto 
do CREA/SP, quando a sede da Licitante vencedora pertencer a região fora da 

circunscrição da referida entidade. 
 

13.1.1 - O cadastro da empresa junto ao CAUFESP – Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado de São Paulo (www.caufesp.sp.gov.br), criado pelo Decreto 

Estadual nº 52.205 de 27/09/2007 é condição prévia e indispensável à assinatura 
do contrato: 

 

   a) A empresa que não possuir a inscrição no cadastro CAUFESP deverá 
providenciá-la junto ao site www.caufesp.sp.gov.br. 

 
13.1.2 - Constitui condição para a celebração da contratação a inexistência de 

registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 

ESTADUAL”, ou a apresentação certidão Positiva com Efeitos de Negativa referente 
ao CADIN, ou ainda a apresentação de Decisão Judicial com Efeito Suspensivo 

quanto a inscrição no CADIN, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva 
celebração. 

 
13.1.3 - Fica facultado à Gerência Administrativa, em casos devidamente 

justificados pela adjudicatária, a realização da assinatura do contrato em 
local diverso do estabelecido no subitem anterior. 

 

13.1.4 - O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado pela 
FAPESP, à critério da Gerência Administrativa, em decorrência da 

complexidade técnica envolvida para finalização minuta de Contrato, bem 
como em decorrência da necessidade de apresentação de documentos e/ou 

comprovações pela(s) licitante(s) vencedora(s) que demandem um prazo 
maior. 

 
13.2 -   A recusa da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento ou em entregar, na íntegra e no prazo estabelecido, os documentos 
dispostos no item 11.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

nos termos do artigo 81 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 
 

13.3 -   Nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.2, fica facultada à 

http://www.caufesp.sp.gov.br/
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Administração a convocação dos licitantes remanescentes para fazê-lo, nas mesmas 

condições do primeiro classificado, nos termos do artigo 64, § 2º, da Lei 8.666/93. 
 

13.4 -   A contratação decorrente desta Tomada de Preços estará sujeita a 
alterações, nas hipóteses previstas nos artigos 57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
13.5 -   Os serviços não poderão ser transferidos, no todo ou em parte, e, 

excepcionalmente, a Contratada poderá subempreitar serviços específicos e/ou 
especializados, ou subcontratar o fornecimento de equipamentos, quando for o caso, 

desde que previamente autorizada pela FAPESP, nos termos e condições contratuais. 
 

13.6 -   Após o término de cada etapa, a contratada elaborará relatório contendo 
os quantitativos unitários e totais de cada um dos tipos de serviços efetivamente 

realizados, conforme Cronograma Físico-Finaceira (a ser apresentado com a 
Proposta), observadas as condições de medição dos subitens 15.6, 15.6.1 e 15.6.2, 

do item 15 deste Edital. 

 
14 -  PENALIDADES 

 
14.1 -   Constatada a inveracidade de quaisquer das informações e/ou de 

documentos fornecidos pela empresa licitante poderá ela sofrer quaisquer das 
sanções adiante transcritas: 

 
   a) não qualificação para outras licitações a serem realizadas pela FAPESP; 

 
   b) desclassificação, se a licitação se encontrar em fase de julgamento; 

 
   c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a FAPESP; 
 

   d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 
 

14.2 -   Aplicam-se à presente licitação as sanções e demais disposições previstas 
na Portaria PR 17/2004, cuja cópia é parte integrante deste Edital, como Anexo E.2 

(SEÇÃO E – ANEXOS), sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 
8.666/93, com suas alterações. 

VIII - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS 
MEDIÇÕES: 

 
15 -  DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS 

MEDIÇÕES: 
 

15.1 - O objeto desta licitação deverá ser executado no edifício sede da FAPESP, 
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localizado à Rua Pio XI, nº 1.500, correndo por conta da Licitante vencedora as 

despesas de seguro, transporte (inclusive estacionamento), tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto contratado, em 

conformidade com o estabelecido neste Edital. 
 

15.1.1 -  Os serviços deverão ser executados e concluídos de acordo com 
cronograma físico-financeira (a ser entregue na Proposta), tudo no prazo total de 

40 (quarenta) dias corridos conforme estipulado Memorial Descritivo – 
Seção B do Edital, inclusive sábados, domingos e feriados. 

 
15.2 -  Os trabalhos serão fiscalizados por intermédio de engenheiros ou arquitetos 

e seus auxiliares, designados pela FAPESP, doravante denominados FISCALIZAÇÃO 
que serão designados quando da contratação. 

 
15.2.1 -  Toda e qualquer alteração do projeto, necessário à execução dos serviços, 

compete à FISCALIZAÇÃO, devendo ser elaborado e fornecido à CONTRATADA 

através da FISCALIZAÇÃO. 
 

15.2.2 -  A CONTRATADA deverá acatar de imediato, as ordens da FISCALIZAÇÃO, 
desde que não contrariem as especificações técnicas contidas no Termo de 

Referência e no Contrato. 
 

15.2.3 -  Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver 
todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, nestas 

Especificações, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione 
ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seu 

complemento. 
 

15.2.4 - A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da 
FISCALIZAÇÃO os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções e do canteiro de trabalho. 
 

15.3 -  A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne às 

obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 
Contrato e demais leis ou regulamentos vigentes. 

 
15.4 -  Serão realizadas vistorias pela CONTRATANTE ou prepostos devidamente 

qualificados, que terão por objetivo: a avaliação da qualidade e do andamento dos 
serviços prestados; a medição dos serviços executados para efeito de faturamento; 

e a recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da obra. 
 

15.4.1 -  Todas as vistorias deverão ser acompanhadas pelo arquiteto ou 
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engenheiro indicado pela CONTRATADA. 

 
15.4.2 -  A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da obra, e as 

anotações da Fiscalização na mesma terão validade de comunicação escrita, 
devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 

 
15.5 -  Os serviços serão fiscalizados pela CONTRATANTE ou seu(s) preposto(s) e, 

após a inspeção física de qualidade por comissão ou servidor designado para tanto, 
serão recebidos em conformidade com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei nº 

6.544/89, e 73 e 74 da Lei nº 8.666/93, e as regras específicas estabelecidas no 
instrumento convocatório e seus anexos. 

 
15.6 - As medições para faturamento deverão ocorrer ao término de cada etapa, 

conforme cronograma físico-financeiro que será apresentado, ou em período não 
superior a 30 (trinta) dias contados do início da prestação dos serviços, sendo 

precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de relatório sobre o 

andamento dos serviços a ser apresentado pela mesma, com antecedência de 05 
(cinco) dias. 

 
15.6.1 - As medições obedecerão aos critérios que estão especificados no Boletim 

161 da CPOS – Critérios de Medição e Remuneração, conforme estipulado no Termo 
de Referência. 

 
15.6.2 -  Em cada medição, como condição para recebimento das obras e/ou 

serviços de engenharia executados, será obrigatória a apresentação pela contratada 
ao responsável pelo recebimento, as notas fiscais de aquisição dos produtos e 

subprodutos de madeira, acompanhadas de declaração de emprego apenas de 
produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou no caso de uso de 

produtos ou subprodutos listados no artigo 1º do Decreto Estadual n.º 53.047/08, 
de que as aquisições foram efetuadas de pessoas jurídicas cadastradas no 

CADMADEIRA. 

 
15.7 -  O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, para fins de comprovação de 

capacitação técnico-profissional (Item IV, subitem 1.4, “b”, do Edital), deverá(ão) 
participar das obras e serviços licitados, admitindo-se sua substituição, devidamente 

justificada, por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que 
previamente demonstrada sua capacitação, nos termos deste Edital, e após 

aprovação pela FAPESP. 
 

16 -  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

16.1 - O objeto da presente licitação será atestado pela Gerência 
Administrativa da FAPESP, conforme Anexo E.1 – Minuta de Contrato, 
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através da equipe de FISCALIZAÇÃO, a cada etapa da prestação de serviços, 

através de medições observadas as condições dos subitens 15.6, 15.6.1 e 
15.6.2, do item 15 deste Edital, obedecido o Cronograma Físico-Financeiro 

(a ser aprovado pela FAPESP). 
 

16.2 - Havendo rejeição do serviço, no todo ou em parte, a licitante 
vencedora, deverá no prazo estabelecido pela Administração, observando as 

condições estabelecidas, corrigir a prestação do serviço. 
 

16.2.1 - Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na 
hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será 

descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 

 
16.3 -  Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante 

poderá: 

 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis; 

 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 
(três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado; 
 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 
 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 03 (três) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 
 

16.4 - Após a conclusão de todos os trabalhos, será redigido e assinado o 

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços contratados, 
nos termos estipulados no Anexo E.1 – Minuta de Contrato, onde será 

formalmente declarado que o prazo de garantia e responsabilidade 

mencionado no artigo 618 “caput” do Código Civil, bem como os demais 
prazos de garantia exigidos no Anexo I – Memorial Descritivo, para bens e 

equipamentos, serão contados, em qualquer hipótese, a partir da data deste 
documento. 
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16.4.1 - Os prazos para atendimento e assistência técnica no caso de 
problemas, falhas e defeitos dentro do período de garantia estão estipulados 

no Termo de Referência – Seção B. 
 

17 –  DOS PAGAMENTOS E REAJUSTE DE PREÇOS  
 

17.1 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Gerência 
Administrativa, após a medição dos serviços executados que ateste a realização dos 

serviços, observado o Cronograma Físico-Financeiro (a ser aprovado pela FAPESP), 
nos termos dos subitens 15.6, 15.6.1. e 15.6.2., do item 15 do Edital, a respectiva 

nota fiscal/fatura acompanhada do relatório dos serviços prestados no 
período/etapa a que o pagamento se referir. 

 
17.2 - O pagamento será realizado mediante medição dos serviços executados que 

ateste a realização dos serviços, obedecendo-se o Cronograma Físico-Financeiro da 

Obra, em até 30 dias contados da emissão do Termo de Aceite correspondente.  
 

17.3 -  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 

2, IX, começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem 
incorreções.  

 
17.4 -  O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome 

da Contratada no Banco do Brasil S.A., nos termos do Decreto Estadual nº 55.357, 
de 18 de janeiro de 2010. 

 
17.5 -  Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de 

registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 

ESTADUAL, ou a apresentação certidão Positiva com Efeitos de Negativa referente 

ao CADIN, ou ainda a apresentação de Decisão Judicial com Efeito Suspensivo 
quanto a inscrição no CADIN, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização 

de cada pagamento. 
 

17.6 -  Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido, incidirá correção 
monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros 

moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, 
em relação ao atraso verificado. 

 
17.7 -  Os preços serão irreajustáveis. 

 
17.7.1 - De acordo com a Lei Federal nº 9.069 de 29/06/95, somente serão 

reajustados os contratos com prazo superior a 12 (doze) meses. 
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18 -  VISITA AO LOCAL DAS OBRAS E SERVIÇOS E ESCLARECIMENTOS 
 

17.1 -   A VISTORIA do local dos serviços é obrigatória e deverá ser realizada 
pela licitante que apresentar interesse (conforme modelo D.6 – Atestado de 

Vistoria). 
 

18.1.1 - A licitante interessada em participar deste certame deverá vistoriar, com 
o acompanhamento de um servidor da FAPESP, o local onde serão executados os 

serviços, podendo ser realizada no período de 10/11/2014 a 26/11/2014, mediante 
prévio agendamento pelos telefones (0_11) 3838-4237 ou 4353, no horário das 08h 

às 17h, vedado o agendamento de data única para todos os interessados. 
 

18.1.2 - Na vistoria, somente será permitida a participação de representantes 
legais, procuradores ou prepostos com poderes específicos ou credenciados pelas 

empresas interessadas em participar do certame, mediante apresentação dos 

respectivos documentos. 
 

18.2 -  Os Atestados de Vistoria serão entregues aos licitantes assim que 
concluída a vistoria.  

 
18.3 -   As licitantes poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 

05 (cinco) dias úteis anteriores ao da entrega dos envelopes, na sede da FAPESP, 
durante o horário comercial, junto à Comissão de Licitações. 

 
18.4 -   Somente deverão ser consideradas as informações prestadas por escrito 

pela FAPESP. As respostas aos esclarecimentos serão enviadas à empresa solicitante 
e, para conhecimento das demais empresas, serão disponibilizadas no endereço 

eletrônico www.fapesp.br. 
 

19 -   DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA INSTITUÍDO 

PELO DECRETO Nº 55.126/2009 
 

19.1 -    Para a consecução dos objetivos contidos no Decreto n° 
55.126/2009, a licitante vencedora disponibilizará aos beneficiários do 

Programa PRÓ-EGRESSO, indicados no artigo 2°, do Decreto n° 
55.126/2009, vagas envolvidas diretamente na execução dos serviços, 

observados os limites estabelecidos no artigo 4° e § único do Decreto n° 
55.126/2009.  

 
19.1.1 -   A quantidade mínima das vagas a que se refere o subitem 1 

será disponibilizada considerando-se o número de trabalhadores necessários 
à execução dos serviços, desde que em regime de dedicação exclusiva.  

 

http://www.mp.sp.gov.br/
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19.1.2 -   A relação de proporcionalidade entre o número de vagas 

disponibilizadas pela Contratada com base no disposto nos subitens 1 e 1.1 
e o número de trabalhadores necessários à execução dos serviços, deverá 

ser mantida durante toda a vigência do contrato, incluindo eventuais 
prorrogações.  

 
19.2 -   A Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis contado do início efetivo da execução dos serviços, 
a lista dos empregados que ocuparão as vagas disponibilizadas com base no 

disposto nos subitens 1 e 1.1, de acordo com o modelo D.10 deste edital. 
(OBS: trata-se do(s) modelo(s) que constitui(em) o(s) Anexo(s) II ao 

Decreto n° 55.125/2009 – e/ou ao Decreto n° 55.126/2009 – e que 
deverá(ão) ser alçado(s) à condição de Modelo(s) integrante(s) deste 

Edital).  
 

19.2.1 -  Caso na lista de empregados de que trata o subitem 2 constem 

indivíduos portadores de necessidades especiais, deverá ser observado o 
disposto no artigo 12 do Decreto n° 55.126/2009. 

 
19.3 -   Havendo subcontratação nos moldes admitidos neste Edital 

aplicar-se-ão, à(s) Subcontratada(s), as disposições previstas no item 19 e 
respectivos subitens. 

 
 

20 -  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

20.1 -   A participação no procedimento licitatório implica aceitação integral da 
licitante de todas as condições determinadas por este Edital e seus Anexos, 

ressalvado o disposto no artigo 41, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, com suas 
alterações. 

 

20.2 -   Todos os documentos que importem assunção de responsabilidade da 
licitante, sob pena de inabilitação ou desclassificação, deverão ser assinados em 

conformidade com as condições de representação ativa ou passiva, prevista em seus 
estatutos ou contrato social, sendo que o(s) signatário(s) deverá(ão) estar(em) 

devidamente identificado(s). 
 

20.3 -   Os autos do presente procedimento licitatório ficarão franqueados aos 
interessados para exame e obtenção de cópia dos elementos dele constantes, depois 

de abertos os envelopes, mediante simples requerimento e observado o disposto no 
Ato (N) nº 228/00 – PGJ. 

 
20.4 -   As licitantes deverão atentar para as disposições constantes da Resolução 

CNMP n.º 86, de 21 de março de 2012, ou por qualquer outra que venha a substituí-
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la, em especial às determinações indicadas em seu art. 5º, II, “e” e “n”. 

 
20.5 -  As licitantes deverão atender prontamente às solicitações da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, sempre que necessário, a fim 
de dar cumprimento à Resolução do Conselho Nacional da FAPESP acima 

mencionado.     
 

 
 

São Paulo, 05 de novembro de 2014. 
 

 
 

Wagner Vieira 
Gerente de Licitações, Patrimônio e Suprimentos 
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SEÇÃO -  B  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 
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EDIFÍCIO SEDE DA FAPESP 

RUA PIO XI, 1500 – ALTO DA LAPA 

SÃO PAULO – SP 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO EDIFÍCIO SEDE DA FAPESP 

 

2014 

 

 Setor de Infraestrutura FAPESP  

 

Arq. Paula Fonseca- CAU SP Nº A 16344-9  

Arq. Bruno Torquato- CAU SP Nº A 42567-2 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO  
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Contratação de empresa de engenharia para realização de serviço de construção 

de uma guarita no Edifício Sede da FAPESP. 

 

2.  VISTORIA 
2.1 A VISTORIA do local dos serviços é obrigatória e deverá ser realizada pela 

licitante que apresentar interesse (vide modelo D.6 –Atestado de Vistoria). 

2.1.1 A licitante interessada em participar deste certame deverá vistoriar, com 

o acompanhamento de um servidor da FAPESP, o local onde serão executados os 

serviços, podendo ser realizada no período de 10/11/2014 a 26/11/2014, 

mediante prévio agendamento pelos telefones (0_11) 3838-4237 ou 4353, no 

horário das 08h às 17h, vedado o agendamento de data única para todos os 

interessados. 

2.1.2. Na vistoria, somente será permitida a participação de representantes legais, 

procuradores ou prepostos com poderes específicos ou credenciados pelas 

empresas interessadas em participar do certame, mediante apresentação dos 

respectivos documentos. 

 

2.2- VERIFICAÇÕES PRELIMINARES 

Compete ao interessado em executar a obra efetuar completo estudo de plantas e 

discriminações técnicas fornecidas pela FAPESP que compõe o projeto básico para 

a execução do serviço, assim como uma visita ao local da obra, pois a contratante 

não aceitará alegações da contratada referente ao desconhecimento, 

incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo 

de sua responsabilidade qualquer ônus daí decorrente. 

 

3. GENERALIDADES 
3.1 - Todas as medidas e dimensões e detalhamentos de fixações apresentadas 

neste Memorial Descritivo servem apenas como parâmetros prévios, sendo de 

inteira responsabilidade de a Contratada proceder todas as medições necessárias 

para a realização dos serviços e ou das obras objeto deste memorial; 

3.2 - Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com a norma 

reguladora NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 

Construção, publicada pela Federação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e 

Medicina do Trabalho – Fundacentro do Ministério do Trabalho, e Manual de 

Aplicação da NR 18 publicado pelo Sindicato da Construção Civil do Estado de São 

Paulo –SINDUSCON. Complementarmente, deverão ser tomadas outras medidas 

preventivas necessárias para evitar acidentes de trabalho e para garantir a 

segurança individual e coletiva das pessoas envolvidas nos serviços e ou nas obras, 

dos ocupantes do prédio e inclusive de vizinhos e de terceiros. 

3.3- A empresa deverá apresentar protótipo antes de executar os serviços, quando 

cabível. 
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3.4- Todos os detalhes deverão ser devidamente verificados no ato da vistoria 

preliminar, e posteriormente, na vistoria técnica para elaboração dos projetos. 

3.5- A responsabilidade técnica pelo descarte dos entulhos e das peças removidas, 

que não forem de interesse da FAPESP, será de responsabilidade da Contratada e 

deverão atender às normas ambientais vigentes e preferencialmente, adotar um 

caráter sustentável com o envio desses dejetos para reciclagem. 

 

3.6-  DESENHOS DE REFERÊNCIA 

Deverão ser consultados e analisados todos os projetos. 

Dos resultados desta verificação, que deverá anteceder à assinatura dos contratos 

de execução, fornecimento e montagens, deverá a empresa CONTRATADA dar 

imediata ciência, por escrito, ao CONTRATANTE de discrepâncias, interferências, 

omissões, erros e indefinições que tenham observado, inclusive sobre qualquer 

transgressão a Normas Técnicas Oficiais, Regulamentos ou Posturas em vigor, de 

modo que os mesmos possam ser sanados em tempo de não prejudicarem o 

desenvolvimento dos serviços na Obra, ou a futura condição de uso da edificação. 

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO 
4.1 A empresa licitante interessada em participar do certame deverá atender 

todos os requisitos de qualificação técnica exigidos no subitem 1.4, do Item IV – 

Da Habilitação do Edital. 

 

4.2      Os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser emitidos por empresa de 

Direito Público ou Privado, em papel timbrado da mesma, com CNPJ, telefones e 

endereço para confirmação dos dados pela FAPESP. Anexar Cópia da Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) da qual conste Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

do engenheiro/ arquiteto em questão por execução de obra ou serviço de 

características compatíveis em gênero e quantidade.  

 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA APRESENTAÇÃO DOS 

ATESTADOS:  

1. EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRUTURA METÁLICA EM TERRENOS 

IRREGULARES (Com movimentação de terra). 

 

5. DOS SERVIÇOS 

 

5.1- GENERALIDADES 

 Fornecimento de Cronograma físico no ato da assinatura do Contrato; 

 Fornecimento de “as-builts” ao término dos serviços. 
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 Os projetos deverão ser entregues plotados e também em mídia digital, em 

AUTOCAD release 2012, ou superior. 

 No Ato do Recebimento da OIS- Ordem de Início de Serviços, a Contratada 

deverá proceder a abertura do Diário de Obras, sem o qual a ordem de 

início não será expedida, entretanto o cronograma não será alterado 

quanto a data da entrega final, ficando a Contratada sujeita às 

penalidades cabíveis; 

 A obra e serviços deverão ser realizados de acordo com a conveniência, ou 

necessidade da FAPESP, portanto os serviços poderão ser realizados aos 

finais de semana, feriados e em horário noturno, SEM QUALQUER ÔNUS À 

FAPESP; 

 Os “As-builts”, deverão ser feitos de acordo com o layout definitivo dos 

ambientes; 

 Emissão de ART (engenharia) e/ou RRT (arquitetura) de todos os 

projetos: arquitetura, civil (estrutural), mecânico (ar-condicionado) 

e elétrica, de acordo com as atribuições CONFEA; 

 OS PROFISSIONAIS, ENGENHEIROS (DIVERSAS ATRIBUIÇÕES) E 

ARQUITETOS DEVERÃO COMPROVAR VÍNCULO COM A 

CONTRATADA. 

 

5.2- LOCAL DE INTERVENÇÃO 
As intervenções ocorrerão nos seguintes locais: 

 

5.2.1- SEGUNDO PAVIMENTO-  Edifício sede (ACESSO PELA RUA PIO XI, 

1500) 

 Construção da guarita 

 

 

5.3-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
 

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho 

contidas na forma reguladora NR-8, aprovada pela guarita 3214, do Ministério do 

Trabalho. 

 

5.4-EXECUÇÃO DA OBRA 
a. A obra será localmente administrada por um profissional do Contratante 

devidamente inscrito no CREA/CAU, o qual deverá estar presente em todas 

as fases importantes de execução dos serviços e não menos de dois dias 

por semana. 
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b. Todo o serviço deverá ser anotado em um Diário de Obras com as anotações 

de eventos relevantes, desenhos, alvarás, etc. e endereços e telefones de 

contato do responsável. 

c. Contará com engenheiros, encarregados, vigias além de pessoal de 

escritório para a execução das tarefas inerentes a obra. O responsável 

técnico da obra (ART-RRT) será Engenheiro ou Arquiteto, com formação 

plena, devidamente inscrita no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia- CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo- 

CAU, da Região sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O RT será 

obrigatoriamente o profissional que acompanhará a obra. O Arquiteto ou 

Engenheiro responsável pela administração da obra deverá ser designado e 

responsável da obra deverá estar presente durante as visitas técnicas da 

Fiscalização. 

d. Caberá a Contratada, selecionar os operários com comprovada capacidade 

técnica e dimensionar o quadro de acordo com o porte da obra. 

e. A Fiscalização poderá exigir da Contratada, a substituição de qualquer 

profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua incompetência 

na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos 

à boa administração do canteiro. 

f. A substituição de qualquer profissional será processada, no máximo, 48 

(quarenta e oito) horas após a comunicação, por escrito, da Fiscalização. 

g. O prazo para a entrega da RT é de 07 dias úteis após a expedição da 

Ordem de Início de Serviços (OIS). 

 

5.5 DESPESAS DIVERSAS DE OBRA 
 Todo o material de escritório de obras será de inteira responsabilidade do 

Executante, inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe 

competir, do Livro de Ordens e Ocorrências (DIÁRIO DE OBRAS). 

 A obra será mantida permanentemente limpa, sendo o entulho transportado 

para os locais indicados pela Fiscalização, onde será utilizado como aterro, 

se for o caso. Durante o período de execução da obra deverão ser mantidos 

em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra e aos setores do edifício 

FAPESP, quer para veículos, quer para pedestres. 

 Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita 

imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais 

de propriedade do Executante e entulhos em geral. A área deverá ser 

deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada pelo 

Contratante. 

 A Contratação de Caçambas deverá seguir a legislação municipal e as 

mesmas deverão ser devidamente registradas na Prefeitura Municipal. 
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 A entrega e local de permanência das caçambas deverão ser comunicadas 

à FAPESP para aprovação. 

 Todos os funcionários diretos e indiretos deverão estar 

uniformizados e identificados. 

 A entrada de veículos, pessoas e materiais deverão ser comunicadas com 

antecedência à FAPESP, para liberação. 

 A entrega de materiais será de total responsabilidade da contratada 

devendo ser fiscalizada por pessoa designada. Os serviços de reforma 

propostos serão realizados com a FAPESP em funcionamento, faz-se, 

portanto, necessário o planejamento prévio detalhado, aprovado pela 

FAPESP, das etapas executivas dos serviços de forma a garantir a 

perfeita continuidade das atividades atualmente desenvolvidas.  

 O melhor local para execução e instalação do Canteiro de Obras deverá 

ser objeto de aprovação do setor de Infraestrutura da FAPESP através 

de projeto para este fim, a ser executado pela Contratada.  

 Toda e qualquer alteração do projeto deverá ser formalizada e 

aprovada pelo Setor de Infraestrutura da FAPESP. 

 As marcas, modelos e tipos, bem como os processos de fabricação, 

execução e tecnologia utilizados e indicados são referenciais, em caso 

de substituição os mesmos só poderão ser substituídos por outros de 

igual ou superior qualidade e especificações técnicas, devidamente 

comprovadas através de atestados ou ensaios e ainda deverão ser 

aprovados pelo Setor de Infraestrutura da FAPESP. 

 Cada serviço corresponde a um critério de medição e remuneração 

de acordo com os “Critérios de Medição e Remuneração- Boletim 

161- CPOS. A obra será licitada por preço global e será remunerada 

de acordo com a medição efetuada (preço unitário por item, de 

acordo com BOLETIM 161- CPOS). 

 

5.6 PARA A EMISSÃO DO T.R.D (Termo de Recebimento 

Definitivo) 
 A Contratada não receberá o Termo de Recebimento Definitivo sem a 

entrega e recolhimento da RT dos “as-builts”, com os devidos 

responsáveis técnicos, de acordo com atribuições CONFEA; 

 Apresentação da comprovação da origem e certificação da madeira 

concedida pelo Forest Stewardship Council (FSC)- FSC BRASIL; 

 Apresentação de selo verde de eficiência energética, o PROCEL, mínimo 

B, voltado para identificar os equipamentos que apresentam níveis ótimos 

de eficiência energética, para lâmpadas e aparelhos de ar-

condicionado; 



 
 
 

 

36 

 
 

FAPESP 

Processo __________  

Fls. N.º____________ 

Volume ___________      

 Apresentar o Documento de Controle de Transporte de Resíduos, em 

conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 

(VER TABELA 1 DESTE ANEXO). 

 

5.7 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 
As remoções deverão ser executadas nos locais indicados em projeto, 

conforme necessidades para a implantação dos novos Leiautes. 

5.7.1- Procedimentos de execução 

 A retirada ou demolição deverão ser executadas por meio de 

ferramental apropriado conforme o material a ser retirado ou 

demolido, tomando-se o devido cuidado para não danificar outros 

elementos que serão preservados. 

 As áreas envolvidas nos trabalhos de demolição deverão ser 

devidamente protegidas, bem como tubulações e outros 

elementos que permanecerão na área de intervenção. 

 A execução dos serviços de retiradas, demolição e retirada do 

entulho deverá cumprir todas as exigências e determinações 

previstas na legislação e normas da Associação Brasileira de 

Normas – ABNT. 

 Após a retirada ou demolição dos elementos e / ou materiais que 

não serão reaproveitados, promover a fragmentação, a seleção e 

a acomodação manual do entulho em lotes, em local indicado pela 

Gerenciadora e / ou Contratante, para a posterior remoção. 

 Os materiais que serão reaproveitados deverão ser devidamente 

protegidos e depositados em local apropriado indicado pela 

Gerenciadora e / ou Contratante. 

 

5.7.2- Legislação e normas aplicáveis 

 

 Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). 

 Resolução nº 348, de 16 de agosto de 2004 – Altera a Resolução 

CONAMA nº 307, incluindo o amianto na classe de resíduos 

perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

 NBR 5682 / 1977 - Contratação, execução e supervisão de 

demolições. 

 NBR 8419 / 1996 – Apresentação de projetos de aterros sanitários 

de resíduos sólidos urbanos. 
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 NBR 15112 / 2004 – Resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para 

projeto, implantação e operação. 

 NBR 15113 / 2004 – Resíduos sólidos da construção civil e 

resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e 

operação. 

 NBR 15114 / 2004 – Resíduos sólidos da construção civil – Áreas 

de reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

 A CONTRATADA deverá atentar-se ao Decreto 49675/2005, 

aprovado pelo Governador Geraldo Alckmin, e publicado no dia do 

meio Ambiente do ano de 2005, estabelece o controle ambiental 

para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 

nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado 

de São Paulo. 

5.7.3. A CONTRATADA deverá se atentar em relação aos resíduos 

sólidos 

(Tabela 1): 

 

 

 

Ite

m 
TABELA 1- QUANTO AOS RESÍDUOS Fonte: 

1.A 

As Caçambas contratadas deverão seguir a legislação municipal e 

as mesmas deverão ser devidamente registradas na Prefeitura 

Municipal, para fins de fiscalização do fiel cumprimento do 

Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil. 

PMSP 

1.B 

Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos 

originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas 

de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

PMSP 

1.C 

 

A Contratada comprovará, sob pena de multa, que todos 

os resíduos removidos estão acompanhados de Controle 

de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 

normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, ABNT NBR n.º 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116, de 2004. 
 

ABNT- 

Associaçã

o 

Brasileira 

de Normas 

Técnicas 

 

 

5.8 SUB-CONTRATADAS 
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5.8.1 É admitida a sub-empreitada desde que autorizada pela 

FISCALIZAÇÃO, apenas para a execução de serviços especializados, 

permanecendo com a CONTRATADA a responsabilidade e a garantia de todos 

os serviços, conforme prescrito em legislação. 

5.8.2 As empresas subcontratadas deverão apresentar atender os mesmos 

requisitos da CONTRATADA e apresentarem os Atestados e Comprovações 

exigidos no Item 4 deste Termo de Referência. 

 

 

5.9 ARREMATES FINAIS E TESTES DE FUNCIONAMENTO 
5.9.1 Arremates Finais 

Serão executados todos os serviços destinados aos arremates finais da obra, 

para sua entrega em perfeito estado, tais como pinturas e revestimentos. 

Para cada item construtivo será empregada a técnica adequada, discriminada 

para os diversos estágios de construção. 

 

5.9.2 Testes de Funcionamento 

Serão executados testes para verificação de todos os aparelhos e 

equipamentos, verificando-se o funcionamento normal das instalações de 

águas pluviais. 

 

 

5.10.  LIMPEZA FINAL DE CADA ETAPA DE OBRA E/OU 

SERVIÇOS 
 

Após a realização de todos os testes nas instalações e o aceite das normas por 

parte da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza de cada etapa 

de obra e serviço e, ao término, PROCEDER A LIMPEZA GERAL, removendo todo 

resto de material, entulho, poeira, sujeiras impregnadas no piso, paredes, tetos 

e vidros. A obra deverá ser mantida limpa, sendo feita limpeza diária e bota-fora 

semanal. Todo o entulho deverá ser removido do terreno, pela CONTRATADA, às 

suas expensas. 

 

A limpeza final deverá ser executada com materiais e equipamentos específicos 

para o tipo de acabamento a que se destina, não sendo admitido qualquer dano 

causado nas instalações e acabamentos da obra. 

 

Os serviços de limpeza deverão ser acompanhados e coordenados por técnico 

especializado na área de segurança e limpeza, com conhecimento técnico 

dos materiais e equipamentos a serem empregados. 
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A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER A LIMPEZA COM FIRMA TERCEIRIZADA, 

DEVIDAMENTE HABILITADA, OU TER FUNCIONÁRIOS EM SEU QUADRO, 

CONTRATADOS PARA ESSE FIM. 

NÃO SERÃO ACEITOS MENORES DE IDADE, TÃO POUCO A SUBCONTRATAÇÃO 

DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE PRESTE SERVIÇOS À FAPESP. 

 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão 

apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e 

aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes (águas, esgoto, 

águas pluviais, etc.) 

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos, 

ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, 

manchas e argamassa. 

 

Todas as dependências das edificações, arruamentos e áreas envolvidas pela 

obra, serão entregues totalmente limpas e isentas de entulhos; 

 

Os entulhos minerais e demais entulhos e detritos deverão ser removidos para 

local apropriado, devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

A. Material Cerâmico 

A limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material 

cerâmico deverá ser feita com água e sabão, ou com produtos recomendados 

pelos fabricantes. 

 

B. Vidros 

A limpeza de manchas e respingos de tinta deverá ser feita com removedor 

adequado. 

 

 

C. Ferragens de esquadrias e caixilhos 

Todas as ferragens de esquadrias e caixilhos, tais como fechaduras, fechos, 

cremonas, dobradiças, trilhos, carretilhas e outros materiais, deverão ser 

completamente limpos e livres de marcas e resíduos de construção, sendo 

devidamente lubrificadas as suas partes móveis de mecânicas, devendo 

apresentar os movimentos completamente livres.  

Os metais cromados ou niquelados serão limpos com removedor adequado e 

polidos com flanela, para a recuperação do brilho natural. 

 

D. Aparelhos Sanitários e de Iluminação 

A limpeza far-se-á lavando-os com água e sabão neutro, não sendo admitido o 

uso de solução com ácido. 
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E. Revestimento externo em pedra 

Todas as superfícies revestidas com perda deverão ser limpas com 

hidrojateamento. Atenção especial deverá ser dada à vegetação existente, que 

não poderá ser danificada. 

 

5.11 DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 

Serão executados todos os trabalhos necessários às desmontagens de 

instalações provisórias que foram utilizadas na obra, como desmontagem de 

tapumes, barracões e depósitos. 

 

Será providenciada a arrumação do material passível de posterior utilização, 

procedendo-se ao empilhamento de tábuas, convenientemente despregadas e 

livres de ferragens, classificação de tubulações remanescentes, assim como da 

disposição, em local adequado, para remoção de todas as ferramentas e 

equipamentos auxiliares. 

 

Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim 

como peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e 

acessórios. 

 

 

6- CRONOGRAMA 

 
6.1- A empresa vencedora deverá executar os serviços de acordo com 

cronograma a ser aprovado pela FAPESP e de acordo com suas necessidades.  

 

O cronograma deverá apresentar todos os profissionais envolvidos no 

serviço, com várias equipes. 

 

6.2- Os serviços serão realizados inclusive em horários extraordinários, tais 

como sábados, domingos, feriados e durante a noite; 

 

6.3- A FAPESP encontra-se em área de restrição de circulação de caminhões- 

(Zona Máxima Restrição de Circulação – ZMRC), que não podem circular das 

5h00 às 21h00 de 2ª a 6ª feira e aos sábados, das 10h00 às 14h00. 

 

 

6.4- PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O pagamento será realizado após 30 (trinta) dias da emissão da T.R.D (Termo 
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de Recebimento Definitivo), mediante conclusão total do serviço. 

 

O prazo para a realização dos serviços será de 40 (quarenta) dias corridos, a 

contar da data da emissão da O.I.S- Ordem de Início dos Serviços 

 

 

7-GARANTIA 

 
7.1 - Os serviços deverão ter garantia de 05 anos a contar da emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo da Obra (TRD). 

 

7.2- Garantia dos equipamentos 

7.2.1 Os equipamentos, independentemente da Garantia do Fabricante, 

terão garantia pelo prazo de 36 meses, sendo a empresa contratada 

responsável pelos mesmos dentro do prazo vigente, a iniciar a partir do 

recebimento definitivo (TRD).  

 

7.2.2 A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS MESMOS FICARÁ A CARGO DA 

EMPRESA CONTRATADA, SOB SUPERVISÃO DE UM Eng.º MECÂNICO. 

 

A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E 

PREVENTIVA DO SISTEMA (MENSAL) SENDO QUE DO 1º AO 12º MÊS EM 

GARANTIA E DO 13º AO 36º MÊS, A EMPRESA SERÁ REMUNERADA 

MENSALMENTE PELO SERVIÇO PRESTADO, ATRAVÉS DE UM CONTRATO 

DE MANUTENÇÃO. 

 

7.2.3 A empresa deve prestar assistência técnica integral PREVENTIVA OU 

CORRETIVA, nos prazos de vigência dos serviços e/ou equipamentos no prazo 

de até 24 horas. O não atendimento ao prazo estipulado concede à FAPESP o 

direito de realizar os reparos e/ou substituições necessárias, sendo a Contratada 

responsável por todos os custos. 

 

 

8. MEMORIAL DESCRITIVO DE 

ARQUITETURA 
 

I – FINALIDADE 
 

O presente memorial tem por finalidade indicar os serviços a serem executados 

estabelecendo Normas, Especificação de Serviços e Materiais nos aspectos 
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pertinentes às particularidades da obra de reforma parcial e construção de 

guarita do Edifício Sede da FAPESP, localizado na Rua Pio XI, 1500 – Alto da 

Lapa/ São Paulo. 

Sendo: 

 Área total da guarita é de 12,77m². 

 

Trata-se da construção de nova guarita para adequação do edifício às 

necessidades atuais da FAPESP. 

 

II - OBJETO  
 

A obra a executar: 

 

a) Guarita: 

- Construção de nova guarita em estrutura metálica com lajes em concreto e 

vedação em alvenaria, locada ao lado da rampa de acesso de público; 

 

A LICITANTE deverá obrigatoriamente visitar o local antes da elaboração de sua 

proposta para execução dos serviços, não se aceitando alegações futuras de 

desconhecimento das condições existentes. 

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a adoção de medidas visando a 

integridade das pessoas assim como de bens patrimoniais da FAPESP. 

 

 

III – ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

1- LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
 

A obra será realizada no edifício sede da FAPESP, situado à Rua Pio XI, 1500 – 

Alto da Lapa/ São Paulo, conforme mapa de localização abaixo: 
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Imagem 1- IMPLANTAÇÃO SEM ESCALA 

 

 

 

2- CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A obra será executada obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura Metálica e de Concreto, Instalações Hidráulicas, Instalações 

Elétricas, Ar Condicionado e seus detalhes e memoriais, este Memorial Descritivo 

e a Planilha Orçamentária, devidamente autenticados por ambas as partes, bem 

como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

Alguns elementos de projetos, constantes do presente edital, poderão necessitar 

de maior detalhamento para execução, e deverão ser apresentados durante as 

obras. Estes itens, no entanto, estão suficientemente claros nos desenhos do 

projeto e descrição do memorial quanto na planilha orçamentária para que as 

empresas licitantes apresentem suas propostas. 

 

A mudança de qualquer projeto, serviço ou material somente será admitida após 

autorização escrita dos responsáveis técnicos dos projetos, a qual será precedida 

de solicitação da CONTRATADA, juntando-se à mesma uma amostra para o 

devido exame e apresentando as razões determinantes do pedido. 
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O estudo e aprovação dos pedidos de substituição só poderão ser efetuados 

quando cumpridas as seguintes exigências: 

 

- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a Contratante; 

- Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto 

proposto ou especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do 

exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, 

definido pela fiscalização.  

 

Nos itens do presente memorial, onde houver indicação de marca, nome de 

fabricante ou tipo comercial, estas indicações se destinam a definir o tipo e padrão 

de qualidade requerido. 

 

No caso de não ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a 

CONTRATADA apresentará uma proposta de substituição para aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, ou esta indicará o seu substituto. 

 

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de preços o 

valor do material supostamente similar ao previsto, isto não será considerado 

como justificativa para a mudança da especificação. 

Quaisquer serviços ou materiais diferentes aos especificados e sem autorização 

supra exigida, serão passíveis de demolição ou remoção, cabendo à CONTRATADA 

re -execução ou substituição, bem como outras correções que em decorrência se 

tornarem necessárias, tudo sem qualquer ônus para a FAPESP. 

 

Acréscimos, reduções ou modificações que impliquem em alterações do prazo 

contratual, deverão ser previamente autorizados pela CONTRATANTE, observados 

os preços unitários da proposta original ou acordados entre as partes, quando 

forem diferentes dos incluídos na licitação. 

 

A CONSTRUTORA manterá na obra, permanente um mostruário dos materiais 

especificados, bem como cópias dos projetos a disposição da FISCALIZAÇÃO. 

 

Compete às empresas contratadas fazer minucioso estudo, através da leitura dos 

componentes gráficos apresentados - desenhos, memoriais e outras peças - dos 

projetos acima, além de outros documentos integrantes da documentação técnica 

fornecida pela CONTRATANTE para a execução da obra. 

 

 

3. DESENHOS DE REFERÊNCIA 
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Deverão ser consultados e amplamente verificados. 

 

Reiterando que dos resultados desta verificação, que deverá anteceder à 

assinatura dos contratos de execução, fornecimento e montagens, deverão as 

empresas contratadas dar imediata ciência, por escrito, ao CONTRATANTE de 

discrepâncias, interferências, omissões, erros e indefinições que tenham 

observado, inclusive sobre qualquer transgressão a Normas Técnicas Oficiais, 

Regulamentos ou Posturas em vigor, de modo que os mesmos possam ser sanados 

em tempo de não prejudicarem o desenvolvimento dos serviços na Obra, ou a 

futura condição de uso da edificação. 

 

4. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 

 
4.1 Considerações gerais 

 

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos, provenientes das diversas 

demolições e limpeza da obra, deverão ser segregados por tipo, retirados da obra 

e transportados para local apropriado conforme entendimentos com a 

FISCALIZAÇÃO. 

Toda demolição deverá ser executada com ferramentas e equipamentos 

adequados, de modo a se preservar ao máximo as paredes e pisos aproveitáveis. 

Os entulhos deverão ser removidos diariamente, buscando sempre manter a obra 

limpa, desimpedida e organizada, oferecendo melhores condições de trabalho e 

higiene. 

Todos os transportes de materiais aproveitáveis ou de entulhos são de 

responsabilidade da CONTRATADA e fazem parte do escopo da obra. 

A limpeza da obra tanto externa quanto interna deverá ser feita de modo a deixar 

toda a área limpa para que não haja obstrução à circulação de materiais e 

operários. Deverá ser dada atenção especial ao transporte e movimentação de 

materiais, entulhos e equipamentos, pelos corredores de acesso aos edifícios e 

vias externas, no sentido de preservação das instalações e segurança dos usuários. 

Todos os danos, estragos, furos, nichos, etc., em pisos, paredes, estruturas, etc, 

causados pela remoção dos materiais deverão ser consertados pela CONTRATADA 

e estar diluídos nos preços da planilha. 

 

4.2Escopo das demolições: 

- Remoção parcial de gradil; 

- Remoção de luminária de piso; 

- Demolição parcial da mureta lateral; 
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- Demolição de piso externo em ardósia, inclusive pedras assentadas no topo dos 

degraus sob muretas; 

- Remoção de grelhas em ferro fundido das canaletas existentes. 

 

Especial atenção deverá ser dada ao transporte e movimentação de materiais, 

entulho equipamentos pelas áreas de circulação do edifício, visando à preservação 

das instalações e segurança dos usuários. 

 

5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA 
 

5.1 Ligações provisórias 

 

Deverá ser solicitada à concessionária local a ligação provisória de água potável, 

energia elétrica, obedecendo às normas fixadas para as mesmas. Nos locais onde 

não se disponha desses serviços, a CONTRATADA deverá providenciar o 

fornecimento da água e a instalação de um grupo de geradores com capacidade 

compatível com a necessidade de carga para operação dos equipamentos e 

iluminação, durante a execução da obra. 

 

Os projetos das instalações provisórias de água, luz, esgoto, telefone e os 

barracões necessários à execução da obra, deverão também ser previamente 

submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

5.2 Alojamentos e canteiro 

 

A CONTRATADA deverá elaborar antes do início das obras e mediante ajuste com 

a FISCALIZAÇÃO o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrões exigidos 

pelas concessionárias de serviços públicos. A construção do canteiro está 

condicionada à aprovação de seu projeto pela FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA instalará o canteiro de obras, no terreno, conforme localização 

determinada pela FISCALIZAÇÃO, instalado de acordo com as exigências dos 

órgãos públicos (Eng. Sanitária, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, etc.), bem como 

atenderá as normas cabíveis no tocante ao sindicato da categoria, Normas de 

Segurança do Trabalho, DRT do Ministério do Trabalho e o programa de condições 

e meio ambiente de trabalho da indústria da construção (PCMAT). O canteiro não 

poderá interferir nas atividades da área e na construção em si. 

 

A CONTRATADA deverá construir sanitários exclusivos para os operários. A rede 

de esgoto que atenderá estes sanitários deverá ser interligada ao sistema de 

captação previsto, de acordo com as exigências da concessionária local. 
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Deverá prever, pelo menos, um barracão para apoio às atividades de construção, 

com área suficiente para comportar dependências destinadas ao Escritório da 

Obra, dependências para FISCALIZAÇÃO, com área aproximada de 16m², 

dependências destinadas ao armazenamento de materiais, etc. 

 

A CONTRATADA será responsável, até o final das obras, pela adequada 

manutenção, operação, limpeza, vigilância e boa apresentação do Canteiro de 

Obras e de todas as suas instalações. Nisso, incluso os especiais cuidados 

higiênicos para compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios 

internos, acessos e caminhos de serviço. 

 

 

5.3 Locação da obra 

 

A obra será locada após concluída a movimentação de terra e limpeza do terreno 

com acompanhamento topográfico, observando-se rigorosamente as indicações do 

projeto. 

 

A CONTRATADA será responsável por qualquer erro de alinhamento ou nível, e 

correndo por sua conta a demolição e reconstrução dos serviços. 

 

Durante os trabalhos de preparo do terreno, a CONTRATADA deverá providenciar 

a drenagem (conforme norma de especificação atinente à drenagem), desvio e/ou 

canalização das águas pluviais, evitando assim, que as mesmas venham a 

prejudicar as obras em andamento. 

 

 

 

6. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
 

À CONTRATADA cabe a movimentação de terra que se fizer necessária para a 

execução do projeto, utilizando-se, para isso, processos mecânicos. 

 

Os serviços serão executados, com material selecionado no local de corte, em 

camadas de, no máximo, 20 cm de espessura, devidamente compactado com 

equipamentos mecânicos, até que se obtenha superfícies planas, perfeitamente 

adensadas e compactadas. 

 

O grau de compactação deverá atender às seguintes considerações: 

- Camada final de terraplenagem – densidade superior a 100% PN;  

- Corpo do aterro - densidade superior a 95% PN. 
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Toda a terra retirada no local deverá ser transportada para local adequado, 

podendo ser indicada pela Fiscalização. O transporte deverá ser feito sob a 

supervisão da fiscalização da FAPESP. 

 

 

 

7. SERVIÇOS INICIAIS 

 
7.1 Despesas gerais 

O responsável técnico da CONTRATADA deverá acompanhar no canteiro de obras 

a execução dos serviços e somente com ele o CONTRATANTE manterá 

entendimentos. 

 

Deverá haver na obra, em caráter permanente, pelo menos um mestre de obra 

capaz. 

 

Qualquer substituição dos elementos acima deverá ser comunicada 

antecipadamente à FISCALIZAÇÃO. 

 

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execução da obra, 

deverão ser solucionados pelo RT da CONTRATADA, e submetidos à aprovação 

do CONTRATANTE, sempre por escrito. 

 

A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a substituição de pessoal, 

caso julgue inadequada sua permanência no canteiro de obras. Tal substituição 

deverá ser realizada em prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

 

7.2 Transportes diversos 

Todos os transportes de pessoal e material, inclusive da FISCALIZAÇÃO, correrão 

por conta da CONTRATADA. 

 

 

7.3 Retirada de entulhos 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a retirada do entulho da região do 

canteiro onde se executar a obra. 

A empresa contratada para a retirada de entulho deverá obrigatoriamente ser 

licenciada pelo Município de São Paulo e deverá ser exigida a apresentação 

do comprovante de destinação final adequado para o entulho. 
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8. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 
 

8.1 Fundações 

 

A execução das fundações obedecerá às indicações do projeto de concreto armado 

e de fundações em todos os seus detalhes e às Normas Brasileiras no que forem 

aplicáveis. 

 

As fundações serão constituídas pelos elementos indicados nos projetos de 

estrutura. 

 

8.2 Blocos e baldrames 

 

As escavações deverão obedecer rigorosamente aos projetos arquitetônico e 

estrutural fornecido. Sempre que houver presença de água nas cavas das 

fundações, essa deverá ser retirada por processo manual ou mecânico, não 

devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas. As bases 

das cavas deverão ser fortemente apiloadas para receber lastro de brita ou 

concreto magro, antes da colocação das ferragens. 

 

O concreto armado deverá ser executado obedecendo às prescrições das normas 

e métodos da ABNT. O reaterro lateral das fundações deverá ser apiloado em 

camadas de 20 (vinte) cm, umedecidas, após a execução do embasamento e 

impermeabilização. 

 

Os níveis dos blocos de fundação deverão ser baseados no projeto de fundações e 

perfeitamente compatíveis com os níveis determinados no projeto arquitetônico. 

 

Será executada rigorosamente de acordo com o projeto estrutural, em estrita 

observância às Normas Brasileiras (NB-1 e NB-3) e em perfeita obediência ao 

projeto arquitetônico. A dosagem de concreto deverá ser racional, com o traço em 

peso, conforme prescrições da ABNT. 

 

O aço a ser utilizado para a armação da estrutura deverá ser o indicado no projeto 

estrutural, não podendo ser substituído por outro, sem autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

8.3 Superestrutura 
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A execução das estruturas em concreto armado deverão obedecer rigorosamente 

às disposições do projeto estrutural fornecido à CONTRATADA em todos os seus 

detalhes e especificações, de forma a atender as características estéticas do 

projeto arquitetônico bem como as Normas Técnicas oficiais que regem o assunto 

e sua execução implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua 

resistência e estabilidade. 

 

As formas para a execução do concreto deverão ser do tipo “Formas prontas”, 

dimensionadas e racionalizadas, executadas com compensado resinado e/ou 

plastificado para serem reutilizadas pelo menos 6 vezes. As platibandas da área 

da portaria serão em concreto aparente. 

 

Deverá ser prevista a fabricação de um conjunto para ser utilizado no 1º pavimento 

que será reaproveitado nos demais pavimentos.  

 

O cimbramento e o reescoramento deverão ser metálicos, com a utilização de 

torres e/ou escoras, vigas e barrotes. 

 

O concreto dos pilares, lajes e vigas deverá ser bombeado.  

 

O controle de níveis das concretagens deverá ser feito com aparelho a laser.  

 

Deverão ser instalados equipamentos para transporte de material, bandejas de 

proteção e telas externas ao edifício de acordo com as normas de segurança 

vigentes. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 

a) Na execução das formas - reprodução fiel do projeto, a adoção de contra 

flechas quando necessárias, nivelamento de lajes e vigas, suficiência de 

escoramento, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quando do 

lançamento do concreto, furos para passagem das tubulações, vedação, limpeza e 

uso de madeira de boa qualidade. Não será admitido de forma algum 

lançamento de concreto diretamente no solo ou a utilização de filmes 

plásticos substituindo formas. 

 

As formas das fundações deverão ser executadas em tábuas de pinho de no 

mínimo 10 mm de espessura.  

 

As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento 

regular. 
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As formas deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos 

para que não ocorram desvios verticais e horizontais quando da concretagem. 

Deverão estar alinhadas e niveladas. 

Antes de receber as armaduras, as caixarias deverão ser limpas e ter suas 

dimensões conferidas. 

 

Deverão ser usados espaçadores nas formas de modo a se garantir os cobrimentos 

mínimos das armaduras. 

 

Antes da concretagem, as formas deverão ser umedecidas até a saturação. 

 

O reaproveitamento das formas será permitido desde que sejam cuidadosamente 

limpas e não apresentem saliências ou deformações. 

 

b) Na execução da armadura - dobramento, número de barras e suas bitolas, 

posição de barras, amarração e recobrimento, de acordo com o projeto, não sendo 

permitidas emendas não previstas no projeto. 

c) No lançamento e adensamento do concreto - prescrições das normas e 

métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resistência, 

verificando-se: 

 

. Encharcamento das formas, até a saturação antes do lançamento do concreto. 

. A posição das armaduras durante o lançamento do concreto. 

. A retirada das formas após os prazos previstos pela ABNT. 

. Transporte e lançamento do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas 

ou perdas de seus elementos. 

 

Toda a concretagem deverá aguardar a sua liberação pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 

 

9. ESTRUTURA METÁLICA 
 

Serão executadas em estrutura metálica a Portaria e a ampliação da Recepção do 

2° Pavimento da Sede da FAPESP. 

 

O fabricante deverá fornecer o projeto executivo de montagem das 

estruturas metálicas, fabricar, transportar e montar toda a estrutura de aço de 

acordo com os projetos básicos de estrutura metálica fornecidos, arquitetura e 
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concreto armado, devendo-se levar em conta as condições existentes para acesso 

ao local. 

 

O executante corrigirá e substituirá qualquer parte ou peça que, na opinião do 

contratante ou seu nomeado, não preencha os requisitos desta especificação. Não 

serão permitidos cortes ou furos indevidos, com maçaricos. 

 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local e qualquer alteração de material 

deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO, antes do início da fabricação. 

 

Os chumbadores e “inserts” deverão ser fornecidos antes da execução da estrutura 

de concreto armado. 

 

A montagem deverá ser previamente planejada, em comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO e a Contratada encarregada das obras civis, evitando-se, assim, 

eventuais paralisações dos serviços. 

 

Todas as estruturas metálicas deverão ser executadas conforme especificações do 

Projeto de Estrutura Metálica. 

Além das normas pertinentes, no projeto de detalhamento das estruturas devem 

ser obedecidas as seguintes especificações técnicas. 

 

. Os eletrodos utilizados deverão ser compatíveis com o aço. 

. Os parafusos deverão receber tratamento anticorrosivo. 

. A CONTRATADA não poderá montar nem fabricar as estruturas metálicas 

antes de seu detalhamento ter sido aprovado por parte da FISCALIZAÇÃO 

. A pintura das estruturas será na cor cinza. 

 

As estruturas metálicas deverão ser entregues no local já com a pintura de 

acabamento. Após a montagem as mesmas deverão receber retoques de correção 

para a perfeita apresentação final.  

 

 

 

10. ALVENARIAS 

 
10.1 Blocos de concreto 

 

Serão utilizados nas paredes a serem executadas conforme indicado no projeto: 
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- Blocos de concreto com dimensões de 11,5x19x39cm e 14x19x39cm 

apresentando faces sem empenamentos, com moldagem perfeita e arestas 

definidas; 

As fiadas serão perfeitamente niveladas e aprumadas. As juntas terão espessura 

máxima de 12 mm, rebaixadas à ponta de colher, ficando regularmente colocadas 

em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas (amarração alternada). 

A espessura final das paredes com acabamento será de acordo com as cotas do 

projeto. 

 

Todas as vezes que as alvenarias estiverem em contato com a estrutura de 

concreto será executada junta horizontal composta de argamassa com adição de 

aditivo plastificante, com espessura variável de até 3cm. 

 

O aditivo plastificante substitui a cal na argamassa. As juntas serão arrematadas 

com argamassa pré-fabricada de cimento com aditivo de massa acrílica para 

posterior pintura. 

 

Todas as recomendações dos fabricantes deverão ser rigorosamente obedecidas. 

 

Fornecedores de referência: Intraplast  N – Sika; Vedalit – Otto Baugart; Quimicryl 

ou similar, desde que apresentem as mesmas características técnicas. 

 

 

11. ESQUADRIAS DE MADEIRA  
 

As esquadrias serão executadas, com dimensões e acabamentos, de acordo com 

o projeto de arquitetura em madeira de primeira qualidade e não poderão 

apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, 

desigualdades da madeira ou outros defeitos. 

 

As portas serão em compensado de cedro com miolo constituído de sarrafos de 

cedro aromático ou madeira similar, desde que apresentem as mesmas 

características técnicas, aglutinados com cola a prova d´água, conhecido como 

compensado naval. O requadro da porta será constituído por peças de cedro 

aromático ou madeira similar, desde que apresentem as mesmas características 

técnicas com largura suficiente para eventuais cortes ou ajustes sem prejuízo da 

sua estrutura. 

 

O conjunto assim descrito deverá receber capeamento com duas lâminas de cedro 

aromático, uma em cada face, que receberão acabamento em laminado 

melamínico na cor branco. 
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Batentes e guarnições serão em madeira, fixados às alvenarias através de 

parafusos de latão e buchas plásticas ou grapas fixadas por encaixe nos montantes 

respectivamente. Receberão pintura com tinta esmalte sintético. 

 

11.1 Descrição Geral: 

 
As esquadrias serão executadas conforme descrição abaixo: 

 PM04 - DIM.: 0,72x2,10m  

 Porta de madeira com 01 folha de abrir com mola hidráulica. 

 

11.2 Ferragens 

Todas as ferragens para as esquadrias serão inteiramente novas, em perfeitas 

condições de funcionamento e acabamento. 

O assentamento de ferragens será procedido com particular cuidado pelo 

Construtor. Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, 

chapa testas, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que 

exijam emendas, taliscas de madeira, ou qualquer outro recurso. 

 

Para o assentamento, serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e 

dimensões correspondentes aos das peças que fixarem. 

 

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a 

serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à 

vista; 

 

As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm 

do piso acabado. 

 

Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficarão, também, 

a 105 cm do piso. 

 

As hastes dos aparelhos de comando das serralherias, deverão correr ocultas no 

interior dos marcos ou painéis, deixando aparente, apenas, os respectivos punhos 

ou pomos. 

 

As ferragens principalmente as dobradiças, deverão ser suficientemente robustas, 

de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser 

submetidas. 

Para evitar escorrimento ou salpicadura de tinta ou verniz em ferragens não 

destinadas à pintura, serão adotadas as precauções recomendadas. 
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As ferragens serão de latão, da “metalúrgica Yale, Papaiz “ou similar, desde que 

apresentem as mesmas características técnicas, acabamento cromado, conforme 

descrição acima e indicações em projeto de arquitetura. 

 

 
IMAGEM 2- CONJUNTO DE FECHADURA 

 

- Fechadura de cilindro em latão - Ref. ST 55/ ST2. La Fonte, Metalúrgica Yale, 

Papaiz ou similar, desde que apresentem as mesmas características técnicas. 

 

- Maçanetas - Ref. CR 515 La Fonte, Metalúrgica Yale, Papaiz ou similar, desde que 

apresentem as mesmas características técnicas. 

 

- Rosetas, Entradas, Tranquetas - Ref. 307 La Fonte, Metalúrgica Yale, Papaiz ou 

similar, desde que apresentem as mesmas características técnicas. 

 

- Dobradiças extra forte com anéis - Ref. 485 (4 x 3) La Fonte, Metalúrgica Yale, 

Papaiz ou similar, desde que apresentem as mesmas características técnicas. 

 

- Molas ref. Lafonte ou similar, desde que apresentem as mesmas características 

técnicas. 

 

 

 

12. ESQUADRIAS METÁLICAS 
 

Serão executadas com perfis em série, obedecerão aos detalhes respectivos 

quanto à dimensão e funcionamento, com acabamento em pintura eletrostática, 

na cor branco. Essas esquadrias deverão ser fornecidas montadas e completas, 

incluindo fechos, baguetes, placas de arremate, contra marcos, vedações, etc.  
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Deverão apresentar-se estanques à chuva, com elementos de redução de ruído.  

 

Quando da sua fixação, deverá ser realizada a calafetação da junta entre a 

alvenaria e o alumínio, com massa vedante, elástica ou plástica permanente, 

visando à vedação de umidade exterior. Os vidros serão assentados em gaxetas 

de neoprene ou silicone.  

 

As esquadrias serão executadas conforme descrição abaixo: 

 

 PA01 - DIM.: 1,00x2,25m 

 Porta com 01 folha de abrir em alumínio com reforço e fechamento em chapa, 

com acabamento em pintura eletrostática cor branco; 

 

 CA04 - DIM.: 0,80x0,70m 

 Caixilho tipo maximar em alumínio anodizado natural e vidro laminado liso 

incolor, esp.:6 mm; 

 

 CA05 - DIM.: 3,80x0,31m 

 Caixilhos tipo veneziana em alumínio anodizado natural; 

 

 V02 – DIM.: 1,42x1,25m 

 Caixilho em alumínio tipo maximar com módulo fixo, acabamento anodizado 

natural, com vidro laminado liso incolor, esp.: 6 mm, com película 

antivandalismo; 

 

 V03 – DIM.: 2,15x1,25m 

 Caixilho com requadro em alumínio anodizado natural com vidro blindado 

laminado com policarbonato incolor, esp.:21 mm; 

 

 

12.2 Gaxetas 

 

As gaxetas serão todas de etilo-propileno (EPDM) em composição adequada para 

proporcionar a dureza necessária para cada aplicação. Serão fornecidas pelo 

fabricante das esquadrias, sendo aceitas as marcas Neopreno, Baypren ou similar, 

desde que apresentem as mesmas características técnicas; 

 

12.3 Recomendações finais 

 

- Proteção do Alumínio 
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As peças de alumínio deverão ser protegidas com papel crepe para o transporte, 

manuseio e estocagem. O papel somente deverá ser retirado na hora da 

montagem. Deverão ser tomados os cuidados para não ferir as superfícies, 

especialmente durante as operações de transporte e desmontagem das 

esquadrias. 

 

Recomenda-se, quando possível, que os caixilhos sejam montados somente após 

a conclusão dos serviços de massa. 

Após a instalação das esquadrias, a superfície do alumínio será protegida pela 

aplicação de tinta-filme, a ser removida apenas ao final da obra. 

 

 12.3.1 MONTAGEM DOS VIDROS 

 

A colocação dos vidros deverá ser feita de maneira a se evitar danos aos caixilhos. 

 

12.4 Peitoril em granito 

 

Os peitoris dos caixilhos indicados deverão ser em granito natural Amarelo 

Samoa, com padrão de acabamento e dimensões conforme indicado em projeto 

de arquitetura. 

 

 
Imagem 3- GRANITO AMARELO SAMOA 

 

 

 

 

13. VIDRO 
 

13.2 Condições gerais 

Os vidros serão de qualidade adequada aos fins a que se destinam claros, sem 

manchas, bolhas e de espessura uniforme e sem empenamentos. 

Deverão obedecer aos requisitos da EB-92. 
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Deverão permanecer com suas etiquetas de fábrica, até serem instalados e 

inspecionados. 

 

Fora as gaxetas, os demais componentes de vidraçaria e materiais de vedação, 

deverão chegar à obra em recipientes herméticos, lacrados e com a etiqueta do 

fabricante. 

 

Os vidros serão fornecidos em dimensões previamente determinadas, obtidas 

através de medidas das esquadrias tiradas na obra e procurando sempre que 

possível evitar cortes no local da construção. 

 

As placas de vidro serão cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, não 

podendo apresentar defeitos como extremidades lascadas, pontas salientes e 

cantos quebrados, nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe. As 

bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem 

irregularidades 

 

13.3 Tipos de vidros 

 

Serão utilizados os seguintes tipos de vidros conforme descrição abaixo: 

 

- Vidro laminado liso incolor 6mm de espessura; 

- Vidro temperado liso incolor 6mm de espessura; 

- Vidro blindado laminado com filme de policarbonato incolor, esp.:21 mm; 

 

 

 

14. COBERTURA  
 

14.2 Estrutura 

A estrutura da cobertura será metálica conforme os desenhos do projeto 

apresentado 

 

14.3 Telhamento  

 

As telhas serão metálicas termo acústicas, constituídas por duas telhas de 

alumínio, com perfil trapezoidal L40 com núcleo de poliuretano injetado. 

 

As telhas em chapa de alumínio, perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster 

em ambas as faces, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com 
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poliuretano injetado, com densidade mínima de 30 kg / m>, com 30 mm de 

espessura 

 

Cor a ser definida pela FAPESP 

 

 

 

14.4 Subcobertura isolante e impermeabilizante  

• O sistema de subcobertura isolante e impermeabilizante deverá ser 

constituído pela aplicação de lâmina refletiva sob o telhamento e sobre a estrutura 

da cobertura.  

• Lâmina composta por "foil" de alumínio em ambas as faces, unidas à alma 

de papel kraft de alta densidade com adesivos especiais e uma malha protetora 

que atua como reforço, por meio de extrusão com as características:  

 

a) Barreira radiante e impermeável;  

b) Espessura 139,50 micras, com variação de 5%;  

c) Refletividade de 95%, com variação de 10%;  

d) Emissividade de 5%, com variação de 10%;  

e) Dimensões: bobinas com largura de 1,30 m.  

 

 

14.4 Rufos e calhas em chapa galvanizada  

• As chapas de aço galvanizado deverão ser com espessura mínima de 

chapa nº 24, nos cortes e dimensões conforme projeto executivo de Estrutura.  

• Acabamento dos rufos e calhas com pintura em tinta esmalte sintético 

acetinado na mesma cor das telhas. 

 

 

 
Imagem 4- TELHA DE ALUMÍNIO SANDUICHADA 
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A cobertura deverá oferecer total estanqueidade. Todos os encontros de telhas 

com paredes, estrutura de concreto, etc., deverão apresentar-se perfeitamente 

vedados ainda que não expressamente detalhados nos desenhos do projeto. 

 

Os rufos, contra rufos, e capeamentos serão em chapa galvanizada nº 24 dobrada, 

pintada na cor determinada pela FAPESP. Serão chumbados nas paredes ou 

parafusados ao concreto e vedados com mastique. Os rufos laterais, contra rufos, 

e capeamentos serão lisos, e os rufos de topo e cumeeiras serão dentados no 

mesmo perfil da telha. 

 

Fornecedores de referência: Perfillor, Panisol, MBP ou similar, desde que 

apresentem as mesmas características técnicas 

 

 

 

15. IMPERMEABILIZAÇÕES 
 

Considerações gerais: 

 

Deverão ser verificados os caimentos dos pisos e lajes antes de iniciados os 

serviços de impermeabilização, assim como arremates para tubos, ralos, vigas 

invertidas ou quaisquer outros elementos que resultem em descontinuidade da 

superfície a ser impermeabilizada. 

 

Deve ser utilizada mão-de-obra de comprovada experiência para as 

impermeabilizações. 

 

Não devem ser executadas impermeabilizações em tempo excessivamente úmido. 

Devem ser testados os serviços pela prova d'água, tomando-se as devidas 

precauções quanto à sobrecarga para este teste. Devem ser observadas todas as 

recomendações dos fabricantes dos produtos. 

 

15.2 Com Tinta Asfáltica 

 

Será executada nas seguintes superfícies: 

- superfícies de concreto não aparente das fundações que tenham contato com o 

solo; 

 

Na execução da impermeabilização sobre as superfícies enterradas de concreto 

que tenham contato com o solo, deverão ser observados os seguintes 

procedimentos: 
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a) a impermeabilização visa impedir a umidade por capilaridade e deverá ser 

executada com tinta à base de alcatrão aplicada em 3 (três) demãos, por meio de 

brocha; 

 

Cada demão só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca ao toque. 

 

Na execução da impermeabilização deverão ser observadas todas as 

recomendações e especificações do fabricante do material. 

 

Fornecedores de referência: Otto Baumgart, Sika, Denver, ou similar, desde que 

apresentem as mesmas características técnicas 

 

15.3 Com Argamassa Polimérica 

 

O sanitário receberá impermeabilização com argamassa polimérica bicomponente, 

à base de cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos, 

 

A aplicação deverá ser feita em demãos cruzadas, com o auxílio de uma trincha, 

rolo ou vassoura de pelos, macia, sobre a superfície previamente umedecida. 

Recomenda--se especial atenção a detalhes, como tubulação emergente, arestas 

de rodapés, juntas e outras ocorrências que provoquem descontinuidade do 

substrato, em que é aconselhada a utilização de um selante apropriado, 

previamente à aplicação da argamassa polimérica. 

 

15.3 Com Manta Asfáltica espessura de 3mm. 

 

Será utilizada nas calhas da cobertura.  

 

 

 Serviços preliminares e complementares 

 

Preliminarmente à execução dos serviços de impermeabilização da área, deverá 

ser feita a remoção do contrapiso, proteção mecânica e impermeabilização 

existentes. 

Após a remoção deverá ser verificado o estado da regularização, ou seja, se a 

mesma se encontra bem aderida, e se os caimentos executados se encontram de 

acordo com o necessário. 

Caso a mesma se encontre bem aderida e com os caimentos adequados, deverá 

ser previsto um acerto na mesma (caso necessário). No caso de a mesma se 

encontrar em desacordo com o necessário, deverá se proceder a total remoção e 

reexecução. 
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Os equipamentos existentes e suas tubulações serão removidos e recolocados. 

Também quando da execução da remoção é recomendável que seja prevista uma 

revisão das tubulações de descida, promovendo antes da execução da nova 

regularização a substituição dos tubos que apresentem problemas. 

 

A manta a ser utilizada deverá ser ensaiada de acordo com a NBR-9952/07 

completa. Deverá ser previsto pelos proponentes o fornecimento de lotes únicos 

de cada tipo de manta, de modo a propiciar a realização de um ensaio de cada 

tipo de material. 

 

Estes serviços só poderão ser avaliados completamente após a execução da 

remoção, quando será possível avaliar e confirmar "in loco" os serviços à serem 

executados. 

 

 

 

 

15.3.1 Preparação da superfície 

 

Para preparação da base, deverão ser adotados alguns parâmetros básicos, 

conforme descrito a seguir: 

a. A área a ser tratada deverá estar isenta de corpos estranhos (pedaços de 

madeira, ferro etc.), pó, graxa ou óleos. 

Obs.: Após a remoção das impurezas, deve-se jatear a área com água em 

abundância, se necessário utilizar detergente para total retirada das sobras destes 

elementos. 

b. Deverão ser fixadas todas as tubulações e/ou corpos estranhos pertencentes a 

área. 

c. Após a limpeza deverão ser determinadas as cotas mínimas e máximas que 

poderão ser encontradas na área em questão (espessura de massa). Os eventuais 

ninhos e cavidades que existam na estrutura, deverão ser preenchidos com 

argamassa forte, traço 1:3 (em volume). 

d. Após a definição dos caimentos, execução das mestras, umedecer com água de 

amassamento a superfície sobre a qual deverá ser aplicada a argamassa de 

regularização. 

Os ralos, em geral, deverão ser chumbados com argamassa expansiva tipo "grout". 

Evitar arrematá-los sem antes tirar papéis, madeiras etc., a fim de garantir que o 

chumbamento seja o mais firme possível. 

 

15.3.2 Preparação da argamassa 

 



 
 
 

 

63 

 
 

FAPESP 

Processo __________  

Fls. N.º____________ 

Volume ___________      

Para preparação da argamassa, recomenda-se utilização de betoneira para 

homogeneização da mesma. 

O procedimento de execução deverá ser realizado conforme descrito a seguir: 

a. Preparar a água de amassamento, adicionando em 200 L de água limpa e isenta 

de oleosidade e 20 L de aditivo promotor de aderência com base acrílica. Bater 

bem até obter uma mistura homogênea. 

b. O traço da argamassa deverá ser 1:3 (cimento CP - 32 de fabricação recente e 

areia média peneirada, respectivamente), usando-se a água previamente 

preparada, dando à argamassa uma consistência pastosa e homogênea, sem 

contudo ser mole demais. 

 

No caso de o acerto da superfície proceder conforme descrito neste item, a 

argamassa deverá ser executada com espessura mínima de 2 cm. 

 

15.3.3 Execução da regularização 

 

A regularização objetiva tratar adequadamente a superfície sobre a qual será 

aplicada a impermeabilização, devendo ser executada após a preparação da base 

e da argamassa conforme segue: 

a. A argamassa de regularização deverá ser batida em betoneira no próprio 

canteiro de obras, em distância não superior a 150 m. 

b. A textura deverá ser rústica, desempenada com desempenadeira de madeira e 

consistência bastante compacta, não devendo existir vazios. 

c. A cura prevista "mínima" é de 48 horas, sendo que só após esta é que deverá 

ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado. 

d. As superfícies verticais deverão ser executadas sobre um chapisco de cimento 

e areia grossa, no traço 1:2 (em volume). 

e. Os cantos e arestas (verticais e horizontais) deverão ser arredondados em meia 

cana (R = 5 a 8cm), segundo a NBR - 12.190. 

f. As superfícies horizontais deverão receber caimento mínimo de 0,5% (NBR-

9575, 1.998), em direção aos pontos de escoamento de água e a espessura 

mínima desta argamassa deverá ser de 2cm. 

g. Nas superfícies verticais a regularização deverá ficar afastada em relação a 

superfície acabada da parede, no mínimo 3 cm. 

h. Aplicar sobre a regularização seca uma demão de primer, com rolo ou trincha e 

aguardar a secagem por no mínimo 6 horas 

i. Na região dos ralos, deverá ser criado um rebaixo de 1cm de profundidade, com 

área de 40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a 

impermeabilização, após a colocação dos reforços previstos neste local. Os ralos e 

demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixadas de forma a 

executar os arremates. 

 



 
 
 

 

64 

 
 

FAPESP 

Processo __________  

Fls. N.º____________ 

Volume ___________      

15.3.4 Impermeabilização e proteção 

 

Sistema: Manta asfáltica, SBS, 3 mm, Tipo III-B, EL, PP ou AP, aderida a maçarico 

 

Após a limpeza total do substrato, retirando-se todos os agregados soltos, bem 

como poeira existente, proceder conforme segue: 

a. Aplicar uma demão de primer (NBR-9686/06), pintura de ligação, com pincel ou 

rolo, sobre a superfície a ser impermeabilizada. 

b. Após a completa secagem do primer, que é de aproximadamente 4 horas, 

dependendo das condições climáticas, fazer o alinhamento da manta e iniciar a 

aplicação. 

c. Fazer o alinhamento da manta conferindo o ponto de saída do sistema 

(esquadro). 

d. Ir desenrolando a manta NBR 9952/07 (manta asfáltica tipo III, B, EL, PP ou 

AP, com 3 mm de espessura, fabricada com asfalto elastomérico (SBS)), 

aquecendo a superfície e ao mesmo tempo a manta com maçarico, procedendo a 

colagem, aquecendo e espatulando os dois lados da mesma. 

e. Após a colocação da primeira manta, as demais deverão ser sobrepostas em 

10cm, tomando-se precaução de que haja uma perfeita fusão entre as mantas. 

f. Durante a aplicação, exercer forte pressão sobre as mantas a fim de expulsar 

eventuais bolhas de ar que possam estar retidas entre estas e a superfície. 

g. Todas as emendas deverão ser aquecidas e espatuladas. 

h. Executar a mantas na posição horizontal, subindo 10 cm para a vertical 

(rodapés). Colocar a manta na posição vertical, alinhando-a e aderindo-a, 

sobrepondo em 10 cm a manta aderida na horizontal. Nas emendas das mantas, 

deverá haver sobreposição de 10 cm que receberão biselamento para proporcionar 

perfeita vedação. 

 

15.3.5 Teste de lâmina d’água 

 

De acordo com a NBR-9574/1986, item 5.14, deverão ser colocadas barreiras na 

área impermeabilizada e ser executado o teste com lâmina d'água (5 cm) com 

duração mínima de 72 horas, para verificação da eficiência na aplicação do sistema 

empregado na área. Após a aplicação da manta asfáltica e teste de estanqueidade, 

aplicar duas demãos de tinta alumínio sobre a linha de biselamento (emendas das 

mantas). 

 

15.3.6 Proteção mecânica 

 

Sobre a impermeabilização aplicar argamassa de cimento e areia, traço 1:4, com 

1 cm de espessura. Nas verticais, aplicar chapisco prévio com cimento e areia, 

traço volumétrico 1:3, proceder a colocação da tela galvanizada hexagonal, fio 24 
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(BWG), 1/2" ou tela plástica, comprimindo a mesma sobre a argamassa. Fixar a 

mesma com pino de aço ou pedaços de manta na faixa de aderência prevista em 

projeto e sobre esta executar a argamassa final. 

 

 

16.  FORROS 
A infraestrutura de sustentação do forro suspensos deverá ser providenciada 

diretamente pela construtora, dentro dos procedimentos convencionais e normas 

de segurança, garantindo-lhe permanente estabilidade, sob sua inteira 

responsabilidade. 

 

16.2 Forro de gesso acartonado  

 

O forro indicado como gesso será executado em placas fixas e bordas rebaixadas, 

do tipo acartonado em ambas as faces, na espessura de 12,5 mm, juntas 

invisíveis, preparado para pintura. 

 

A fixação dos painéis deverá ser feita através de estrutura metálica galvanizada 

de forma a garantir a estabilidade do conjunto e o arremate com as alvenarias 

será feito através de tabicas metálicas, seguindo detalhe de projeto. 

 

Durante a execução do forro deverão ser verificados todos os detalhes previstos 

no projeto, atentando-se principalmente para os seguintes controles: 

 

- Verificação prévia do funcionamento de instalações que resultarão embutidas no 

plenum; 

- Prévia proteção de componentes metálicos (janelas, etc.) que poderão ser 

atingidos por pasta de gesso de rejuntamento; 

- Prévia conclusão dos trabalhos que possam ter interferência no forro 

(revestimento de paredes, instalação de caixilhos, etc.); 

- Verificação da cota, do nível e do posicionamento de referências para a instalação 

dos perfis e/ou das placas; 

- Correta localização de luminárias 

- Dimensões mínimas de seção transversal dos tirantes; 

- Limitação das flechas dos perfis de sustentação; 

- Tipo de aço e tipo de proteção anticorrosiva dos perfis de sustentação; 

- Características das pinturas dos perfis; 

- Características dos demais acessórios (presilhas, cantoneiras, dispositivos de 

união, etc.). 
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Fornecedores de referência: Knauf, Placo Saint-Gobain, Gypsum ou similar, desde 

que apresentem as mesmas características técnicas. 

 

16.2 Forro acústico em fibra mineral 

 

Será executado forro em placas de fibra mineral com pintura a base de látex 

aplicada em fábrica e aplicação de bioblock plus na frente e verso das placas, NRC 

min. 0,55, espessura 15mm com borda tegular. Modulação 62,5 x 62,5cm, 

conforme detalhes em projeto. 

 

O forro deverá ser instalado com sistema de perfis e tirantes metálicos em aço 

fornecidos pelo mesmo fabricante. Os perfis serão em aço galvanizado tipo “T” de 

15/16” em banho quente e costura dupla de fábrica, com capa de poliéster branca 

e 24mm de base. 

 

Fornecedores de referência: Armstrong – Mod. Georgian, Hunter Douglas ou 

similar, desde que apresentem as mesmas características técnicas 

 

16. REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS  
 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento de paredes, deverão ser 

testadas todas as canalizações nelas contidas, conforme recomendações dos 

Projetos de Instalações Elétricas e Hidráulicas. 

 

16.3 Chapisco com argamassa de cimento e areia 

 

Todas as alvenarias bem como as superfícies de concreto previstas para posterior 

revestimento de qualquer tipo (massa única, massa fina, azulejos, etc.) receberão 

chapisco comum com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3. 

 

16.4 Emboço único 

 

Todas as alvenarias internas novas previstas para receberem pintura serão 

emboçadas com camada única de argamassa mista de cimento, cal em pasta e 

areia no traço 1:2:8. 

 

Todas as alvenarias previstas para receberem revestimentos cerâmicos serão 

emboçadas com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:4, sendo vedada 

a utilização de cal. 
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Somente após a pega completa da argamassa de assentamento das alvenarias e 

do chapisco prévio e embutidas e testadas todas as tubulações, deverão ser 

aplicadas a camada única de revestimento com emboço. 

 

O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e sarrafeado, 

tendo como gabaritos faixas mestras verticais, executadas, previamente, com o 

mesmo tipo de argamassa. 

 

Para superfícies que receberão pintura, o paramento final deverá apresentar 

superfície lisa, e para as superfícies que receberão revestimento cerâmico, o 

paramento final deverá apresentar superfície áspera ou “riscada” para melhorar a 

aderência do revestimento final. 

 

O aspecto final deve apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de retração ou 

descontinuidades, resultando em superfície absolutamente plana. 

 

16.5 Revestimentos cerâmicos 

 

As peças deverão estar limpas, isentas de materiais estranhos e deverão ser 

assentadas a seco, sem imersão prévia em água. 

 

As peças cerâmicas serão cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras, quanto 

à qualidade, calibragem e desempenho, sendo descartadas todas as peças que 

demonstrarem defeitos de superfície, discrepância de bitola ou empeno. 

 

Quanto à calibragem admite-se uma discrepância de bitola da ordem de 1 a 2 mm, 

sendo imprescindível, desta forma, que se proceda a uma cuidadosa seleção e 

classificação do material. 

 

O aspecto da superfície deverá apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de 

retração ou descontinuidade de aplicação da argamassa. As eventuais correções 

ou reparos deverão receber tratamento especial. 

 

Após terem sidos gerados cordões com a argamassa adesiva, e estando estes 

ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se uma a uma as cerâmicas. A 

espessura final da camada entre a cerâmica e o emboço será de 2 mm. 

 

Conforme indicação em projeto, serão utilizados os seguintes revestimentos 

cerâmicos: 

 

- Sanitário 
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Revestimento em placa cerâmica na cor neve assentada com juntas a prumo, dim.: 

10x10cm.  

Fornecedores de referência: Eliane - Arquitetural Mesh, ou similar, desde que 

apresentem as mesmas características técnicas. 

 

 

 
Imagem 5- REVESTIMENTO 10x10 

 

O rejuntamento será feito com argamassa adesiva impermeável pré-fabricada, 

tipo cimento colante, cor grafite. 

 

 

 

17. REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS 

 
17.3 Chapisco com argamassa de cimento e areia 

 

Todas as alvenarias bem como as superfícies de concreto previstas para posterior 

revestimento de qualquer tipo (massa única, massa fina, azulejos, etc.) receberão 

chapisco comum com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3. 

 

17.4 Emboço único 

 

Todas as alvenarias internas previstas para receberem pintura serão emboçadas 

com camada única de argamassa mista de cimento, cal em pasta e areia no traço 

1:2:8. 

 

Todas as alvenarias previstas para receberem revestimentos cerâmicos serão 

emboçadas com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:4, sendo vedada 

a utilização de cal. 

 

Somente após a pega completa da argamassa de assentamento das alvenarias e 

do chapisco prévio e embutidas e testadas todas as tubulações, deverão ser 

aplicadas a camada única de revestimento com emboço. 
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O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e sarrafeado, 

tendo como gabaritos faixas mestras verticais, executadas, previamente, com o 

mesmo tipo de argamassa. 

 

Para superfícies que receberão pintura, o paramento final deverá apresentar 

superfície lisa, e para as superfícies que receberão revestimento cerâmico, o 

paramento final deverá apresentar superfície áspera ou “riscada” para melhorar a 

aderência do revestimento final. 

O aspecto final deve apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de retração ou 

descontinuidades, resultando em superfície absolutamente plana. 

 

17.5 Prevenção de trincas 

 

Nas paredes externas aplicar fita de polietileno e membrana à base de emulsão 

PVA, armada com tela de aço galvazinado, no encontro da estrutura metálica e a 

alvenaria conforme indicado no projeto da Portaria (ver DET. 30 – AR20). 

 

O aspecto final deverá apresenta-se uniforme, sem falhas, fissuras de retração ou 

descontinuidades, resultando em superfície absolutamente plana. 

 

17.6 Revestimento em argamassa especial 

 

As faces externas receberão revestimento em argamassa a base de cimento 

Portland, agregados, aditivos, fibras e inibidores de retração, com efeito visual de 

cimento queimado, esp.:2mm. 

 

A aplicação deverá ser feita sobre emboço rugoso, limpo e levemente umedecido, 

com desempenadeira lisa, em faixas de até 1,5m². 

 

Fornecedores de referência: Bautech - Cimento queimado, pronto, cor grafite ou 

similar, desde que apresentem as mesmas características técnicas. 

 

Após aplicação do produto, a superfície não poderá ter contato com água por no 

mínimo 72h. Após esse período, deverá ser impermeabilizada com resina acrílica 

indicada pelo fabricante. 

 

Fornecedores de referência: Bautech - Resina Acrílica Multiuso 

 

Nota: A Construtora deverá apresentar para aprovação da fiscalização, 

quatro amostras de acabamento e coloração para as paredes externas. 
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18. PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
 

18.3 Regularização de Base com Argamassa para Revestimento de 

Pisos 

 

Camada de argamassa, executada sob área coberta da construção, com solicitação 

leve, e espessura máxima de 2 cm, sobre laje ou lastro impermeabilizado. 

 

As fases de marcação ou marcação e elevação da alvenaria devem estar 

concluídas. Entretanto, a fixação ainda não deve ter sido executada. 

 

Se houver instalações elétricas no piso devem estar executadas e testadas. 

 

Conforme indicação em projeto, serão utilizados os seguintes pisos: 

 

18.4 Pisos internos 

 

18.4.1 Piso em porcelanato  

 

Será utilizado porcelanato acabamento natural, retificado, dim.: 500x500mm, 

aplicado com juntas a prumo, e rodapé no mesmo material e acabamento, 

dim.:100x500mm. O rejuntamento será feito com argamassa adesiva 

impermeável pré-fabricada, tipo cimento colante. 

 

As juntas deverão ser uniformes, com aproximadamente 2 mm de espessura, o 

que poderá ser obtido com o uso de linha de nylon. 

 

O posicionamento dos elementos das instalações elétricas e hidráulicas deverá ser 

feito com a devida antecedência para que não haja interferência ou 

descontinuidade nos trabalhos. 

 

As peças a serem utilizadas em arremates deverão ser cortadas com ferramentas 

adequadas, não devendo apresentar rachaduras ou emendas. As bordas de corte 

serão tratadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

 

 



 
 
 

 

71 

 
 

FAPESP 

Processo __________  

Fls. N.º____________ 

Volume ___________      

      
 

Imagem 6- Piso e rodapé em Porcelanato 

  

Fornecedores de referência: Eliane – Minimum Cimento NA, Portobello, Cecrisa ou 

similar, desde que apresentem as mesmas características técnicas. 

 

 

18.5 Pisos externos 

 

18.5.1 Piso em placas cerâmicas extrudadas  

 

O piso existente da área externa será em cerâmicas extrudadas de alta resistência, 

tamanhos 600x300mm e 300x300mm, cor cinza claro, espessura 12mm, juntas 

de 3mm, superfície com proteção anti manchamento, não absorção de impurezas 

e fácil limpeza. Assentamento com argamassa de alto rendimento adequada e 

rejuntamento com rejunte aluminoso. 

 

As placas deverão ser assentadas conforme paginação detalhada em projeto. Notar 

que a área da portaria possui paginação diferente do resto da área. Sobre os 

degraus existente embaixo das muretas, deverão ser usadas as placas de 

600x300mm recortadas sob medida conforme largura do degrau. A face vertical 

do degrau (espelho) receberá acabamento cimentado. 

 

Fornecedores de referência: Hunter Douglas/NBK Linha Kerart R10 cor cinza claro 

ou similar, desde que apresentem as mesmas características técnicas. 
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Imagem 7- CERÂMICA LINHA KERART  

 

 

18.6 Soleiras 

 

As soleiras serão de granito Amarelo Samoa com espessura de 2 cm, com 

dimensões relativas a cada vão, conforme indicado no projeto de arquitetura. 

 

 

18.7 SINALIZAÇÃO EXTERNA  

 

18.7.1- Sinalização Tátil 

 

Instalação de piso tátil, em porcelanato, 25 X 25 cm, de modo INTEGRADO, sem 

desnível aparente. 

 O piso tátil deverá ter cor contrastante com a do piso adjacente e será fixado 

integrado aos pisos existentes, nos locais e paginação definidos no projeto 

arquitetônico, observando no assentamento em argamassa e rejuntamento 

obedecendo as recomendações do fabricante do piso. As peças do piso tátil 

deverão apresentar modulação que garanta a continuidade da textura e não 

poderá apresentar desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente 

no próprio relevo. Será aplicado piso tátil de alerta conforme indicado em projeto, 

cor azul. 

Protótipo Comercial: Eliane – Linha Arqtec. 

 

 
Imagem 8- PORCELANATO TÁTIL 
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A execução deve atender as normas da NBR 9050 e o Decreto 5296 de 02 de 

dezembro de 2004. 

 

19.5.2- Sinalização para vaga de estacionamento 

 

Pintura de faixas demarcatórias e sinalização horizontal para deficiente físico, em 

adesivo com acabamento microtexturizado e antiderrapante, conforme NBR 9050. 

Padrão a ser definido, mediante aprovação do Setor de Infraestrutura FASPESP. 

 

Protótipo Comercial: Sinalização Horizontal para Deficientes Físicos - Redondo 1m-

Seton, ou similar, desde que atenda às mesmas características técnicas. 

 

 

18.8 Peitoris 

Nos caixilhos novos deverão ser instalados peitoris em granito Amarelo Samoa, 

seguindo o padrão existente, conforme indicação em projeto. 

 

 

 

 

19. LOUÇAS E METAIS 
 

19.1 Louças Sanitárias e Acessórios 

 

Os aparelhos serão de qualidade superior sem manchas ou defeitos e colocados 

conforme indicado no projeto de arquitetura. 

 

No rejuntamento dos aparelhos, será empregada pasta de cimento branco. 

As louças deverão ser brancas e do tipo e fabricantes abaixo listados ou similar, 

desde que apresentem as mesmas características técnicas; 

 

a) Bacia sanitária com caixa acoplada, com assento plástico 

 

Consumo de até 6 lts./descarga, cor branca, com assento plástico e tampas 

compatíveis com o conjunto, em conformidade com as NBR 9338/97, 11852/92 e 

6452/97; caixa com marcação de linha d´água para regulagem de boia. 

 

Ref.: Deca – Vogue Plus P505 / Assento Vogue Plus AP 50, ou similar, desde que 

apresentem as mesmas características técnicas  
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Imagem 9-  BACIA COM CAIXA ACOPLADA 

 

 

Ref.: Deca Linha Conforto mod. P510/ AP510 ou similar, desde que apresentem as 

mesmas características técnicas 

 

b) Lavatório com coluna suspensa  

 

Ref.: Deca – Vogue Plus L510+C510, ou similar, desde que apresentem as mesmas 

características técnicas 

 

 
Imagem 10- Lavatório de coluna 

 

 

 

19.2 Metais 
 

Todos os metais serão inteiramente novos, em perfeitas condições de 

funcionamento e acabamento. 

Quando da colocação dos metais nos aparelhos, não se permitirão furos ou 

adaptações nas peças observando-se locais próprios de colocação. 

 

a) Torneira tipo “Presmatic” 
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Ref. Deca  - Torneira Decamatic c/ fechamento automático – cód. 1170C ou similar, 

desde que apresentem as mesmas características técnicas. 

 

 

 
Imagem 11- TORNEIRA DE PRESSÃO 

 

 

 

b) Sifão cromado para lavatórios de sanitários 

Ref. Deca mod. 1680 ou similar, desde que apresentem as mesmas características 

técnicas da Docol ou Perflex 

 

 
Imagem 12- sifão cromado  

 

 

 

 

20. LUMINÁRIAS 
Em todos os locais, segundo o posicionamento especificado na Planta de Forro e 

Iluminação do projeto de arquitetura, serão utilizadas as luminárias descritas 

abaixo: 

 

20.1 Luminárias internas 

 

a) Luminária quadrada de embutir em forro de gesso para 2 lâmpadas 

fluorescentes compactas de 18W.  
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Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-

pó na cor branco. Refletor em alumínio anodizado e difusor em acrílico translúcido. 

Dimensões: 260x260x85mm / Nicho: 235x235mm 

Ref.: Mega Light – PE200/ACR, Lumicenter, Itaim Iluminação ou similar, desde 

que apresentem as mesmas características técnicas 

 

 
Imagem 13-LUMINÁRIA DE EMBUTIR 

 

 

b) Luminária quadrada de sobrepor para 1 lâmpada fluorescente de 18w, 

dupla. 

Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó 

na cor branca. Refletor em alumínio anodizado multi-facetado de alto brilho. 

Ref.: Megalight, Lumicenter, ou similar, desde que apresentem as mesmas 

características técnicas. 

 

 

 
Imagem 14- Luminária quadrada de sobrepor 

 

 

 

 

 

21. PINTURA 
 

21.1 Condições gerais 
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Os serviços de pintura somente serão iniciados após a secagem ou cura completa 

das superfícies a que se destinam, devendo as mesmas ser cuidadosamente 

limpas, escovadas e raspadas, para remover partes soltas, sujeiras, poeiras e 

outras substâncias estranhas. 

 

As superfícies a pintar deverão ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, 

fuligens, cinzas e outros materiais estranhos possam se depositar durante a 

aplicação e secagem da tinta. 

 

Antes de iniciar-se qualquer serviço de pintura, deverá ser verificada a preparação 

da superfície de acordo com as recomendações dadas, e que a tinta seja 

apropriada ao tipo de superfície. 

 

Deverá ser aplicada outra demão de tinta quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo observar um intervalo de 2 horas entre demãos 

sucessivas. 

Na aplicação de massas para preparo das superfícies, deverá ser utilizada massa 

acrílica nas superfícies externas. Nas superfícies, protegidas da umidade, poderão 

ser utilizadas massa corrida sem diluição. 

 

As superfícies que não serão pintadas deverão ser protegidas com tiras de papel, 

pano, fitas adesivas ou outros materiais. 

 

A remoção de salpicos deverá ser feita quando a tinta estiver seca, empregando 

removedor adequado, sempre que necessário. 

 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, será feita uma amostra de cores 

com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00 m no próprio local a que se destina, 

para aprovação do CONTRATANTE. 

 

Deverão ser usadas tintas de fabricação recente, prazo inferior a 90 dias, 

não sendo permitidas composições diferentes das indicações dos 

fabricantes 

 

As tintas aplicadas deverão ser diluídas conforme orientação do fabricante e 

aplicadas na proporção recomendada. As camadas deverão ser uniformes, sem 

corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 

 

Todas as tintas deverão ser rigorosamente misturadas dentro das latas e 

periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, 

para obter uma mistura densa uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e 

componentes mais densos. 
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A última demão de acabamento será aplicada somente após a conclusão dos 

serviços de forro, divisórias, iluminação, etc. 

 

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados deverão ser suspensos em tempos 

de chuva ou de excessiva umidade. 

 

As cores aqui descritas são meramente referenciais. Os tons exatos a serem 

utilizados serão definidos durante as obras pela fiscalização, mediante 

apresentação pela Construtora do catálogo do fabricante de tintas. 

 

Este catálogo deverá ser completo, incluindo todas as cores previstas em sistemas 

computadorizados de mixagem de pigmentos. Serão solicitadas amostras de no 

mínimo 1,00 m² nos locais antes da decisão final. 

 

Deverão ser adotadas precauções especiais, com a finalidade de evitar respingos 

de tinta em superfícies não destinadas à pintura, tais como vidros, ferragens de 

esquadrias e outras. 

21.2 Tinta Acrilica 

 

Serão pintadas com tinta acrílica as paredes , além dos forros em gesso e lajes 

conforme indicação em projeto. 

 

Os procedimentos abaixo deverão ser observados quando da aplicação da pintura 

sobre as superfícies emboçadas e emassadas: 

 

a) Serão removidas as manchas de óleo, graxa, mofo e outras porventura 

existentes, com detergente apropriado; 

 

b) Lixamento leve e remoção do pó ou partículas soltas; 

 

c) Uma demão de fundo selador acrílico, a rolo ou pincel, a título de “queima”; 

 

d) Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da aplicação do fundo, deverá ser feita a 

aplicação da massa acrílica, a ser executada com espátula ou desempenadeira de 

aço, em camadas finas e em número suficiente para um perfeito nivelamento da 

superfície. Deverá ser observado um intervalo mínimo de 3 (três) horas entre 

camadas de massa; 

 

e) Após 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo, da aplicação da última camada de 

massa, lixamento, com lixa fina e remoção do pó com espanador; 

 

b) Uma demão de fundo selador acrílico a rolo ou pincel; 
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c) Após 12 (doze) horas, aplicação de 2 (duas) demãos de acabamento, a rolo, 

da tinta. Entre as 2 (duas) demãos haverá intervalo mínimo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

 

 

 

21.3 Superfície de metal galvanizado 

 

Preparar a superfície com lixa para ferro 150 ou 100 e, posteriormente, remover 

o pó com estopa embebida em aguarrás. Aplicar então um fundo para galvanizados 

(Galvite, Galvoprimer, Fundo para Galvanizados, etc) ou um fundo fosfatizante 

com trinchas de cerdas macias ou rolo de espuma. 

Para garantir a perfeita aderência, deixar secar entre 18 a 24 horas e lixar com 

lixa 150, eliminando o pó com estopa embebida em aguarrás. Depois disso aplicar 

o Esmalte sintético alto brilho em duas demãos. 

 

21.4 Tinta esmalte sintético 

 

Superfície de madeira 

 

Os batentes e guarnições e folhas das esquadrias de madeira receberão 

acabamento em pintura esmalte alto brilho na cor branca. Deverão ser 

previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer resíduos. 

 

Todas as imperfeições serão corrigidas com massa. 

Após lixar a superfície, primeiro com lixa grossa e depois com lixa fina, deverá ser 

aplicada uma demão de “primer” selante, conforme recomendação do fabricante, 

a fim de garantir resistência à umidade e melhor aderência das tintas de 

acabamento. 

 

 

 Pinturas em superfícies metálicas 

 

Estruturas Metálicas, Gradis, guarda-corpos, portões e plataforma metálica serão 

pintados com tinta esmalte sintético alto brilho em cor definida em projeto 

 

O mesmo processo adotado para a escolha da cor das paredes externas deverá 

ser adotado para a definição desta cor. 

 

Os procedimentos abaixo deverão ser observados quando na aplicação do esmalte 

sintético nas superfícies metálicas: 
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a) Toda a superfície metálica será completamente limpa de toda a ferrugem, quer 

por meios mecânicos - escova ou palha de aço, lixa ou outros meios, quer por 

processo químico. 

 

b) Limpas e secas as superfícies tratadas e antes que o processo de oxidação se 

reinicie, será aplicada uma demão de fundo preparador; 

 

c) Como acabamento final, duas demãos de tinta aplicadas a pincel. 

 

Serão pintadas com tinta esmalte sintético alto brilho na cor branco todos os 

caixilhos de ferro, portas de madeira e rodapés, existentes e novos, estrutura 

metálica do alpendre, inclusive rufos e estrutura existente de cobertura a ser 

mantida, conforme indicação em projeto. 

 

 

21.5 Pintura hidrofugante 

 

A platibanda em concreto aparente receberá acabamento com pintura 

hidrofugante com siloxano oligomérico, base solvente, sobre superfície de concreto 

indicada no projeto, com acabamento fosco. 

 

O substrato deve apresentar-se íntegro, limpo, seco e isento de óleos, graxas, 

desmoldantes, compostos de cura ou quaisquer outras contaminações. Nestas 

situações, recomenda-se executar jateamento abrasivo para a remoção das 

impurezas. Caso a superfície apresente-se úmida, providenciar sua 

desumidificação até nível recomendado pelo fabricante.  

 

A aplicação pode ser realizada com rolo, pincel ou equipamento de pulverização 

do tipo airless, aplicando o produto até a saturação do substrato. Em superfícies 

de elevada capacidade de absorção, tais como concretos de baixa resistência 

mecânica e tijolos maciços, o produto deve ser aplicado em duas demãos.  

 

A segunda demão somente deve ser executada quando a demão anterior estiver 

seca.  

 

Proteger esquadrias, juntas, produtos à base de asfalto ou betume e vegetações 

próximas às superfícies de concreto ou alvenaria que receberão a pintura. 

 

22. SERRALHERIA 
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22.1 Corrimão e Guarda Corpo 

 

Estão previstos corrimãos na rampa de acesso a Portaria. Os mesmos serão 

executados em tubos de aço galvanizado para acabamento em pintura esmalte 

sintético, conforme detalhes do projeto, e deverão seguir a NBR 9050/2004 

(Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências). 

Na plataforma metálica da Portaria será executado guarda corpo com tubos em 

aço galvanizado com h=1,20m e acabamento com pintura esmalte sintético. 

 

Não serão admitidas concordâncias em ângulo nos encontros e mudanças de 

direção do corrimão. Todas as concordâncias entre os elementos deverão ser 

curvas com raio nunca inferior a 5cm. 

 

As peças deverão ter pintura esmalte brilhante com cores definidas no projeto de 

arquitetura. 

 

22.2 Gradil metálico 

 

Serão instalados na portaria: 

 

 GR02 – DIM.: 0,69x2,10m 

 Portão com 01 folha de abrir tipo gradil de ferro com malha dim.: 

200x50mm e barra horizontal ∅5mm, acabamento em pintura esmalte 

sintético cor conforme padrão existente; 

 

 GR03 – DIM.: 0,70x2,10m 

 Gradil de ferro com malha dim.: 200x50mm e barra horizontal ∅5mm, 

módulo fixo, acabamento em pintura esmalte sintético cor conforme padrão 

existente 

 

22.3 Grelhas de ferro fundido 

 

As grelhas em ferro fundido existentes na área do estacionamento de visitantes 

serão substituídas por novas, também em ferro fundido,  conforme projeto. 

 

Cada módulo terá tela perfurada tipo moeda em aço inoxidável, furo de 17 a 

22mm, fixada por baixo em toda a sua extensão e largura. 

 

As grelhas serão apoiadas em requadros de cantoneira também em ferro, 

grampeados, feitos sob medida para cada vão.  
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23. DIVERSOS 
23.1 Gaveta para documentos 

Na Portaria será instalado uma Gaveta para Passagem de Documentos com 

dimensões de 47x47x20cm (ver AR18). 

 

A mesma será confeccionada em aço, sua forma construtiva permite a passagem 

de volumes médios em guaritas, permitindo controle de entrada de objetos, 

evitando contato físico com pessoas desconhecidas. Fornecida com exclusivo 

sistema de travamento que impede ataques, quando a gaveta é aberta. 

Acabamento com Pintura Eletrostática Preta e fundo Primer; 

 

 
Imagem 15 GAVETA DE PASSAGEM 

 

Ref.: MetalSeg, Blindaço, Emtec ou similar, desde que apresentem as mesmas 

características técnicas 

 

23.2 Microfone para portaria 

Para a Portaria será instalada sistema intercomunicador através de microfones tipo 

pedestal com controles de níveis e sistema automático de voz externo fixados 

diretamente no vidro.  

Acabamento Anodização: cor alumínio natural brilhante e Tela de proteção alto 

falante: aço inox de alta resistência com pintura eletrostática. 

 

 
Imagem 16- MICROFONE 
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24. CÁLCULO ESTRUTURAL 
Vide especificação completa no Projeto Executivo de Instalações de Estrutura - 

ANEXO B. 

 

 

25. SONDAGEM 
Vide especificação completa no ANEXO C. 

 

26. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Vide especificação completa no Projeto Executivo de Instalações elétricas- ANEXO 

D. 

 

27. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
Vide especificação completa no Projeto Executivo de Instalações hidráulicas- 

ANEXO E. 

 

OBS.:  OS PROJETOS DE ARQUITETURA ESTÃO NO ANEXO A. 

 

 

28. ARREMATES FINAIS E TESTES DE FUNCIONAMENTO 
 

28.1 Arremates finais 

Serão executados todos os serviços destinados aos arremates finais da obra, para 

sua entrega em perfeito estado, tais como pinturas e revestimentos. 

Para cada item construtivo será empregada a técnica adequada, discriminada para 

os diversos estágios de construção. 

 

28.2 Testes de funcionamento 

 

Serão executados testes para verificação de todos os aparelhos e equipamentos. 

 

29. DOCUMENTOS DO PROJETO / PLANTAS E 

DESENHOS 
 

São parte integrante do presente Termo de Referência – Anexo B do Edital, 

todos os arquivos eletrônicos de documentos e de plantas/desenhos 

relacionados na tabela abaixo.  

Esse edital, na íntegra, e todos os arquivos eletrônicos serão fornecidos às 

empresas interessadas em participar da licitação em mídia eletrônica – disco “CD”. 
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Os licitantes deverão se dirigir Gerência de Licitações, Patrimônio e Suprimentos, 

situada à Rua Pio XI, 1.500, 4º andar, Alto da Lapa, São Paulo/SP, no horário das 

08h às 17h, e entregar um CD virgem gravável (R ou R/W), ocasião em que será 

gravado o arquivo digital, sem ônus para os licitantes. 

 

 
 

LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO – ARQUIVOS 
ELETRÔNICOS 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À 
PESQUISA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - FAPESP 

DATA: Junho 2014 CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA 
CONSTRUÇÃO DE GUARITA 
NO EDIFÍCIO SEDE DA 
FAPESP 

ANEXO A 

PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETURA 

FOLHA  

Nº DO 

DOCUMENT
O  

TÍTULO FOLHA  FORMATO REVISÃO 

AR-01 
FAPESP-

1977-SEDE-
EX-AR01 

PLANTAS DE LAYOUT, PONTOS, FORRO, 
DEMOLIÇÃO, CIVIL E COBERTURA 

A1 0 

AR-02 

FAPESP-

1977-SEDE-
EX-AR02 

CORTES OO/PP E ELEVAÇÕES 02/03/04/05 A1 0 

AR-03 
FAPESP-

1977-SEDE-

EX-AR03 

PLANTA DE PISO E DETALHES A1 0 

AR-04 
FAPESP-

1977-SEDE-
EX-AR04 

DETALHES DO SANITÁRIO E ESQUADRIAS A1 2 

          

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TERMO 
DE REFERÊNCIA  

69 páginas  

                    

ANEXO B 

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA METÁLICA  

FOLHA  
Nº DO 

DOCUMENT
O  

TÍTULO FOLHA  FORMATO REVISÃO 

MET-01 
FAPESP- 

MET-portaria 

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA - 

PORTARIA 
A1 1 

ES-04 
FAPESP-
1977-EX-
ES01-R00 

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA - FÔRMAS 
E ARMAÇÃO (CONCRETO) 

A1 1 
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MEMORIAL DE CÁLCULO ESTRUTURA METÁLICA 20 páginas  

          

ANEXO C 

SONDAGEM  

          

MEMORIAL DE SONDAGEM  04 páginas  

          

ANEXO D 

PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA  

FOLHA  
Nº DO 

DOCUMENT
O  

TÍTULO FOLHA  FORMATO REVISÃO 

EL-01 
FAPESP-
1977-EX-
EL01-R02 

Distribuição de Iluminação - Guarita 2º 
Pavimento  

A1 2 

EL-02 
FAPESP-
1977-EX-

EL02-R01 

Distribuição de tomadas - Guarita 2º 
Pavimento  

A1 1 

EL-03 
FAPESP-
1977-EX-
EL03-R01 

Distribuição de Lógica - Guarita 2º Pavimento  A1 1 

EL-04 

FAPESP-

1977-EX-

EL04-R00 

Distribuição de Força - Guarita 2º Pavimento  A1 0 

EL-05 
FAPESP-
1977-EX-
EL05-R00 

Diagrama Multifilar  A1 0 

          

MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA  10 páginas  

          

ANEXO E 

PROJETO EXECUTIVO - HIDRÁULICA  

FOLHA  
Nº DO 

DOCUMENT
O  

TÍTULO FOLHA  FORMATO REVISÃO 

HID-01 
1977-EX-

HID01-R00 
NOTAS, LEGENDA E DETALHES 
CONSTRUTIVOS 

A1 0 

HID-02 
1977-EX-

HID02-R00 
PLANTA LOCALIZAÇÃO  A1 0 

HID-03 
1977-EX-

HID03-R00 
ISOMÉTRICOS E DETALHES DE ESGOTO A1 0 

          

MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 11 páginas  
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PLANILHA 

PL.DET. FAPESP GUARITA REV 2 (LICITANTE) 02 páginas  
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SEÇÃO  -  C  -  PLANILHAS 
 

C.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIENTATIVA 
 

 
 

ITEM 
MÉDIA APURADA (Valores 

Referenciais) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. 
QUAN

T. 
UNITÁRIA  TOTAL  

I IMPLANTAÇÃO  
        

020206 Container depósito - mínimo 9,20 m²  mês 
        

1,00  
 R$     251,17  

 R$            
251,17  

020802 Placa de identificação da obra m² 
        

1,00  
 R$     417,07  

 R$            
417,07  

            

II 2º PAVIMENTO - GUARITA  
    

    

II.1 
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRA      

    

A DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  
    

    

040910 
Retirada de guarda corpo ou gradil em 
geral 

m² 
        

4,49  
 R$       23,71  

 R$            
106,48  

A.II1.01U Remoção de instalações elétricas cj 
        

1,00  
 R$     483,66  

 R$            
483,66  

030102 Demolição manual de concreto simples m³ 
        

0,39  
 R$     131,61  

 R$              
51,33  

B TAPUMES E ALOJAMENTOS 
    

    

020311 Tapume móvel para fechamento de áreas m² 
       

88,35  
 R$       48,63  

 R$         
4.296,02  

C LOCAÇÃO DA OBRA  
    

    

021002 Locação da obra de edificação m² 
       

17,79  
 R$         7,29  

 R$            
129,60  

II.2 SERVIÇOS GERAIS  
    

    

A CARGA E TRANSPORTE MANUAL 
    

    

050406 
Transporte manual horizontal e/ou vertical 
de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 
       

12,00  
 R$       78,84  

 R$            
946,08  

B 
CARGA E TRANSPORTE 
MECANIZADO     

    



 
 
 

 

88 

 
 

FAPESP 

Processo __________  

Fls. N.º____________ 

Volume ___________      

050703 

Remoção de entulho com caçamba 
metálica, independente da distância do 
local de despejo, inclusive carga e 
descarga 

m³ 
       

12,00  
 R$       85,49  

 R$         
1.025,91  

C ANDAIMES E PROTECÇÃO 
    

    

020503 Andaime tubular fachadeiro 
m² x 
mês 

     
240,65  

 R$         9,81  
 R$         

2.361,98  

020509 
Montagem e desmontagem de andaime 
tubular fachadeiro com altura até 10 m 

m² 
       

80,20  
 R$         7,65  

 R$            
613,73  

II.3 INFRA-ESTRUTURA 
    

    

A SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO  
    

    

A.II3.000049. 
SER 

Escavação manual de vala em solo de 1ª 
categoria, profundidade até 2M 

m³ 
        

3,15  
 R$       55,37  

 R$            
174,42  

A.II3.000001. 
SER 

Regularização de fundo de vala com 
soquete 

m² 
        

4,00  
 R$       11,92  

 R$              
47,69  

A.II3.000007. 
SER 

Reaterro e compactação manual de vala 
por apiloamento com soquete 

m³ 
        

0,95  
 R$       41,92  

 R$              
39,82  

A.II3.000006. 
SER 

Lastro de concreto, incluindo preparo e 
lançamento 

m³ 
        

0,20  
 R$     452,48  

 R$              
90,50  

111804 Lastro de pedra britada 1 e 2 m³ 
        

0,12  
 R$     116,91  

 R$              
14,03  

B INFRAESTRUTURA - FÔRMAS  
    

    

B.II3.000012. 
SER 

Fôrma de madeira para fundação com 
tábuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos  

m² 
       

11,20  
 R$       64,72  

 R$            
724,84  

C INFRAESTRUTURA - ARMADURAS 
    

    

C.II3.000003. 
SER 

Armadura de aço ca-50 para estruturas 
de concreto armado, ø até 12,5 mm, 
corte, dobra e montagem  

kg 
     

110,00  
 R$         9,92  

 R$         
1.090,65  

D INFRAESTRUTURA - CONCRETO 
    

    

D.II3.000017. 
SER 

Concreto estrutural dosado em central,fck 
30 mpa 

m³ 
        

2,80  
 R$     420,10  

 R$         
1.176,28  

111608 
Lançamento e adensamento de concreto 
ou massa por bombeamento 

m³ 
        

2,80  
 R$     228,47  

 R$            
639,72  

II.4 SUPERESTRUTURA 
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A SUPERESTRUTURA - FÔRMAS  
    

    

090204 
Forma plana em compensado para 
estrutura aparente 

m² 
       

79,55  
 R$       86,71  

 R$         
6.897,78  

B SUPERESTRUTURA - ARMADURAS 
    

    

B.II4.000003. 
SER 

Armadura de aço ca-50 para estruturas 
de concreto armado, ø até 12,5 mm, 
corte, dobra e montagem  

kg 
     

464,00  
 R$         9,92  

 R$         
4.600,56  

100106 
Armadura de aço para estruturas em 
geral, ca-60, ø 4,2 a 6 mm, corte e dobra 
na obra  

kg 
       

36,00  
 R$         8,92  

 R$            
320,94  

C SUPERESTRUTURA - CONCRETO 
    

    

C.II4.000017. 
SER 

Concreto estrutural dosado em central,fck 
30 mpa 

m³ 
        

8,15  
 R$     420,10  

 R$         
3.423,82  

111608 
Lançamento e adensamento de concreto 
ou massa por bombeamento 

m³ 
        

8,15  
 R$     221,96  

 R$         
1.808,98  

D 
SUPERESTRUTURA - LAJES E 
PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS      

    

D.II4.000014. 
SER 

Cimbramento tubular desmontável, 
material locado, incluso montagem e 
desmontagem 

m³ 
       

20,75  
 R$       89,23  

 R$         
1.851,57  

E 
SUPERESTRUTURA - JUNTAS DE 
TRABALHO      

    

E.II4.000009. 
SER 

Enchimento de juntas de movimentação 
com elastômero à base de borracha de 
poliuretano, com seção transversal 2x2 
cm  

dm³ 
        

0,15  
 R$     948,72  

 R$            
142,31  

E.III4.01U 
Cantoneira em aluminio parafusada para 
proteção de juntas de dilatação 

m 
        

3,73  
 R$       57,77  

 R$            
215,48  

F SUPERESTRUTURA - METÁLICA 
    

    

150303 

Fornecimento e montagem de estrutura 
em aço astm-a36, sem pintura para a 
superestrutura do edifício, coberturas e 
escadas 

kg 
  

3.518,3
0  

 R$       22,93  
 R$       

80.674,62  

G MONTAGEM 
    

    

G.II4.01U 
Mão de obra especializada para içamento 
e fixação da estrutura metálica 

kg 
  

3.518,3
0  

 R$       10,15  
 R$       

35.719,54  

II.5 PAREDES E PAINÉIS  
    

    

A ALVENARIA DE VEDAÇÃO  
    

    

A.II5.000070.
SER 

Alvenaria de vedação com bloco de 
concreto, 11,5x19x39 cm, espessura da 
parede 11,5 cm, juntas de 10 mm com 
argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia sem peneirar traço 
1:0,5:8 

m² 
       

24,82  
 R$       72,02  

 R$         
1.787,54  
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141011 
Alvenaria de bloco de concreto de 
vedação, uso revestido, de 14cm 

m² 
       

23,18  
 R$       72,72  

 R$         
1.685,71  

B VERGAS 
    

    

142001 
Vergas, contravergas e pilaretes de 
concreto armado 

m³ 
        

0,04  
 R$     964,19  

 R$              
38,57  

II.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 
    

    

A PORTAS 
    

    

230409 

PM01 - Porta lisa com batente de madeira 

- dim.: 72 x 210cm com acabamento em 
laminado melamínico cor branco, com 
batente e guarnição com acabamento em 
pintura com tinta esmalte sintético e 
ferragem 

un 
        

1,00  
 R$  1.088,31  

 R$         
1.088,31  

A.II6.01U Mola hidráulica aérea para porta un 
        

1,00  
 R$     291,20  

 R$            
291,20  

II.7 ESQUADRIAS METÁLICAS  
    

    

A PORTAS 
    

    

A.II7.01U 

PA01 - Porta com 01 folha de abrir com 

reforço em alumínio anodizado natural. 
fechamento com chapa. controle de 
acesso - dim.: 1,00x2,30m 

m² 
        

2,30  
 R$     989,99  

 R$         
2.276,97  

B JANELAS  
    

    

B.II7.01 
Caixilho em aluminio com vidro blindado 
incolor tipo 2, esp.: 21mm - (dim.: 
1,10x2,33m) 

m² 
        

9,49  
 R$  1.842,19  

 R$       
17.482,36  

250110 
CA02 - caixilho em aluminio tipo 

veneziana, sob medida 
m² 

        
1,18  

 R$     913,83  
 R$         

1.078,32  

II.8 VIDROS 
    

    

A ESPELHOS  
    

    

260401 
Espelho em vidro cristal liso, espessura 
4mm, colocado sobre a parede 

m² 
        

0,45  
 R$     344,43  

 R$            
154,99  

II.9 COBERTURA 
    

    

A ESTRUTURA  
    

    

150303 
Fornecimento e montagem de estrutura 
em aço astm a-36, sem pintura 

kg 
     

151,56  
 R$       23,90  

 R$         
3.622,29  

B TELHAS  
    

    

161307 
Telhamento em chapa de aço pré-pintada 
com epóxi e poliéster tipo sanduiche 
espessura de 0,50 mm, com poliuretano 

m² 
       

24,00  
 R$     128,40  

 R$         
3.081,66  

C ACESSÓRIOS  
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163306 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada 
nº24 - Corte 1,00m 

m 
       

21,11  
 R$     118,89  

 R$         
2.509,82  

II.10 IMPERMEABILIZAÇÃO  
    

    

A 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS 
FUNDAÇÃO     

    

321601 
Pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa 

m² 
       

16,00  
 R$         8,37  

 R$            
133,92  

A.II10.000021
.SER 

Impermeabilização de parede sujeita a 
umidade de solo com aditivo hidrófugo e 
tinta asfáltica  

m² 
       

16,00  
 R$       42,96  

 R$            
687,36  

B 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS 
FUNDAÇÃO     

    

321704 
Impermeabilização utilizando argamassa 
polimérica, com reforço em tela poliéster 
para pressão hidrostática positiva 

m² 
        

1,76  
 R$       49,41  

 R$              
86,96  

170102 
Proteção mecânica,com arg. de cimento e 
areia traço 1:3,   e= 3 cm  

m³ 
       

11,02  
 R$     886,82  

 R$         
9.772,70  

C IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS  
    

    

C.II10.000025
. SER 

Regularização de superfície para 
impermeabilização,com arg. de cimento e 
areia traço 1:3,   e= 2 cm  

m² 
        

2,70  
 R$       25,73  

 R$              
69,47  

321704 
Impermeabilização utilizando argamassa 
polimérica, com reforço em tela poliéster 
para pressão hidrostática positiva 

m² 
        

9,30  
 R$       49,41  

 R$            
459,49  

170102 
Proteção mecânica,com arg. de cimento e 
areia traço 1:3,   e= 3 cm  

m³ 
        

0,28  
 R$     886,82  

 R$            
248,31  

II.11 FORRO 
    

    

A ACABAMENTOS 
    

    

220203 
Forro em painéis de gesso acartonado, 
com espessura de 12,5mm, fixo 

m² 
        

1,76  
 R$       99,10  

 R$            
174,42  

220314 
Forro em fibra mineral com placas 
acústicas removíveis de dim.: 625 x 
625mm 

m² 
        

8,27  
 R$     126,34  

 R$         
1.044,83  

III.12 
REVESTIMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS     

    

A CHAPISCO  
    

    

170206 Chapisco  m² 
       

34,60  
 R$         5,02  

 R$            
173,52  

B EMBOÇO  
    

    

170233 
Emboço desempenado com argamassa 
industrializada 

m² 
       

34,60  
 R$       16,77  

 R$            
580,33  

C ACABAMENTO 
    

    

C.IV7.01U 

Revestimento em placa cerâmica 
extrudada esmaltada assentada com 
juntas em amarração, dim.: 24x5,5cm, cor 
branco. Rejunte acrílico branco de 5mm 
ref.: Gail revest cor 2250(branco) ou 
equivalente 

m² 
       

18,20  
 R$     129,08  

 R$         
2.349,26  
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322005 
Tela em polieileno, malha hxagonal de 
1/2", para armadura de argamassa 

m² 
        

4,26  
 R$         4,86  

 R$              
20,68  

II.13 
REVESTIMENTOS DE PAREDES 
EXTERNAS     

    

A CHAPISCO  
    

    

170206 Chapisco  m² 
       

24,59  
 R$         5,02  

 R$            
123,32  

B EMBOÇO  
    

    

170233 
Emboço desempenado com argamassa 
industrializada 

m² 
       

24,59  
 R$       16,77  

 R$            
412,43  

II.14 PISOS 
    

    

A ACABAMENTOS  
    

    

A.II14.01U 

Piso em porcelanato, dim.: 50x50cm, 
esp.: 8,5mm, cor minimum cimento na, 
assentado com argamassa colante 
aditivada pré fabricada, inclusive rejunte 

m² 
       

21,94  
 R$     119,46  

 R$         
2.621,01  

A.II14.02U 

Piso em placa cerâmica extrudada de alta 
resistência cor cinza claro, assentamento 
conforme paginação - dim.: 
600x300x12mm / 300x300x12mm 
ref.: NBK linha kerart r10 cor cinza claro, 
gail ou equivalente 

m² 
       

50,00  
 R$     143,98  

 R$         
7.199,00  

 300411 
Revestimento em porcelanato 
antiderrapante de alerta / direcional, 
grupo de absorção BI-a, rejuntado 

m² 
        

0,62  
 R$     864,80  

 R$            
536,18  

B 
DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E 
PEITORIS      

    

B.III4.01U 
Rodapé concavô liso pergamon 
ref.: NBK linha kerart (mod.: nbkrdp k12), 
gail ou equivalente 

m 
        

1,00  
 R$     120,75  

 R$            
120,75  

B.II14.02U 

Rodapé em porcelanato dim.: 50x10cm, 
cor minimum cimento na, assentado com 
argamassa colante aditivada pré 
fabricada, inclusive rejunte 

m 
       

18,98  
 R$       22,21  

 R$            
421,45  

190106 
Peitoril e/ou soleira em granito com 
espessura de 2 cm e largura de até 20 cm 

m 
        

7,72  
 R$       82,65  

 R$            
638,04  

II.15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
    

    

A 
REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E 
CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL 
MARROM  

    

    

460102 
Tubo de pvc soldável, com conexões ø 25 
mm, inclusive conexões 

m 
       

15,00  
 R$       18,12  

 R$            
271,80  

B 
REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E 
VÁLVULAS      
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470203 
Registro de gaveta com canopla ø 25 mm 
(1")  

un 
        

1,00  
 R$       83,13  

 R$              
83,13  

C 
REDE DE INCÊNDIO - 
EQUIPAMENTOS      

    

501010 
Extintor de água pressurizada,capacidade 
10 litros  

un 
        

1,00  
 R$     140,93  

 R$            
140,93  

501011 
Extintor de pó químico 
pressurizado,capacidade 4 kg  

un 
        

1,00  
 R$     171,90  

 R$            
171,90  

D 
REDE DE ESGOTO - TUBOS E 
CONEXÕES DE PVC PONTA, BOLSA E 
VIROLA BRANCO  

    

    

460201 
Tubo de pvc branco, com conexões,ponta 
e bolsa soldável, ø 40 mm  

m 
        

3,00  
 R$       24,84  

 R$              
74,52  

460205 
Tubo de pvc branco, com anel de 
borracha, inclusive conexões,ponta bolsa 
e virola, ø 50 mm  

m 
        

1,00  
 R$       28,53  

 R$              
28,53  

460207 
Tubo de pvc branco, com anel de 
borracha, inclusive conexões,ponta bolsa 
e virola, ø 100 mm  

m 
       

33,00  
 R$       45,38  

 R$         
1.497,54  

E 
REDE DE ESGOTO - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES      

    

490103 
Caixa sifonada de pvc com grelha 
branca,150x150x50 mm 

un 
        

1,00  
 R$       71,22  

 R$              
71,22  

F 
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E 
CONEXÕES DE PVC REFORÇADO  

    

    

460305 
Tubo de pvc rígido série r, tipo pxb com 
anel de borracha, dn= 100 mm, inclusive 
conexões 

m 
        

9,00  
 R$       36,72  

 R$            
330,46  

G 
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

    

490601 
Grelha hemisférica de ferro fundido ø 100 
mm (4")  

un 
        

1,00  
 R$         7,47  

 R$                
7,47  

H APARELHOS E METAIS  
    

    

440309 Cabide cromado para banheiro un 
        

1,00  
 R$       56,29  

 R$              
56,29  

440124 Lavatório em louça com coluna suspensa un 
        

1,00  
 R$     362,91  

 R$            
362,91  

440340 
Torneira curta com rosca para uso geral, 
em latão fundido cromado, dn= 3/4´ 

un 
        

1,00  
 R$       64,70  

 R$              
64,70  

440180 
Bacia sanitária de louça com caixa 
acoplada, sem tampa 

un 
        

1,00  
 R$     447,11  

 R$            
447,11  

442010 Engate flexível metálico de 1/2" un 
        

2,00  
 R$       35,38  

 R$              
70,77  

II.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
    

    

A 
DUTOS, ELETRODUTOS E 
CONEXÕES      

    

A.II.000010. 
SER 

Eletroduto de aço carbono com costura 
galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 
20 mm (3/4") 

m 
       

60,00  
 R$       30,51  

 R$         
1.830,45  
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A.II16.000011
. S ER 

Eletroduto de aço carbono com costura 
galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 
25 mm (1") 

m 
       

60,00  
 R$       35,51  

 R$         
2.130,45  

A.II16.000046
. SER 

Eletroduto de pvc rígido de encaixe, com 
conexões, ø 25 mm (3/4")  

m 
       

15,00  
 R$       15,90  

 R$            
238,50  

A.II16.00047. 
SER 

Eletroduto de pvc rígido de encaixe, com 
conexões, ø 32 mm (1")  

m 
       

17,00  
 R$       19,28  

 R$            
327,72  

A.II16.01U 

Canaleta lisa em alumínio, dim: 73x45 
mm, com tampa e divisão para 
força/lógica-telefonia, acessórios, 
montagem e instalação, inclusive, 
tomadas, módulos e plugs 

m 
        

3,00  
 R$     139,95  

 R$            
419,86  

B PERFILADOS E ACESSÓRIOS  
    

    

B.II16.01U 

Rabicho para luminária, composto de plug 
fêmea e 1,50 m de cabo pp 3x1,5 mm², 
fixado em caixa octogonal, perfilado ou 
eletrocalha com prensa-cabos 

un 
        

6,00  
 R$       36,55  

 R$            
219,30  

B.II16.02U 
Rabicho para luminária, composto de plug 
macho e 1,50 m de cabo pp 3x1,5 mm² 

un 
        

6,00  
 R$       35,24  

 R$            
211,43  

C QUADROS E CAIXAS  
    

    

C.III16.00000
5. SER 

Quadro de distribuição de luz em chapa 
de aço de sobrepor, até 32 divisões 
modulares, dim: externas 447x405x95 
mm  

un 
        

1,00  
 R$     612,05  

 R$            
612,05  

D BASES, CHAVES E DISJUNTORES  
    

    

371360 
Disjuntor termomagnético, unipolar 
127/220 v, corrente de 10 a até 30a  

un 
        

6,00  
 R$       19,14  

 R$            
114,81  

371363 
Disjuntor termomagnético, bipolar 
220/380v, corrente de 10 a até 50 a  

un 
        

5,00  
 R$       36,51  

 R$            
182,56  

372403 
Supressor de surto monofásico, fase-
terra, in > ou = 20 ka, i máx. De sutro de 
65 até 80 ka 

un 
        

2,00  
 R$     127,43  

 R$            
254,85  

372404 
Supressor de surto monofásico, neutro-
terra, in > ou = 20 ka, i máx. De sutro de 
65 até 80 ka 

un 
        

1,00  
 R$     127,22  

 R$            
127,22  

E 
DUTOS E ACESSÓRIOS EM LIGA DE 
ALUMÍNIO      

    

4006 04 Condulete metálico ø 3/4" un 
       

15,00  
 R$       28,05  

 R$            
420,75  

F FIOS E CABOS  
    

    

390201 
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 
750 v - isolação em pvc 70°c  

m 
       

10,00  
 R$         2,35  

 R$              
23,45  

390216 
Cabo isolado em pvc seção 2,5 mm² - 
750 v - 70°c - flexível 

m 
     

135,00  
 R$         2,87  

 R$            
387,79  

390303 
Cabo isolado em pvc seção 6 mm² - 
0,6/1kv - 70°c - flexível 

m 
     

160,00  
 R$         6,06  

 R$            
969,60  
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G 
CAIXAS DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA E ENVELOPE DE 
CONCRETO      

    

400109 
Caixa de ferro estâmpada octogonal de 
dim.: 3" x 3" 

un 
        

6,00  
 R$       11,54  

 R$              
69,21  

400202 
Caixa de passagem em chapa de aço 
com tampa parafusada, dim: 100x100x80 
mm  

un 
        

6,00  
 R$       31,15  

 R$            
186,92  

H TOMADAS E INTERRUPTORES  
    

    

400701 Caixa de ligação de pvc, dim: 4 x 2" un 
        

5,00  
 R$         9,84  

 R$              
49,20  

400518 
Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e 
placa 

un 
        

3,00  
 R$       51,92  

 R$            
155,77  

H.II17.000019
. SER 

Placa (espelho) para caixa, dim: 4 x 2" un 
        

5,00  
 R$       28,05  

 R$            
140,26  

400445 Tomada dois pólos mais terra 10 a - 250 v un 
        

2,00  
 R$       26,67  

 R$              
53,34  

I LUMINÁRIAS INTERNAS  
    

    

I.II17.01U 

Luminária quadrada de embutir, para 1 
lâmpada fluorescente compacta de 18w, 
dupla, 2 pinos. Corpo em alumínio 
repuxado com acabamento em pintura 
eletrostática epóxi-pó na cor branca. 
Refletor em alumínio anodizado multi-
facetado de alto brilho. 
Dimensões: 220x220x139mm / nicho: 
225x225mm, inclusive montagem e 
instalação 
ref.: mega light mod.pe200/acr, 
lumicenter, itaim iluminação ou 
equivalente 

un 
        

4,00  
 R$     151,28  

 R$            
605,12  

I.II17.02U 

Luminária quadrada de sobrepor, para 1 
lâmpada fluorescente de 18w, dupla, 2 
pinos. Corpo em alumínio repuxado com 
acabamento em pintura eletrostática 
epóxi-pó na cor branca. Refletor em 
alumínio anodizado multi-facetado de alto 
brilho. Dimensões: 220x220x139mm / 
nicho: 225x225mm 
ref.: mega light, intelligence, carolino 
iluminação ou equivalente 

un 
        

2,00  
 R$     154,78  

 R$            
309,57  

J 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS      

    

500526 
Bloco autônomo de iluminação de 
emergência com autonomia mínima de 1 
hora equipado com 2 lâmpadas de 11w 

un 
        

1,00  
 R$     157,90  

 R$            
157,90  

II.17 PINTURA 
    

    

A 
PINTURA DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS      

    

330710 Esmalte em estrutura metálica m² 
       

18,12  
 R$       22,52  

 R$            
408,02  
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B 
PINTURA DE FORROS E PAREDES 
INTERNAS E FORRO     

    

330208 
Massa corrida à base de resina acrilica, 
para forro 

m² 
        

1,76  
 R$       14,52  

 R$              
25,56  

330208 
Massa corrida à base de resina acrilica, 
para parede interna 

m² 
       

34,60  
 R$       14,53  

 R$            
502,65  

331002 
Tinta látex em massa, inclusive preparo, 
para forro 

m² 
        

1,76  
 R$       21,43  

 R$              
37,71  

331002 
Tinta látex em massa, inclusive preparo, 
para parede interna 

m² 
       

34,60  
 R$       21,43  

 R$            
741,39  

C ACABAMENTOS  
    

    

C.II17.01U 

Revestimento em argamassa com efeito 
visual de cimento queimado, esp.:2mm, 
aplicada sobre emboço rugoso 
ref.: Bautech - cimento queimado pronto 
cor grafite ou equivalente 

m² 
       

24,59  
 R$       35,86  

 R$            
881,80  

D 
PINTURA EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA     

    

330208 Massa corrida à base de resina acrilica m² 
        

1,51  
 R$       14,53  

 R$              
21,94  

331201 
Esmalte em superficie de madeira, 
inclusive preparo 

m² 
        

1,51  
 R$       24,47  

 R$              
36,95  

E 
PINTURA DE ESQUADRIAS 
METÁLICAS      

    

331102 
Esmalte em superficie metálica, inclusive 
preparo 

m² 
     

143,39  
 R$       24,70  

 R$         
3.541,02  

F PINTURA EXTERNA EM GERAL 
    

    

F.II17.000003
. SER 

Pintura hidrofugante sobre superfície de 
concreto com duas demãos de siloxano 
oligomérico base solvente  

m² 
       

17,67  
 R$       31,93  

 R$            
564,29  

F.II17.05U 
Pintura com tinta esmalte em tubulação 
aparente com duas demãos 

m 
       

14,00  
 R$       12,41  

 R$            
173,71  

II.18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
    

    

A LIMPEZA FINAL 
    

    

550102 Limpeza final da obra m² 
       

25,00  
 R$         7,40  

 R$            
184,94  

340102 
Limpeza e regularização de áreas para 
ajardinamento (jardins e canteiros) 

m²  
       

63,80  
 R$         5,34  

 R$            
341,01  

B DIVERSOS 
    

    

B.II18.01U 
Gaveta passa volume dim.: 47x47x20cm, 
inclusive instalação 

un 
        

1,00  
 R$     806,50  

 R$            
806,50  

B.II18.02U 
Intercomunicador em aluminio anodizado, 
instalado em vidro   

un 
        

1,00  
 R$  2.197,50  

 R$         
2.197,50  

C DIVERSOS 
    

    

C.II18.01U 
Sistema de ancoragem para trabalho em 
altura 

cj 
        

1,00  
 R$  2.753,75  

 R$         
2.753,75  

II.19 SERRALHERIA  
    

    

A GRADES  
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240204 

GR01 - portão com 01 folha de abrir e 

módulo fixo, tipo gradil de ferro com 
malha dim.: 200x50mm e barra horizontal 
∅5mm - dim.: 252x210cm 

m² 
        

5,29  
 R$     793,65  

 R$         
4.198,42  

240204 

GR02 - portão com 01 folha de abrir tipo 

gradil de ferro com malha dim.: 
200x50mm e barra horizontal ∅5mm - 

dim.: 69x210cm 

m² 
        

1,45  
 R$     793,65  

 R$         
1.150,80  

240204 

GR03 -gradil de ferro com malha dim.: 

200x50mm e barra horizontal ∅5mm, 

módulo fixo - dim.: 70x210cm 
m² 

        
1,47  

 R$     793,65  
 R$         

1.166,67  

240204 

GR04 -gradil de ferro com malha dim.: 

200x50mm e barra horizontal ∅5mm, 
módulo fixo - dim.: 105x210cm 

m² 
        

2,20  
 R$     793,65  

 R$         
1.746,04  

240204 Gradil a ser reformado m² 
        

1,57  
 R$     793,65  

 R$         
1.246,03  

B GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS 
    

    

24 03 31 
Corrimão tubular em aço galvanizado, ø 1 
1/2" 

m 
        

4,70  
 R$     141,35  

 R$            
664,35  

30 06 01 
Placa para sinalização tátil (início ou final) 
em braille para corrimão 

un 
        

4,00  
 R$     197,23  

 R$            
788,92  

30 06 03 
Anel de borracha para sinalização tátil 
para corrimão, diâmetro de 4,5 cm 

un 
        

4,00  
 R$       44,22  

 R$            
176,87  

B.II19.01U 
Guarda corpo em aço galvanizado ø 4cm, 
altura de 120cm 

m 
        

3,90  
 R$  1.208,19  

 R$         
4.711,93  

C ARREMATES 
    

    

C.II19.01U 
Perfil metálico de arremate e capeamento 
em mureta 

m 
        

1,00  
 R$       87,05  

 R$              
87,05  

D GRELHAS 
    

    

49 06 16 

Grelhas em ferro fundido com tela tipo 
moeda em aço inox fixada por baixo, 
apoiadas em requadro canaleta em ferro 
fundido grampeado 

m² 
        

4,12  
 R$     455,78  

 R$         
1.877,80  

II.20 AR CONDICIONADO 
    

    

A EQUIPAMENTOS 
    

    

A.II20.01U 
Condicionador de ar tipo split system - 
capacidade: 7.000 btu/h 

un 
        

1,00  
 R$  3.865,01  

 R$         
3.865,01  

 
TOTAL DO EMPREENDIMENTO 

  
R$ 262.083,66 

  
BDI – 35%  

  
R$ 91.729,28 

 
PREÇO TOTAL/GLOBAL 

 
R$ 353.812,94 

 
 

Os preços dos itens foram compostos com base nos preços do Boletim de Custos da 
Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS e pesquisa de mercado. 
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O BDI de 35% adotado pela FAPESP leva em conta todo o material, ferramentas e 

mão-de-obra para a execução dos serviços e média de preços pesquisados junto ao 
mercado. 
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SEÇÃO  -  C  -  PLANILHAS 

 
 

C 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREENCHIMENTO  
 

ITEM PREÇOS OFERTADOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIA  TOTAL  

I IMPLANTAÇÃO  
        

020206 Container depósito - mínimo 9,20 m²  mês         1,00      

020802 Placa de identificação da obra m²         1,00      

            

II 2º PAVIMENTO - GUARITA  
    

    

II.1 
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRA      

    

A DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  
    

    

040910 
Retirada de guarda corpo ou gradil 
em geral 

m²         4,49      

A.II1.01U Remoção de instalações elétricas cj         1,00      

030102 
Demolição manual de concreto 
simples 

m³         0,39      

B TAPUMES E ALOJAMENTOS 
    

    

020311 
Tapume móvel para fechamento de 
áreas 

m²        88,35      

C LOCAÇÃO DA OBRA  
    

    

021002 Locação da obra de edificação m²        17,79      

II.2 SERVIÇOS GERAIS  
    

    

A CARGA E TRANSPORTE MANUAL 
    

    

050406 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de 
despejo - ensacado 

m³        12,00      

B 
CARGA E TRANSPORTE 
MECANIZADO     

    

050703 

Remoção de entulho com caçamba 
metálica, independente da distância 
do local de despejo, inclusive carga e 
descarga 

m³        12,00      

C ANDAIMES E PROTECÇÃO 
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020503 Andaime tubular fachadeiro 
m² x 
mês 

     240,65      

020509 
Montagem e desmontagem de 
andaime tubular fachadeiro com 
altura até 10 m 

m²        80,20      

II.3 INFRA-ESTRUTURA 
    

    

A 
SERVIÇOS GERAIS DE 
FUNDAÇÃO      

    

A.II3.0000
49. SER 

Escavação manual de vala em solo 
de 1ª categoria, profundidade até 2M 

m³         3,15      

A.II3.0000
01. SER 

Regularização de fundo de vala com 
soquete 

m²         4,00      

A.II3.0000
07. SER 

Reaterro e compactação manual de 
vala por apiloamento com soquete 

m³         0,95      

A.II3.0000
06. SER 

Lastro de concreto, incluindo preparo 
e lançamento 

m³         0,20      

111804 Lastro de pedra britada 1 e 2 m³         0,12      

B INFRAESTRUTURA - FÔRMAS  
    

    

B.II3.0000
12. SER 

Fôrma de madeira para fundação 
com tábuas e sarrafos, 3 
reaproveitamentos  

m²        11,20      

C INFRAESTRUTURA - ARMADURAS 
    

    

C.II3.0000
03. SER 

Armadura de aço ca-50 para 
estruturas de concreto armado, ø até 
12,5 mm, corte, dobra e montagem  

kg      110,00      

D INFRAESTRUTURA - CONCRETO 
    

    

D.II3.0000
17. SER 

Concreto estrutural dosado em 
central,fck 30 mpa 

m³         2,80      

111608 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa por bombeamento 

m³         2,80      

II.4 SUPERESTRUTURA 
    

    

A SUPERESTRUTURA - FÔRMAS  
    

    

090204 
Forma plana em compensado para 
estrutura aparente 

m²        79,55      

B 
SUPERESTRUTURA - 
ARMADURAS     
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B.II4.0000
03. SER 

Armadura de aço ca-50 para 
estruturas de concreto armado, ø até 
12,5 mm, corte, dobra e montagem  

kg      464,00      

100106 
Armadura de aço para estruturas em 
geral, ca-60, ø 4,2 a 6 mm, corte e 
dobra na obra  

kg        36,00      

C SUPERESTRUTURA - CONCRETO 
    

    

C.II4.0000
17. SER 

Concreto estrutural dosado em 
central,fck 30 mpa 

m³         8,15      

111608 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa por bombeamento 

m³         8,15      

D 
SUPERESTRUTURA - LAJES E 
PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS      

    

D.II4.0000
14. SER 

Cimbramento tubular desmontável, 
material locado, incluso montagem e 
desmontagem 

m³        20,75      

E 
SUPERESTRUTURA - JUNTAS DE 
TRABALHO      

    

E.II4.0000
09. SER 

Enchimento de juntas de 
movimentação com elastômero à 
base de borracha de poliuretano, com 
seção transversal 2x2 cm  

dm³         0,15      

E.III4.01U 
Cantoneira em aluminio parafusada 
para proteção de juntas de dilatação 

m         3,73      

F SUPERESTRUTURA - METÁLICA 
    

    

150303 

Fornecimento e montagem de 
estrutura em aço astm-a36, sem 
pintura para a superestrutura do 
edifício, coberturas e escadas 

kg   3.518,30      

G MONTAGEM 
    

    

G.II4.01U 
Mão de obra especializada para 
içamento e fixação da estrutura 
metálica 

kg   3.518,30      

II.5 PAREDES E PAINÉIS  
    

    

A ALVENARIA DE VEDAÇÃO  
    

    

A.II5.0000
70.SER 

Alvenaria de vedação com bloco de 
concreto, 11,5x19x39 cm, espessura 
da parede 11,5 cm, juntas de 10 mm 
com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia sem peneirar traço 
1:0,5:8 

m²        24,82      

141011 
Alvenaria de bloco de concreto de 
vedação, uso revestido, de 14cm 

m²        23,18      

B VERGAS 
    

    

142001 
Vergas, contravergas e pilaretes de 
concreto armado 

m³         0,04      
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II.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 
    

    

A PORTAS 
    

    

230409 

PM01 - Porta lisa com batente de 

madeira - dim.: 72 x 210cm com 
acabamento em laminado melamínico 
cor branco, com batente e guarnição 
com acabamento em pintura com 
tinta esmalte sintético e ferragem 

un         1,00      

A.II6.01U Mola hidráulica aérea para porta un         1,00      

II.7 ESQUADRIAS METÁLICAS  
    

    

A PORTAS 
    

    

A.II7.01U 

PA01 - Porta com 01 folha de abrir 

com reforço em alumínio anodizado 
natural. fechamento com chapa. 
controle de acesso - dim.: 1,00x2,30m 

m²         2,30      

B JANELAS  
    

    

B.II7.01 
Caixilho em aluminio com vidro 
blindado incolor tipo 2, esp.: 21mm - 
(dim.: 1,10x2,33m) 

m²         9,49      

250110 
CA02 - caixilho em aluminio tipo 

veneziana, sob medida 
m²         1,18      

II.8 VIDROS 
    

    

A ESPELHOS  
    

    

260401 
Espelho em vidro cristal liso, 
espessura 4mm, colocado sobre a 
parede 

m²         0,45      

II.9 COBERTURA 
    

    

A ESTRUTURA  
    

    

150303 
Fornecimento e montagem de 
estrutura em aço astm a-36, sem 
pintura 

kg      151,56      

B TELHAS  
    

    

161307 

Telhamento em chapa de aço pré-
pintada com epóxi e poliéster tipo 
sanduiche espessura de 0,50 mm, 
com poliuretano 

m²        24,00      

C ACESSÓRIOS  
    

    

163306 
Calha, rufo, afins em chapa 
galvanizada nº24 - Corte 1,00m 

m        21,11      

II.10 IMPERMEABILIZAÇÃO  
    

    

A 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
BLOCOS FUNDAÇÃO     
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321601 
Pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa 

m²        16,00      

A.II10.000
021.SER 

Impermeabilização de parede sujeita 
a umidade de solo com aditivo 
hidrófugo e tinta asfáltica  

m²        16,00      

B 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
BLOCOS FUNDAÇÃO     

    

321704 

Impermeabilização utilizando 
argamassa polimérica, com reforço 
em tela poliéster para pressão 
hidrostática positiva 

m²         1,76      

170102 
Proteção mecânica,com arg. de 
cimento e areia traço 1:3,   e= 3 cm  

m³        11,02      

C 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
CALHAS      

    

C.II10.000
025. SER 

Regularização de superfície para 
impermeabilização,com arg. de 
cimento e areia traço 1:3,   e= 2 cm  

m²         2,70      

321704 

Impermeabilização utilizando 
argamassa polimérica, com reforço 
em tela poliéster para pressão 
hidrostática positiva 

m²         9,30      

170102 
Proteção mecânica,com arg. de 
cimento e areia traço 1:3,   e= 3 cm  

m³         0,28      

II.11 FORRO 
    

    

A ACABAMENTOS 
    

    

220203 
Forro em painéis de gesso 
acartonado, com espessura de 
12,5mm, fixo 

m²         1,76      

220314 
Forro em fibra mineral com placas 
acústicas removíveis de dim.: 625 x 
625mm 

m²         8,27      

III.12 
REVESTIMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS     

    

A CHAPISCO  
    

    

170206 Chapisco  m²        34,60      

B EMBOÇO  
    

    

170233 
Emboço desempenado com 
argamassa industrializada 

m²        34,60      

C ACABAMENTO 
    

    

C.IV7.01U 

Revestimento em placa cerâmica 
extrudada esmaltada assentada com 
juntas em amarração, dim.: 
24x5,5cm, cor branco. Rejunte 
acrílico branco de 5mm 
ref.: Gail revest cor 2250(branco) ou 
equivalente 

m²        18,20      

322005 
Tela em polieileno, malha hxagonal 
de 1/2", para armadura de argamassa 

m²         4,26      

II.13 
REVESTIMENTOS DE PAREDES 
EXTERNAS     
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A CHAPISCO  
    

    

170206 Chapisco  m²        24,59      

B EMBOÇO  
    

    

170233 
Emboço desempenado com 
argamassa industrializada 

m²        24,59      

II.14 PISOS 
    

    

A ACABAMENTOS  
    

    

A.II14.01U 

Piso em porcelanato, dim.: 50x50cm, 
esp.: 8,5mm, cor minimum cimento 
na, assentado com argamassa 
colante aditivada pré fabricada, 
inclusive rejunte 

m²        21,94      

A.II14.02U 

Piso em placa cerâmica extrudada de 
alta resistência cor cinza claro, 
assentamento conforme paginação - 
dim.: 600x300x12mm / 
300x300x12mm 
ref.: NBK linha kerart r10 cor cinza 
claro, gail ou equivalente 

m²        50,00      

 300411 
Revestimento em porcelanato 
antiderrapante de alerta / direcional, 
grupo de absorção BI-a, rejuntado 

m²         0,62      

B 
DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS      

    

B.III4.01U 
Rodapé concavô liso pergamon 
ref.: NBK linha kerart (mod.: nbkrdp 
k12), gail ou equivalente 

m         1,00      

B.II14.02U 

Rodapé em porcelanato dim.: 
50x10cm, cor minimum cimento na, 
assentado com argamassa colante 
aditivada pré fabricada, inclusive 
rejunte 

m        18,98      

190106 
Peitoril e/ou soleira em granito com 
espessura de 2 cm e largura de até 
20 cm 

m         7,72      

II.15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
    

    

A 
REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E 
CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL 
MARROM  

    

    

460102 
Tubo de pvc soldável, com conexões 
ø 25 mm, inclusive conexões 

m        15,00      

B 
REDE DE ÁGUA FRIA - 
REGISTROS E VÁLVULAS      

    

470203 
Registro de gaveta com canopla ø 25 
mm (1")  

un         1,00      

C 
REDE DE INCÊNDIO - 
EQUIPAMENTOS      
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501010 
Extintor de água 
pressurizada,capacidade 10 litros  

un         1,00      

501011 
Extintor de pó químico 
pressurizado,capacidade 4 kg  

un         1,00      

D 
REDE DE ESGOTO - TUBOS E 
CONEXÕES DE PVC PONTA, 
BOLSA E VIROLA BRANCO  

    

    

460201 
Tubo de pvc branco, com 
conexões,ponta e bolsa soldável, ø 
40 mm  

m         3,00      

460205 
Tubo de pvc branco, com anel de 
borracha, inclusive conexões,ponta 
bolsa e virola, ø 50 mm  

m         1,00      

460207 
Tubo de pvc branco, com anel de 
borracha, inclusive conexões,ponta 
bolsa e virola, ø 100 mm  

m        33,00      

E 
REDE DE ESGOTO - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES      

    

490103 
Caixa sifonada de pvc com grelha 
branca,150x150x50 mm 

un         1,00      

F 
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 
REFORÇADO  

    

    

460305 
Tubo de pvc rígido série r, tipo pxb 
com anel de borracha, dn= 100 mm, 
inclusive conexões 

m         9,00      

G 
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

    

490601 
Grelha hemisférica de ferro fundido ø 
100 mm (4")  

un         1,00      

H APARELHOS E METAIS  
    

    

440309 Cabide cromado para banheiro un         1,00      

440124 
Lavatório em louça com coluna 
suspensa 

un         1,00      

440340 
Torneira curta com rosca para uso 
geral, em latão fundido cromado, dn= 
3/4´ 

un         1,00      

440180 
Bacia sanitária de louça com caixa 
acoplada, sem tampa 

un         1,00      

442010 Engate flexível metálico de 1/2" un         2,00      

II.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
    

    

A 
DUTOS, ELETRODUTOS E 
CONEXÕES      

    

A.II.00001
0. SER 

Eletroduto de aço carbono com 
costura galvanizado a fogo, inclusive 
conexões, ø 20 mm (3/4") 

m        60,00      

A.II16.000
011. S ER 

Eletroduto de aço carbono com 
costura galvanizado a fogo, inclusive 
conexões, ø 25 mm (1") 

m        60,00      
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A.II16.000
046. SER 

Eletroduto de pvc rígido de encaixe, 
com conexões, ø 25 mm (3/4")  

m        15,00      

A.II16.000
47. SER 

Eletroduto de pvc rígido de encaixe, 
com conexões, ø 32 mm (1")  

m        17,00      

A.II16.01U 

Canaleta lisa em alumínio, dim: 73x45 
mm, com tampa e divisão para 
força/lógica-telefonia, acessórios, 
montagem e instalação, inclusive, 
tomadas, módulos e plugs 

m         3,00      

B PERFILADOS E ACESSÓRIOS  
    

    

B.II16.01U 

Rabicho para luminária, composto de 
plug fêmea e 1,50 m de cabo pp 
3x1,5 mm², fixado em caixa 
octogonal, perfilado ou eletrocalha 
com prensa-cabos 

un         6,00      

B.II16.02U 
Rabicho para luminária, composto de 
plug macho e 1,50 m de cabo pp 
3x1,5 mm² 

un         6,00      

C QUADROS E CAIXAS  
    

    

C.III16.000
005. SER 

Quadro de distribuição de luz em 
chapa de aço de sobrepor, até 32 
divisões modulares, dim: externas 
447x405x95 mm  

un         1,00      

D BASES, CHAVES E DISJUNTORES  
    

    

371360 
Disjuntor termomagnético, unipolar 
127/220 v, corrente de 10 a até 30a  

un         6,00      

371363 
Disjuntor termomagnético, bipolar 
220/380v, corrente de 10 a até 50 a  

un         5,00      

372403 
Supressor de surto monofásico, fase-
terra, in > ou = 20 ka, i máx. De sutro 
de 65 até 80 ka 

un         2,00      

372404 
Supressor de surto monofásico, 
neutro-terra, in > ou = 20 ka, i máx. 
De sutro de 65 até 80 ka 

un         1,00      

E 
DUTOS E ACESSÓRIOS EM LIGA 
DE ALUMÍNIO      

    

4006 04 Condulete metálico ø 3/4" un        15,00      

F FIOS E CABOS  
    

    

390201 
Cabo de cobre de 1,5 mm², 
isolamento 750 v - isolação em pvc 
70°c  

m        10,00      

390216 
Cabo isolado em pvc seção 2,5 mm² - 
750 v - 70°c - flexível 

m      135,00      

390303 
Cabo isolado em pvc seção 6 mm² - 
0,6/1kv - 70°c - flexível 

m      160,00      

G 
CAIXAS DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA E ENVELOPE DE 
CONCRETO      
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400109 
Caixa de ferro estâmpada octogonal 
de dim.: 3" x 3" 

un         6,00      

400202 
Caixa de passagem em chapa de aço 
com tampa parafusada, dim: 
100x100x80 mm  

un         6,00      

H TOMADAS E INTERRUPTORES  
    

    

400701 Caixa de ligação de pvc, dim: 4 x 2" un         5,00      

400518 
Interruptor bipolar simples, 1 tecla 
dupla e placa 

un         3,00      

H.II17.000
019. SER 

Placa (espelho) para caixa, dim: 4 x 
2" 

un         5,00      

400445 
Tomada dois pólos mais terra 10 a - 
250 v 

un         2,00      

I LUMINÁRIAS INTERNAS  
    

    

I.II17.01U 

Luminária quadrada de embutir, para 
1 lâmpada fluorescente compacta de 
18w, dupla, 2 pinos. Corpo em 
alumínio repuxado com acabamento 
em pintura eletrostática epóxi-pó na 
cor branca. Refletor em alumínio 
anodizado multi-facetado de alto 
brilho. 
Dimensões: 220x220x139mm / nicho: 
225x225mm, inclusive montagem e 
instalação 
ref.: mega light mod.pe200/acr, 
lumicenter, itaim iluminação ou 
equivalente 

un         4,00      

I.II17.02U 

Luminária quadrada de sobrepor, 
para 1 lâmpada fluorescente de 18w, 
dupla, 2 pinos. Corpo em alumínio 
repuxado com acabamento em 
pintura eletrostática epóxi-pó na cor 
branca. Refletor em alumínio 
anodizado multi-facetado de alto 
brilho. Dimensões: 220x220x139mm / 
nicho: 225x225mm 
ref.: mega light, intelligence, carolino 
iluminação ou equivalente 

un         2,00      

J 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS      

    

500526 

Bloco autônomo de iluminação de 
emergência com autonomia mínima 
de 1 hora equipado com 2 lâmpadas 
de 11w 

un         1,00      

II.17 PINTURA 
    

    

A 
PINTURA DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS      

    

330710 Esmalte em estrutura metálica m²        18,12      

B 
PINTURA DE FORROS E PAREDES 
INTERNAS E FORRO     
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330208 
Massa corrida à base de resina 
acrilica, para forro 

m²         1,76      

330208 
Massa corrida à base de resina 
acrilica, para parede interna 

m²        34,60      

331002 
Tinta látex em massa, inclusive 
preparo, para forro 

m²         1,76      

331002 
Tinta látex em massa, inclusive 
preparo, para parede interna 

m²        34,60      

C ACABAMENTOS  
    

    

C.II17.01U 

Revestimento em argamassa com 
efeito visual de cimento queimado, 
esp.:2mm, aplicada sobre emboço 
rugoso 
ref.: Bautech - cimento queimado 
pronto cor grafite ou equivalente 

m²        24,59      

D 
PINTURA EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA     

    

330208 
Massa corrida à base de resina 
acrilica 

m²         1,51      

331201 
Esmalte em superficie de madeira, 
inclusive preparo 

m²         1,51      

E 
PINTURA DE ESQUADRIAS 
METÁLICAS      

    

331102 
Esmalte em superficie metálica, 
inclusive preparo 

m²      143,39      

F PINTURA EXTERNA EM GERAL 
    

    

F.II17.0000
03. SER 

Pintura hidrofugante sobre superfície 
de concreto com duas demãos de 
siloxano oligomérico base solvente  

m²        17,67      

F.II17.05U 
Pintura com tinta esmalte em 
tubulação aparente com duas 
demãos 

m        14,00      

II.18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
    

    

A LIMPEZA FINAL 
    

    

550102 Limpeza final da obra m²        25,00      

340102 
Limpeza e regularização de áreas 
para ajardinamento (jardins e 
canteiros) 

m²         63,80      

B DIVERSOS 
    

    

B.II18.01U 
Gaveta passa volume dim.: 
47x47x20cm, inclusive instalação 

un         1,00      

B.II18.02U 
Intercomunicador em aluminio 
anodizado, instalado em vidro   

un         1,00      

C DIVERSOS 
    

    

C.II18.01U 
Sistema de ancoragem para trabalho 
em altura 

cj         1,00      

II.19 SERRALHERIA  
    

    

A GRADES  
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240204 

GR01 - portão com 01 folha de abrir e 

módulo fixo, tipo gradil de ferro com 
malha dim.: 200x50mm e barra 
horizontal ∅5mm - dim.: 252x210cm 

m²         5,29      

240204 

GR02 - portão com 01 folha de abrir 

tipo gradil de ferro com malha dim.: 
200x50mm e barra horizontal ∅5mm - 

dim.: 69x210cm 

m²         1,45      

240204 

GR03 -gradil de ferro com malha 

dim.: 200x50mm e barra horizontal 
∅5mm, módulo fixo - dim.: 70x210cm 

m²         1,47      

240204 

GR04 -gradil de ferro com malha 

dim.: 200x50mm e barra horizontal 
∅5mm, módulo fixo - dim.: 

105x210cm 

m²         2,20      

240204 Gradil a ser reformado m²         1,57      

B GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS 
    

    

24 03 31 
Corrimão tubular em aço galvanizado, 
ø 1 1/2" 

m         4,70      

30 06 01 
Placa para sinalização tátil (início ou 
final) em braille para corrimão 

un         4,00      

30 06 03 
Anel de borracha para sinalização tátil 
para corrimão, diâmetro de 4,5 cm 

un         4,00      

B.II19.01U 
Guarda corpo em aço galvanizado ø 
4cm, altura de 120cm 

m         3,90      

C ARREMATES 
    

    

C.II19.01U 
Perfil metálico de arremate e 
capeamento em mureta 

m         1,00      

D GRELHAS 
    

    

49 06 16 

Grelhas em ferro fundido com tela 
tipo moeda em aço inox fixada por 
baixo, apoiadas em requadro 
canaleta em ferro fundido grampeado 

m²         4,12      

II.20 AR CONDICIONADO 
    

    

A EQUIPAMENTOS 
    

    

A.II20.01U 
Condicionador de ar tipo split system 
- capacidade: 7.000 btu/h 

un         1,00      

 

 
TOTAL DO EMPREENDIMENTO (A) 

  
R$  

  
BDI – 35% (B) 

  
R$  

 
PREÇO TOTAL/GLOBAL (A) + (B) 

 
R$  
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SEÇÃO  -  D 

 
MODELOS  

 
D.1 - CARTA CREDENCIAL 

 
 

À  
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP 

Rua Pio XI, nº 1500, Alto da Lapa - São Paulo - SP 
 

 
 

 
   A empresa ...........................,  localizada na ...................., inscrita no 

C.N.P.J. sob nº ............................. por seu representante legal, abaixo assinado 

e identificado, vem pela presente CREDENCIAR o(a) Senhor(a) ................... 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade RG 

nº............., como seu representante, para todos os atos referentes à TOMADA DE 

PREÇOS Nº 01/2014, Processo nº 14/206-M, que tem por objeto contratação de 

empresa especializada para construção de guarita no Edifício Sede da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, localizado à Rua Pio XI, 1.500 

- Alto da Lapa - São Paulo/SP , com poderes para praticar todos os atos que se 

fizerem necessários, inclusive e especialmente para desistir da interposição de 

recursos. 

 
 

São Paulo, ...... de ..................... de 2014. 
 

 
 

___________________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina, 

com firma reconhecida) 

 

 

Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou 
procurador devidamente habilitado. 
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SEÇÃO  -  D 

 
MODELOS  

 
D.2 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO 
À PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS 

OU ENTIDADES PÚBLICAS 
 

 
À  

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP 
Rua Pio XI, nº 1500, Alto da Lapa, São Paulo/SP 

 
 

 

 
 

   Eu ............... (nome completo) ................, representante legal da 

empresa .................................. (nome da pessoa jurídica) .............., interessado 

em participar na TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, Processo nº 14/206-M, da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, DECLARO, sob 

as penas da lei, a inexistência de superveniência de fato impeditivo à participação 

em licitações promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas, inclusive por proibição 

temporária de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 10 da Lei nº 

9.605/98 e Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999. 

 

 
São Paulo, ...... de ..................... de 2014. 

 
 

___________________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 
 
Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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SEÇÃO  -  D 

 
MODELOS  

 
D.3 - DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 
 

 
 

À  
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP 

Rua Pio XI, nº 1500, Alto da Lapa, São Paulo/SP 
 

 
 

 

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

...................... (nome da pessoa jurídica) ..............., interessado em participar na 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, Processo nº 14/206-M, da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, DECLARO, sob as penas da 

lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei Nº 6.544, de 22 de novembro de 

1989, a .......... (nome da pessoa jurídica) ............... encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 
 

São Paulo, ...... de ..................... de 2014. 

 
 

 
___________________________________________________ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
 

 
 
Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
 



 
 
 

 

113 

 
 

FAPESP 

Processo __________  

Fls. N.º____________ 

Volume ___________      

SEÇÃO  -  D 

 
MODELOS  

 
D.4 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS  

À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

 
 

À  
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP 

Rua Pio XI, nº 1500, Alto da Lapa, São Paulo/SP 
 

 
 

 

  Eu ..................... (nome completo)..................., representante legal da 

empresa ........................ (nome da pessoa jurídica) .............., interessado em 

participar na TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, Processo nº 14/206-M, da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, DECLARO, sob 

as penas da lei, que a........................ (nome da pessoa jurídica) ............... 

cumpre a todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus 

funcionários. 

 
 

São Paulo, ...... de ..................... de 2014 
 

 
___________________________________________________ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
 

 
 

 
Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou 
procurador devidamente habilitado. 
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SEÇÃO  -  D 

 
MODELOS  

 
D.5 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

 
 

  DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

neste ato convocatório, que a empresa ............. (denominação da pessoa 

jurídica)....., CNPJ nº  ...................................... é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 

apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, Processo nº 

14/206-M, realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 

FAPESP. 

 

 

Representante: ........................ 
RG nº: .................. 

 
 

 
 

São Paulo, ..... de ........................ de 2014.  
 

 
 

 
_________________________________ 

Assinatura do representante legal 
 

 

 
Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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SEÇÃO  -  D 

MODELOS  
 

D.6 - ATESTADO DE VISTORIA  
 

(FORNECIDO PELA FAPESP POR OCASIÃO DA VISTORIA REALIZADA) 

 
Na presente data, a empresa abaixo identificada, por seu representante, 

procedeu a vistoria do local da prestação dos serviços. Esta vistoria é 

requisito obrigatório para participação na Tomada de Preços 01/2014, 
Processo nº 14/206-M, que visa a contratação de empresa 

especializada para construção de guarita no Edifício Sede da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, 

localizado à Rua Pio XI, 1.500 - Alto da Lapa - São Paulo/SP, 
conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência que 

integra este Edital como Seção B.  
 

A presente vistoria ocorreu ás       horas do dia         de  ____________ de 
2014, no local da execução dos serviços da presente licitação, localizado na 

rua Pio XI, nº 1.500, São Paulo – Capital. 
 
 

REPRESENTANTE_(da licitante)______________________________________________ 

 
CARGO______________________R.G._________________C.P.F/MF_______________
_____________ 
 
EMPRESA_______________________________________________________________ 
 

CNPJ/MF_____________________ FONE______________________ 
FAX________________________ 
 
ENDEREÇO______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
CIDADE/UF________________________________CEP_________________________ 

 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

Gerência Administrativa 
(Carimbo e Assinatura) 

 

De acordo. 

Recebida a 2ª via em ___/___/2014. 

Assinatura do Representante (da licitante) __________________________ 

 

Obs.: O Recibo será firmado pela FAPESP em duas vias – 1ª via FAPESP, 2ª via 

Licitante. 
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O Representante (da licitante) deverá comparecer na FAPESP munido de uma 

carta de apresentação da Empresa, do Contrato Social Atualizado e de 

Instrumento Público ou Particular (com firma reconhecida) Autorizando o 

Representante da Licitante a realizar a Vistoria, com todos os dados de 

identificação necessários a expedição do modelo D.6. 
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SEÇÃO  -  D 

MODELOS  
 

D.7 - PROPOSTA COMERCIAL 
 
À  
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP 
Rua Pio XI, nº 1500, Alto da Lapa, São Paulo/SP 

 
 
Prezados Senhores, 
 

 
Conforme abaixo identificado e, após analisarmos, minuciosamente, toda a 

documentação constante da Concorrência supramencionada e de seus anexos, 
tomarmos conhecimento de suas condições e obrigações e estarmos familiarizados 

com o local em que serão executados os serviços, propomos executar, sob nossa 
integral responsabilidade, o objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, 

Processo nº 14/206-M, nas condições a seguir descritas. 
 

1 -  OBJETO 
  Esta proposta refere-se ao Processo nº 14/206-M - Tomada de Preços nº 

01/2014 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, que 
tem como objeto a contratação de empresa especializada para construção de guarita 

no Edifício Sede da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 

FAPESP, localizado à Rua Pio XI, 1.500 - Alto da Lapa - São Paulo/SP, conforme 
especificações e demais informações constantes do TERMO DE REFERÊNCIA e dos 

arquivos eletrônicos que são parte integrante do mesmo. 
 

2 -  IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS 
  Nome da empresa: ........................................................................ . 

  Endereço:.............................................................................................. 
  CNPJ: ................................Insc. Est.: …….………...................................... 

 
  Nome do responsável que assina a proposta: ............................................ 

  RG nº.........          .......................  CPF nº ........................................... 
  Cargo: ...................................................................................... 

  Telefone para contato:............................................................. 
  e-mail: .................................................................................... 

  

  Nome do responsável com poderes para firmar contrato com a FAPESP – 
(representante legal ou procurador):  

  Nome: ..................................................................................... 
  Representante / Procurador: ..........................................................  
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  RG nº..................                  .......  CPF nº .............................................. 

  Cargo: ...................................................................................... 
  Telefone para contato: ........................................................ 

  e-mail: .............................................................................. 
 

2.1 -  Para o caso de pessoa jurídica, indicação dosnomes e respectivos números 
de CPF dos três principais integrantes do quadro societário, assim compreendidos 

aqueles que detenham a maior parcela das cotas societárias ou poder de gestão da 
sociedade.   

 
  Nome: ______________________________  CPF: _________________  

  Nome: ______________________________  CPF: _________________  
  Nome: ______________________________  CPF: _________________  

 
3 -  PREÇO 

  O valor total proposto de R$ ...................... (..................................) está 

expresso em moeda corrente nacional, o “Real”, é da época da elaboração da 
proposta, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 

conforme Planilha Orçamentária, parte integrante desta proposta. 
 

4  -  DECLARAÇÕES DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS  
 

  4.1 - O preço fornecido, expresso em moeda corrente nacional “Real”, é da 
época da elaboração da proposta, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. 
 

  4.2 - No preço estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, bem como os 
encargos e demais despesas de qualquer natureza. 

 
  4.3 -  Os preços ofertados nesta PROPOSTA contêm, além do lucro, todas e 

quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, 

cópias, CDs, seguro, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, taxas e 
impostos, inclusive alvarás, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, 

dominicais e feriados para cumprimento do prazo e regime de execução e quaisquer 
outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com a consecução do 

objeto desta licitação.  
  

  4.4 -  O preço indicado é resultante da aplicação dos preços ofertados, 
conforme Planilha Orçamentária de Preenchimento, constante da Seção C, “C.2”, 

considerando o BDI de ........... % (.......), que faz parte integrante desta Proposta 
Comercial. 

 
5 -  PRAZO DE EXECUÇÃO  

  As obras e serviços, na sua totalidade, serão executados no prazo total de .... 
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(.........) dias corridos (no máximo de 40 dias), na conformidade do Cronograma 

Físico – Financeiro, parte integrante desta proposta. 
 

6 -  DADOS BANCÁRIOS  
 

  6.1 -  Conta no Banco do Brasil, indicar: 
    Banco do Brasil S.A  

    Agência n.º: ................... 
 

    C/Corrente n.º : ................... Tipo: [.....] 04 – Pessoa Jurídica [.....] 01 
– Pessoa Física 

 
    Se o licitante não possuir conta no Banco do Brasil, declarar: 

 
  6.1.1 -  Caso esta licitante se consagre vencedora, comprometemo-nos em 

abrir conta corrente em uma das agências do Banco do Brasil S.A. logo após a 

publicação da homologação e antes da assinatura do contrato, informando 
imediatamente os dados à FAPESP. 

 
 

7 -  DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

  7.1 -  Declaramos aceitar todas as condições da presente licitação, 
comprometendo-nos a cumprir fielmente suas especificações e disposições, bem 

como nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas gerais 
sobre contratos no âmbito do Poder Público, inclusive a Portaria FAPESP PR nº 

17/2004. 
 

  7.2 -  Declaramos ter ciência de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei 
Estadual n.º 12.799/08), impede(m) a contratação com a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.  

 
  7.3 -  Declaramos ter analisado toda a documentação constante da Tomada 

de Preços supramencionada e de seus anexos, bem como os arquivos eletrônicos 
relacionados no Termo de Referência que são parte integrante do Edital, tomarmos 

conhecimento de suas condições e obrigações e estarmos familiarizados com o local 
e horário onde serão realizadas as obras e serviços, e propomos executar, sob nossa 

integral responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços, sob as condições gerais 
de execução e fornecimento que apresentamos. 

 
  7.4 -  Concordamos que o material técnico que baseou a presente licitação 

está correto, não havendo questionamentos posteriores a serem efetuados. 
 

8 -  VALIDADE DA PROPOSTA  
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  A presente Proposta é válida pelo prazo (mínimo) de 60 (sessenta) dias, a 
partir da data de sua apresentação. 

 
9 -  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREENCHIMENTO  

  Anexar   
   

10 -  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
  Anexar  

 
 

São Paulo, ...... de ..................... de 2014 
 

 
 

 

____________________________________________ 
(carimbo da empresa, com nomee assinatura do responsável,  

conforme identificado) 
 

 
Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou 
procurador devidamente habilitado. 
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SEÇÃO  -  D 

 
MODELOS   

 
 

D.8 -  DECLARAÇÃO DE ACESSO A TODA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  
  

 
 

 
À  

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP 
Rua Pio XI, nº 1500, Alto da Lapa, São Paulo/SP 

  
  

  

  
  

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ 

n°................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

............................ e do CPF nº ........................., DECLARA para fins de licitação 

que teve acesso a toda documentação técnica deste Edital e tomou conhecimento 

de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto desta licitação, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, Processo nº 14/206-M.  

  
 

São Paulo, ...... de ..................... de 2014. 
 

 
 

____________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 
 

 
Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou 
procurador devidamente habilitado. 
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SEÇÃO  -  D 

 
MODELOS   

 
D.9 – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 

             SUBPRODUTOS DE MADEIRA DO DECRETO ESTADUAL Nº 
53.047/08 

 
 

À  
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP 

Rua Pio XI, nº 1500, Alto da Lapa, São Paulo/SP 
 

 
 

     Em conformidade com o disposto no Decreto nº 53.047, de 02 de Junho 

de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de 

produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de 

engenharia contratados pelo Estado de São Paulo: Eu......................, R.G. 

........................... legalmente nomeado representante da empresa 

........................, CNPJ ......................., para o fim de qualificação técnica na 

Tomada de Preços n° 01/2014, Processo nº 14/206-M- DG/MP, declaro, sob as 

penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto 

desta Tomada de Preços, somente serão utilizados produtos e subprodutos de 

madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes 

de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental 

competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com 

autorização de transporte emitida nos termos da legislação vigente. 

 

    Declaro, ainda, que no caso de serem utilizados produtos e 

subprodutos de madeira nativa, listados no artigo 1º do Decreto Estadual de Pessoas 

Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de 

origem nativa da flora brasileira – CADEMADEIRA, tendo ciência que o não 

atendimento das presentes exigências na fase de execução do contrato poderá 

acarretar a sua rescisão, bem como a aplicação de sanções administrativas previstas 

nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei 

Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas 

na referida Lei. 

 

 
    São Paulo,.......de.......................de 2014 

 
____________________________________________ 
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(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 
Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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SEÇÃO  -  D 

 
MODELOS   

 
D.10 – MODELO DE CARTA COMPROMISSO DO PROGRAMA PRÓ-

EGRESSO 
 

À 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 

Tomada de Preços nº. 01/2014 
Processo nº. 14/206-M 

 
 

Nos termos do item IV, subitem 1.5.2 do Edital, referente à contratação 
de empresa especializada para construção de guarita no Edifício 

Sede da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 

FAPESP, localizado à Rua Pio XI, 1.500 - Alto da Lapa - São 
Paulo/SP, conforme especificações constantes no Termo de Referência 

- Anexo I, nas quantidades e especificações definidas no Edital e seus 
Anexos, a empresa (razão social da proponente), C.N.P.J. nº ................, 

por seu representante legal, (nome completo), estado civil, C.P.F. nº 
..........................., com domicílio (profissional) em 

..................................... (procuração anexa, caso não tenha poderes no 
contrato social da empresa), vem, respeitosamente, perante Vossa 

Senhoria, manifestar seu compromisso em atender em sua integralidade, 
as cláusulas referentes ao Programa de Inserção de Egressos do Sistema 

Penitenciário no Mercado de Trabalho - PRÓ-EGRESSO, conforme disposto 
no Decreto nº 55.126, de 07 de dezembro de 2009. 

 
 

Atenciosamente, 

 
 

____________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 

 

Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da 

empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) 
legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 
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SEÇÃO  -  D 

 
MODELOS   

 
 

D.11 -  DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPE 
TÉCNICA  

  
 

 
 

À  
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP 

Rua Pio XI, nº 1500, Alto da Lapa, São Paulo/SP 
  

  

  
  

  
  A empresa .........................................., inscrita no CNPJ 

n°................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

............................ e do CPF nº ........................., DECLARA para fins de licitação 

que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal n.º 8.666/93 

e suas alterações, dispõe máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, 

para a execução do objeto da presente licitação.   

 

 
São Paulo, ...... de ..................... de 2014. 

 
 

 
____________________________________________ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
  

 

 
Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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SEÇÃO  -  E 

 
A N E X O S   

 
E.1 – MINUTA DE CONTRATO  

 

MINUTA 

 

CONTRATO FAPESP Nº 

XXX/2014 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE 

AMPARO À PESQUISA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – 
FAPESP E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX.  

 

Por este instrumento de contrato, de um lado a FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP, instituída pela Lei Estadual n.º 5.918, de 18 de 

outubro de 1960, com sede na Rua Pio XI, nº 1.500, Alto da Lapa, em São Paulo – SP, 

inscrita no CNPJ sob n.º 43.828.151/0001-45, situada à Rua Pio XI, 1.500 – Alto da Lapa, 

São Paulo/SP, neste ato representado por seu Presidente, Prof. Dr. Celso Lafer, 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 1.809.257 e do CPF n.º 

001.913.298-00, doravante designada CONTRATANTE, e de outro, a empresa  

XXXXXXXXXXXXXXX  inscrita no CNPJ sob n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Inscrição 

Estadual n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Estado de 

São Paulo, neste ato representada por seu XXX, Sr.(a) XXXXXXXXXXXX, nacionalidade, 

estado civil, profissão, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º xxxxxxxxxxxx e do CPF 

n.º xxxxxxxxxxxx, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, 

nos termos e para fins da Tomada de Preços n.º XXX/2014, proveniente dos autos do 

Processo FAPESP n.º 14/206 - M, que será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 

alterações, pela Lei Estadual n.º 6.544/89, e demais legislações pertinentes, na forma e 

condições que se seguem: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execução, pela CONTRATADA, das 

obras para construção de guarita -  em estrutura metálica, com lajes em 

concreto e vedação em alvenaria - na rampa de acesso ao público do edifício 

sede da CONTRATANTE, sito à a Rua Pio XI, nº 1.500, conforme Termo de 

Referência – Seção B, parte integrante deste instrumento.  

1.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério 

exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 50% (cinquenta) do valor 

atualizado do Contrato, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 

n.º 8.666/93, sendo remunerada conforme segue: 

1.2.1. Caso ocorram alterações nos quantitativos previstos a serem 

executados, serão utilizados, para efeito de alteração contratual, os 

preços consignados na Planilha de Preços ofertada pela CONTRATADA, 

que faz parte integrante deste instrumento.  

1.2.2. Na hipótese da necessidade de execução de obras e serviços que não 

constem da Planilha de Preços, ofertada pela CONTRATADA, a 

composição dos preços dos serviços acrescidos será realizada entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo como base o Boletim CPOS 

vigente ou, no caso de serviço que não conste do Boletim, no mínimo 

três pesquisas de mercado. Tais preços passarão a fazer parte 

integrante da Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA 

em sua proposta comercial.  

1.2.3. Na ocorrência do disposto no Subitem 1.2.2., a critério da 

CONTRATANTE e desde que devidamente justificado pela 

CONTRATADA, poderá ser utilizado o BDI de 35% (trinta e cinco por 

cento).  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EMPREITADA 

 

2.1. O objeto do presente Contrato decorreu de licitação na modalidade Tomada de Preços 

Nº XXX/2014, do tipo Menor Preço Global, conforme Decreto Estadual Nº 

56.565/2010. 

2.2. O Edital, seus Anexos e a Proposta da CONTRATADA, datada de XX/XX/XXXX são 

partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO  

 

3.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado na sede da FAPESP, situada na Rua 

Pio XI, n.º 1.500, Alto da Lapa, São Paulo, nesta Capital, correndo por conta da 

CONTRATADA as despesas de seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas 

e previdenciários decorrentes da execução do objeto. 

3.2. Os prazos de execução e entrega deverão obedecer ao estabelecido no Cronograma 

Físico a ser entregue para aceite da CONTRATANTE no ato de assinatura do 

presente Contrato. 

3.3. A execução dos serviços deverá ter início na data prevista nas Ordens de Início de 

Serviços, que será expedida pela Gerência Administrativa da CONTRATANTE no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de assinatura do Contrato. 

3.3.1. No ato de Recebimento da Ordem de Início de Serviços – OIS – a 

CONTRATADA deverá proceder a abertura do Diário de Obras, que será 

mantido no local da obra para fins de anotação de eventos relevantes, 

desenhos, alvarás, endereços e telefones dos responsáveis e o que mais as 

partes julgarem pertinente para fins de registro. 

3.3.2. O prazo de entrega da RT será de 07 (sete) dias úteis após a expedição da 

Ordem de Início de Serviços. 

3.4. Os serviços deverão ser executados e concluídos de acordo com Cronograma Físico, 

mencionado no Item 3.2., impreterivelmente dentro do prazo total de 40 

(quarenta) dias corridos, incluindo sábados, domingos e feriados, contados 

a partir da data constante na Ordem de Início de Serviços (OIS), conforme 

estipulado no Memorial Descritivo – Seção B. 

3.5. Excepcionalmente, decorrente de fato superveniente devidamente justificado no 

respectivo processo, o prazo de início da execução das obras e dos serviços poderão 

ser prorrogados, desde que autorizado pelo Gerente Administrativo da 

CONTRATANTE, nos termos do artigo 1º, inciso VII, da Portaria FAPESP PR nº 

03/2004. 

3.6. Entender-se-á por conclusão do objeto deste Contrato a realização total do 

empreendimento no prazo estabelecido e a sua entrega, pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, livre e em perfeitas condições de ser utilizado, formalizada pela 

expedição do Termo de Recebimento Definitivo de Obras e Serviços. 

3.7. Tendo em vista que as atividades da CONTRATANTE não serão interrompidas, os 

serviços, objetos deste Contrato, deverão ser executados com jornada de trabalho 

no horário das 8:00h às 22:00h, bem como nos sábados, domingo e feriados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO, VISTORIAS E MEDIÇÕES 
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4.1. Os trabalhos serão fiscalizados por intermédio de engenheiros e/ou arquitetos, e seus 

auxiliares, designados pela CONTRATANTE, doravante denominados 

FISCALIZAÇÃO, que serão nomeados na assinatura do Contrato.  

4.1.1. Toda e qualquer alteração do projeto deverá ser elaborada e fornecida à 

CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO. 

4.1.2.  A CONTRATADA deverá acatar, de imediato, as ordens da FISCALIZAÇÃO, 

desde que não contrariem as especificações técnicas contidas no Termo de 

Referência e no Edital.  

4.1.3. Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo 

e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no 

Edital ou no Termo de Referência, e em tudo mais que de qualquer forma se 

relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em 

questão e seu complemento.  

4.1.4. A CONTRATADA deverá, permanentemente, dispor os meios necessários à 

FISCALIZAÇÃO que permitam a medição dos serviços executados, bem como 

a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos. 

4.1.5.  A existência e atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que 

concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre em 

conformidade com o Contrato e demais leis ou regulamentos vigentes.  

4.2. As vistorias realizadas pela CONTRATANTE ou prepostos devidamente qualificados 

terão por objetivo: a) avaliação da qualidade e do andamento dos serviços 

prestados; b) medição dos serviços executados para efeito de faturamento; c) 

recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da obra. 

4.2.1. Todas as vistorias deverão ser acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro 

indicado pela CONTRATADA. 

4.2.2. A realização das vistorias deverá ser registrada no “Diário de Obras” e as 

anotações da fiscalização terão validade de comunicação escrita, devendo ser 

rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 

4.3. Os serviços serão fiscalizados pela CONTRATANTE ou seu preposto e, após inspeção 

física de qualidade por Comissão ou servidor para tanto designado, serão recebidos 

em conformidade com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Federal n.º 6.544/89 e 

73 e 74 da Lei Federal n.º 8.666/93 e as regras específicas estabelecidas no 

instrumento convocatório e seus anexos. 

4.4. As medições para faturamento deverão ocorrer ao término de cada etapa ou em 

período não superior a 30 (trinta) dias, a partir da data consignada na Ordem de 

Início dos Serviços, sendo precedidas de solicitação da CONTRATADA, 

acompanhada de relatório sobre o andamento da obra a ser apresentado pela 

mesma, com antecedência de 5 (cinco) dias. 
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4.4.1. As medições obedecerão aos critérios especificados no Boletim 161 da CPOS 

– Critérios de Medição e Remuneração – conforme estipulado no Memorial 

Descritivo e no Edital. 

4.4.2. As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos 

serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de 

elementos elucidativos adequados, como fotos, memoriais de cálculo, 

desenhos, catálogos, etc, sendo que uma cópia da planilha será fornecida à 

CONTRATADA. 

4.4.3. As divergências entre o relatório da CONTRATADA e a medição da 

CONTRATANTE serão sanadas pelo representante da CONTRATANTE 

4.5. Em cada medição, como condição para recebimento das obras e/ou serviços de 

engenharia executados, será obrigatória a apresentação, pela CONTRATADA, das 

Notas Fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de madeira de origem exótica 

ou, no caso de uso de produtos ou subprodutos listados no Artigo 1º do Decreto 

Estadual n.º 53.047/08, de que as aquisições foram efetuadas de pessoas jurídicas 

cadastradas no CadMadeira. 

 
CLÁUSULA  QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

5.1. O objeto deste Contrato será recebido conforme segue: 

5.1.1. Provisoriamente, após vistoria, que deverá ser realizada pelo(a) servidor(a) 

ou Comissão nomeada pela CONTRATANTE, no prazo de até 15 (quinze) dias, 

contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão 

total do objeto deste contrato, desde que o mesmo e a respectiva medição final 

tenham sido entregues. 

5.1.1.1. O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do Termo de 

Recebimento Provisório, após a lavratura da Ata Circunstanciada, 

contendo a vistoria realizada pelos membros da Comissão, e expressar a 

concordância em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento 

e assinatura do representante da CONTRATADA.  

5.1.1.2. A comunicação da conclusão total do objeto deverá estar acompanhada 

de proposta de programa de treinamento de operação e manutenção de 

equipamentos e facilidades instaladas na obra, treinamento este que 

deverá ocorrer durante o período de observação indicado no item 11.3 

deste contrato. 

5.1.2. Definitivamente, por servidor ou Comissão designada pela CONTRATANTE, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 60 (sessenta) 

dias após o decurso do prazo de observação, indicado no item 11.3. desta 

cláusula. 
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5.2. Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, a CONTRATANTE, por 

intermédio da Comissão de Recebimento, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 

deverá: 

5.2.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, no todo ou em parte, 

determinando sua substituição/correção, ou rescindir a contratação. 

5.2.2. Na hipótese de substituição/correção, a CONTRATADA deverá fazê-lo em 

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 

(três) dias da notificação por escrito, sem que isso signifique novação 

contratual, mantido o preço inicialmente contratado. 

5.2.3.  Se disser respeito à diferença de quantidade, de partes ou peças, determinar 

sua complementação, ou rescindir a contratação. 

5.2.4.  Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-lo em 

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 

(três) dias da notificação por escrito, sem que isso signifique novação 

contratual, mantido o preço inicialmente contratado. 

5.2.5.  O recebimento definitivo é o recebimento em caráter permanente, que será 

efetivado após as verificações e testes, comprovando a adequação do objeto 

contratado e satisfeitas as seguintes condições: 

a)  Atendidas todas as reclamações da fiscalização referentes a defeitos e 

imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento das 

obras e serviços executados.  

b)  Entregues as comprovações de quitação de encargos fiscais, 

previdenciários e trabalhistas, sobre o contrato, na forma prevista em 

lei/ou no edital de licitação e no contrato; 

c)  Entrega do “as built” (uma via completa do projeto), inclusive cd (02 vias), 

com projetos em dwg e memoriais descritivos, com as alterações que se 

fizeram necessárias durante a obra ou serviço, inclusive aquelas relativas 

à locação. 

5.3. O período para observação dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados a partir 

do Termo de Recebimento Provisório se, na ocasião, outro prazo não for determinado 

para eventuais ensaios ou testes. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS PAGAMENTOS 

 

6.1. O valor total para execução do objeto deste Contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXX 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

6.2. Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, 

observados os termos deste instrumento e da Lei de Licitações, de modo que o 

Contrato venha a atingir vigência superior a 12 (doze) meses, salvo se a prorrogação 

ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, hipótese em que não haverá reajuste. 
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6.2.1. Os preços, se for o caso acima descrito, serão reajustados pelo Índice Geral de 

Edificações – FIPE -  divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo, observada a periodicidade de 12 (doze) meses, contados da data da 

apresentação da proposta, conforme Decreto Estadual n.° 45.113/2000, bem 

como o disposto no Decreto Estadual n.° 27.133/87.  

6.3. A despesa decorrente deste Contrato correrá por conta dos seguintes recursos: 

Programa de Trabalho 1912210445699.00000 – Administração da FAPESP, Elemento 

Econômico 44.90.51 – Obras e Instalações, exercício de 2014. 

6.4. O pagamento correspondente à execução dos serviços será efetuado em 

conformidade com as medições, arroladas na Cláusula Quarta, correspondendo às 

etapas concluídas do cronograma da obra, mediante a apresentação dos originais da 

fatura, em 30 (trinta) dias contados do recebimento das medições e do Termo de 

Recebimento Definitivo.  

6.5. Serão pagos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos, 

sendo que o primeiro pagamento/medição não poderá se referir apenas à instalação 

da obra devendo, necessariamente, corresponder também a serviços executados. 

6.6.  Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data de entrega de cada medição, observando-se para as respectivas realizações, o 

seguinte procedimento: 

a) A CONTRATADA deverá entregar as medições diretamente à CONTRATANTE, 

acompanhada de relatório fotográfico do desenvolvimento dos serviços, no 

prazo de até 5 (cinco) dias após os seus encerramentos.  

b) A CONTRATANTE deverá aprovar os valores para fins de faturamento, 

comunicando essa aprovação à CONTRATADA no prazo de 4 (quatro) dias do 

recebimento da medição. 

c) A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal no primeiro dia subsequente 

à comunicação dos valores aprovados, nos termos da alínea anterior. 

d) A não aprovação dos valores nos termos da alínea “b” deverá ser comunicada 

à CONTRATADA, com a justificativa correspondente, no prazo estabelecido na 

mesma alínea “b”. 

e) As faturas emitidas contra a CONTRATANTE pela CONTRATADA deverão ser 

entregues na Gerência Administrativa da CONTRATANTE. 

6.7. Os atrasos no cumprimento dos prazos fixados nas alíneas “a” e “c” ensejarão a 

prorrogação do prazo estabelecido no subitem 5.7. por igual número de dias a que 

corresponderem os atrasos verificados.  

6.8. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá atualização financeira 

e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata temporis”, 

em relação ao atraso verificado. 

6.9.  Em cumprimento ao Decreto Estadual 55.357/2010, os pagamentos serão 

efetuados, exclusivamente, por meio de crédito aberto em conta bancária no Banco 

do Brasil S/A, agência n.º xxxxx, conta corrente n.º xxxxxx, em nome do credor, 
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configurando-se o depósito como quitação plena, geral e irrevogável, por parte da 

CONTRATADA. 

6.10.  A FAPESP, em cumprimento ao Decreto Municipal n.º 51.357/2010 de 24/03/2010 

reterá, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 5,0% 

(cinco por cento) do valor tributável referente aos serviços prestados pela 

CONTRATADA, indicado no corpo da Nota Fiscal/Fatura, destacando-se o valor das 

deduções de sua base de cálculo, sob pena da retenção incidir sobre o preço total 

dos serviços faturados, cujo valor será recolhido no prazo legal. 

6.11. Para o pagamento, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é 

necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as outras exigências 

contratuais relativas a pagamentos e atendido possíveis exigências da fiscalização, 

sem o que as faturas não serão aceitas. 

6.12. As faturas que apresentem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as 

devidas correções e, nesta hipótese, o prazo estabelecido no subitem 5.6. será 

contado a partir da data de reapresentação das faturas sem incorreções. 

6.13.  A devolução de qualquer fatura por desconformidade com a medição ou 

descumprimento de condições contratuais, em hipótese alguma, servirá de pretexto 

para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

6.14. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros, em 

nome da CONTRATADA, no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, ou a 

apresentação certidão Positiva com Efeitos de Negativa referente ao CADIN, ou ainda 

a apresentação de Decisão Judicial com Efeito Suspensivo quanto a inscrição no 

CADIN, que será consultado por ocasião da realização de cada pagamento. 

6.15. O pagamento é condicionado à apresentação dos seguintes documentos, por parte 

da CONTRATADA: 

a)  Nota Fiscal / Fatura; 

b)  Planilha de medição dos serviços executados; 

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

com a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação - CRS, fornecido 

pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, 

comprovando sua regularidade relativa à Seguridade Social, emitida pelo INSS, 

com prazo de validade em vigor. 

e)  Os impostos, taxas, emolumentos e contribuições que sejam devidos em 

decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA. 

6.16. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos 

pagamentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela 

legislação vigente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

7.1. Para a garantia do cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais, a 

CONTRATADA prestará, em até 15 (quinze) dias subsequentes à assinatura deste 

instrumento, garantia no total de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor ofertado, conforme documento acostado 

nos autos. 

7.2. A garantia em dinheiro será atualizada monetariamente. Já a garantia em Títulos da 

Dívida Pública do Estado ou Fiança Bancária não renderá juros ou correção 

monetária, ressalvados os direitos inerentes aos próprios Títulos depositados. 

7.3. No caso de acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA se obriga a depositar, 

junto a CONTRATANTE, o valor referente à diferença da garantia. Mesma 

providência deverá ser tomada no caso de prorrogação no prazo contratual para 

adequar o vencimento da garantia ao disposto no subitem 7.4. abaixo.  

7.4. A garantia depositada nas modalidades de seguro garantia, títulos da dívida pública 

ou fiança bancária deverá ter o prazo de vencimento estendido até a data prevista 

para o recebimento definitivo das obras. 

7.5. A CONTRATANTE poderá descontar do valor da garantia contratual a importância 

que a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA e, não sendo esta suficiente, 

responderá pela diferença. 

7.6. A garantia depositada será devolvida após a assinatura do Termo de Encerramento 

de Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

8.1. A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, 

representante legal, devidamente credenciado, para desempenhar, junto à 

CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações 

inerentes ao contrato e, ainda, servir de elo constante de ligação com a 

CONTRATANTE. A eventual substituição do gestor contratual deverá ser 

comunicada por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos. 

8.2. A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações 

e compromissos contraídos, com quem quer que seja, para a execução deste 

Contrato, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a elas não 

se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade. 

8.3.  A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução 

do objeto deste Contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não 
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excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento 

feito pela CONTRATANTE ou por seu preposto. 

8.3.1.  Na hipótese do item 8.3., a CONTRATANTE poderá reter pagamentos à 

CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da 

pendência, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos 

serviços decorrentes de erros constatados, de responsabilidade da 

CONTRATADA e apontados pela Fiscalização. 

8.4. Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste 

Contrato, são de total responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas 

provenientes do uso de equipamentos provisórios. 

8.5.  A CONTRATADA obriga-se a manter os seguintes seguros, encaminhando cópia das 

apólices à CONTRATANTE: 

8.5.1.  Risco de Responsabilidade Civil do Construtor; 

8.5.2.  Contra Acidentes de Trabalho;  

8.5.3. Riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto deste 

Contrato, além de outros exigidos pela legislação pertinente. 

8.6. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos 

empregados de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não cobertas pelo seguro, 

correrão por conta da CONTRATADA. 

8.7. Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de: 

8.7.1.  Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão; 

8.7.2.  Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

8.7.3.  Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir ao 

objeto deste Contrato; 

8.7.4.  Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados 

seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela. 

8.8. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos a 

cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificação da 

CONTRATANTE, para dar início a reparação ou reconstrução das partes atingidas. 

8.9. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os 

trabalhos executados, materiais e equipamentos disponibilizados na obra, cabendo-

lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente 

venha a ocorrer. 

8.10.  À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto deste 

Contrato, bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração. 

8.11.  A CONTRATADA é responsável pela conservação das obras e serviços executados, 

devendo manter, periodicamente, tanto as obras quanto o seu canteiro, limpos e 

desimpedidos, principalmente nas vias de circulação, passagens e escadarias, 
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cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o Termo de Recebimento 

Definitivo. 

8.12.  A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, a teor do disposto no art. 55, XIII, da Lei Federal 

n.º 8.666/93. 

8.13. A CONTRATADA obriga-se, ao final da obra, a apresentar os desenhos “As Built”. 

8.14. A CONTRATADA obriga-se a formalizar o Termo de Encerramento Contratual, para 

tanto, apresentando a documentação necessária após o integral cumprimento do 

ajuste. 

8.15. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa, nos termos do inciso IX, do artigo 55, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 

cláusula décima deste instrumento. 

8.16.  CONTRATADA é responsável, pelo período de 5 (cinco) anos, contado a partir da 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de 

qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica comprovada, na execução das 

obras objeto deste contrato, sendo responsável pela segurança e solidez dos 

trabalhos executados. 

8.17. A CONTRATADA obriga-se a propiciar aos seus empregados as condições 

necessárias para o perfeito desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes os 

equipamentos e materiais para o bom desempenho e controle de tarefas afins 

8.18. A CONTRATADA obriga-se a manter a CONTRATANTE à margem de todas as 

reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, referentes aos 

serviços. 

8.19. A CONTRATADA deverá atender, durante a execução contratual, os artigos 5º e 7º 

do Decreto Estadual n.º 49.674, de 6 de Junho de 2005, bem como o disposto no 

Decreto Estadual n.º 48.138, de 7 de outubro de 2003. 

8.20. A CONTRATADA deverá atender, para a execução deste Contrato, ao Decreto 

Estadual n.º 55.126/2009, relativo ao Programa PRÓ-EGRESSO, conforme Item 19 

do Edital. 

8.21. A CONTRATADA obriga-se a manter, no canteiro de obras, um livro denominado 

“Diário de Obras”, preenchido por este, em três vias, onde se anotarão os serviços 

em execução no dia, condições do tempo, efetivo diário e quaisquer outras anotações 

julgadas oportunas pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE, tais como, mas não 

se limitando, a produção do dia, serviços efetuados, efetivo diário, equipamentos e 

fatos dignos de nota. 

8.21.1. A CONTRATADA deverá manter atualizado o “Diário de Obras” e à disposição 

da CONTRATANTE no canteiro de obras. 

8.22. A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE “Relatório Fotográfico de 

Avanço Semanal”.  
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8.23. Tendo em vista que a entrada e permanência de qualquer pessoa nas dependências 

do Edifício Sede da FAPESP são controladas por sistema de catraca eletrônica, a 

CONTRATADA se obriga a fornecer, antes do início dos serviços, relação dos 

funcionários que desempenharão essas atividades a fim de possibilitar, por parte da 

CONTRATANTE, o credenciamento dos mesmos. 

8.24.  A CONTRATADA deverá apresentar para controle e exame, sempre que a 

CONTRATANTE exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus 

empregados e comprovantes de pagamentos de salários, apólices de seguro contra 

acidente de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias 

relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços por força deste 

contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. A CONTRATANTE se obriga a fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários 

à execução do objeto do Contrato, considerada a natureza dos mesmos. 

9.2. A CONTRATANTE deverá atender ao disposto no artigo 6º do Decreto Estadual n.º 

49.674, de 6 de Junho de 2005. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

 

10.1. A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte. 

10.1.1. Excepcionalmente, a CONTRATADA poderá subempreitar serviços específicos 

ou subcontratar o fornecimento de equipamentos, quando for o caso, desde 

que previamente autorizada pela CONTRATANTE. 

10.1.1.1. Para tanto, deverá submeter à apreciação da CONTRATANTE a(s) 

empresa(s) que executará(ão) os serviços, a(s) qual(ais) deverá(ão) fazer 

prova da experiência de ter(em) executado quantidades equivalentes às 

previstas na planilha orçamentária, bem como comprovação de 

regularidade tributária/fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal (tributos mobiliários), o INSS e o FGTS, mediante a apresentação 

das respectivas Certidões Negativas de Débito. 

10.2. O não atendimento do item anterior, implicará, por parte da CONTRATANTE, a não 

medição dos serviços realizados até a regularização da exigência formulada. 

10.3.  Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela 

execução do objeto deste Contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por 

todos os serviços executados sob sua administração, na forma do item 10.1.1., não 

havendo, portanto, qualquer vínculo contratual entre a CONTRATANTE e eventuais 

subempreiteiras. 
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10.4. As faturas e títulos de crédito, emitidos por eventuais subcontratadas, deverão sê-lo 

sempre em nome da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E RESCISÃO 

 

11.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002 c.c. com o artigo 15 

da Resolução CEGP-10, de 19/11/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a 

Administração Pública Direta e Autarquia do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste 

contrato e demais cominações legais a CONTRATADA que: 

11.1.1.  Apresentar documentação falsa; 

11.1.2.  Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3.  Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

11.1.4.  Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5.  Fizer declaração falsa; 

11.1.6.  Cometer fraude fiscal. 

11.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 

CONTRATANTE, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, nos termos da Portaria PR FAPESP n.º 

17/2004, disponível em www.fapesp.br, assegurada a prévia e ampla defesa, às 

seguintes penalidades: 

11.2.1. advertência; 

11.2.2. multa de: 

 a) 0,03% (três centésimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de 

atraso na prestação dos serviços, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Atraso 

superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento), ao dia. 

 b) 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida ou 

 c) multa correspondente à diferença do preço decorrente de nova licitação para o 

mesmo fim; 

11.2.3. prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

11.2.4.  suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a FAPESP, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

11.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

http://www.fapesp.br/
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior. 

11.3.  As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 

advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do 

CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

11.4.  A aplicação da multa de mora estabelecida no item anterior não impede que a 

CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as sanções previstas 

nesta Cláusula. 

11.5.  O valor das multas aplicadas poderá ser pago diretamente pela CONTRATADA ou 

ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, se 

necessário, mediante cobrança judicial. 

11.6.  As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, 

e as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito, 

fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente 

da CONTRATANTE, desde que formuladas pela CONTRATADA no prazo máximo de 

5 (cinco) dias úteis da data em que tomar ciência, mediante protocolo, da aplicação 

da sanção. 

11.7.  A aplicação de quaisquer sanções administrativas não afasta a responsabilização 

civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela 

inadimplência. 

11.8.  A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o 

ressarcimento dos prejuízos efetivados, ou quaisquer outras despesas decorrentes 

das faltas cometidas pela CONTRATADA. 

11.9.  Este CONTRATO poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 

consequências previstas nos artigos 75 a 82 da Lei Federal n.º 6.544/89, nos artigos 

77 a 80 e 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

11.10.  No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhece os 

direitos da CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste 

Contrato e na legislação que rege a licitação.  

11.11. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DAS OBRAS E DOS EQUIPAMENTOS 

 

12.1. A CONTRATADA é responsável, pelo período de 5 (cinco) anos, contado a partir da 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de 

qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica comprovada, na execução das 

obras objeto deste Contrato, sendo responsável pela segurança e solidez dos 

trabalhos executados, conforme mencionado no artigo 618, caput, do Código Civil. 
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12.2.  A CONTRATADA ficará responsável pelos defeitos de fabricação e montagem dos 

materiais e equipamentos por 01 (um) ano, a contar da data de emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

13.1. O presente contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, 

dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou 

pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados. 

13.2.  Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE os relatórios, mapas, desenhos, 

diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela 

CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela. 

13.3.  A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente este 

Contrato, quando necessário. 

13.4. O presente Contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 

as disposições de direito privado, conforme prevê o artigo 54, da Lei Federal n.º 

8.666/93 e suas alterações. 

13.5. As obras e serviços objeto do presente Contrato poderão ser gerenciadas e 

fiscalizadas por empresa que a CONTRATANTE vier a indicar, a qual serão 

outorgados os poderes para, em nome da CONTRATANTE, praticar todos os atos 

necessários ao cumprimento integral, pela CONTRATADA, do objeto do presente. 

13.6. São partes integrantes deste Contrato o Edital, seus Anexos e a Proposta 

Comercial/Planilha de Preços da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES 

 

14.1. As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por 

escrito, por meio de correspondências ou documento de transmissão, mencionando-

se o número e o assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas, 

datadas e endereçadas conforme o destinatário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 

15.1. Este contrato terá a vigência de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura do 

presente, incluídos os prazos de execução, de recebimento provisório, de 

observação, recebimento definitivo e encerramento do contrato. 
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15.2.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega somente 

admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, §§ 1º e 

2º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

15.2.1. Toda prorrogação será analisada pela CONTRATANTE, mediante solicitação 

escrita e fundamentada e, se deferida, formalizada por meio de Termo de 

Aditamento Contratual, implicando a prorrogação dos prazos contratuais das 

atividades afetadas em igual número de dias, tantos quantos forem os dias de 

atraso. 

15.2.2. O término contratual não importará na ineficácia da Cláusula Décima Segunda 

que subsistirá pelo prazo legal e contratual consignados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

 

16.1. As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro privativo da Fazenda Pública da 

Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de 

igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

São Paulo,      de                        de 2014. 

 

CONTRATANTE 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP 

 

___________________________ 

Prof. Dr. Celso Lafer 

Presidente 

 

CONTRATADA 

XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

___________________________ 
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XXXXXXXXXXXXXXX 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1. _________________________            2. _______________________ 

Nome:      Nome: 

RG.:       RG.: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
ESTADO DE SÃO PAULO  
Órgão ou Entidade: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

Contrato FAPESP n° XXX/2014 
Objeto: execução de obras para construção de guarita -  em estrutura 

metálica, com lajes em concreto e vedação em alvenaria - na rampa de 
acesso ao público do edifício sede da FAPESP 

CONTRATANTE: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do 

Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos 

por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso 

interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, 

serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com 

o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 
São Paulo,      de                     de 2014 

 
_____________________________________________ 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
 

 

_____________________________________________ 
Contratada  
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PORTARIA GA N.º    ,       de           de 2014. 

 

O Gerente Administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais expede a seguinte Portaria: 

 

Art. 1º - Fica designado, com fundamento no artigo 67, da Lei Federal n.º 8.666/93 
e suas alterações o servidor XXXXXXXX, portador da cédula de identidade RG n.º 
XXXXX, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das cláusulas e condições do 

Contrato FAPESP n.º 0XX/2014 – Proc. 14/206 - M, celebrado com a Empresa 
XXXXXXXXXXXXX,  na qualidade de Gestor do Contrato. 

 

Art. 2º - Ao Gestor do Contrato, no âmbito de suas atribuições, compete: 

a) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das cláusulas e condições 

contratuais pela CONTRATADA;  

b) receber as respectivas Notas Fiscais; 

c) verificar a adequação das Notas Fiscais com as cláusulas e condições 

contratuais; 

d) atestar a compatibilidade dos serviços com as cláusulas e condições 

contratuais, proferindo o respectivo “Aceite”; 

e) apresentar os comentários operacionais sobre os Serviços;  

f) encaminhar as Notas Fiscais, devidamente aceitas, à Gerência 

Administrativa para as providências cabíveis; 

g) restituir à CONTRATADA as Notas Fiscais encaminhadas em 

desacordo com as cláusulas e condições contratuais; 

h) registrar nos autos do Processo todas as ocorrências anômalas 

relacionadas com o cumprimento das cláusulas e condições 

contratuais, propondo à Gerência Administrativa o que for necessário 

para a regularização das faltas ou defeitos observados; 

i) manifestar sobre eventuais apontamentos ou recomendações sobre a 

execução do Contrato. 

 

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassem a competência do 

Gestor deverão ser solicitadas ao Gerente Administrativo, em tempo hábil 

para a adoção das medidas.  
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Art. 4º - A designação é feita sem prejuízo das demais atribuições da função, 

não fazendo jus a qualquer gratificação ou vantagem adicional.  

 

Art. 5º - Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir da data da assinatura. 

 

Dantogles de Alcantara e Silva 

Gerente Administrativo 
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SEÇÃO  -  E 

 
A N E X O S   

 
E.2 –  PORTARIA FAPESP PR nº17/2004 

 
 

Portaria PR-Nº 17/2004 - Sanções Administrativas  
 

Estabelece normas para aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis 
Federais nºs 8.666/93 com alterações posteriores e 10.520/02; e Estadual nº 

6.544/89 no âmbito da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – 
FAPESP.  

O Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Professor 
Doutor Carlos Vogt, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 

115 da Lei 8.666/93, observadas as alterações promovidas pelas Leis Federais nºs 

8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, baixa a seguinte Portaria:  
 

Artigo 1º - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, 
em face do disposto nos artigos 81,86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93 

e alterações que lhe foram incorporadas, dos artigos 79, 80 e 81, da Lei Estadual 
n.º 6.544, de 22.11.89 e do art.7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02, 

obedecerá, no âmbito da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 
as normas estabelecidas na presente Portaria.  

 
Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração 
da FAPESP, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-

o às seguintes penalidades:  
I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida; 

ou 

II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação 
para o mesmo fim.  

 
Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem 

prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à 
multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte 

conformidade:  
I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (três centésimos por cento) ao 

dia; e  
II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06 % (seis centésimos por cento) 

ao dia.  
 

Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão 
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ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:  

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida; ou 

II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 
mesmo fim.  

 
Artigo 5º - A mora será considerada a partir do primeiro dia subseqüente ao 

término do prazo para a execução do ajuste.  
 

Artigo 6º - O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas 
nos artigos anteriores, será o global reajustado até a data de aplicação da 

penalidade.  
 

Artigo 7º - As multas serão corrigidas monetariamente, de conformidade com a 
variação do IPC/FIPE ( Decreto Estadual nº 48.326/03), a partir do termo inicial, 

fixado no artigo 5º, até a data de seu efetivo recolhimento.  

 
Artigo 8º - A comunicação da irregularidade e a proposta de aplicação de 

penalidade deverão ser encaminhadas, pelo órgão de compras, à autoridade que 
autorizou a licitação, ou a contratação, no respectivo processo.  

 
Artigo 9º - As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, após regular processo 
administrativo com garantia de defesa prévia.  

 
§ 1º - Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado 

notificado da infração e da penalidade correspondente, para, no prazo de cinco dias 
úteis, apresentar defesa.  

 
§ 2º - Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá manifestar-se, 

motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para 

concluir pela imposição ou não da penalidade.  
 

§ 3º - Da decisão, caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação, de cuja decisão cabe solicitação de reconsideração.  

 
§ 4º - A multa imposta deverá ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias úteis da 

decisão do recurso ou, em sendo o caso, da solicitação de reconsideração.  
 

§ 5º - Se o pagamento da multa não for efetuado dentro do prazo estabelecido no 
parágrafo anterior, sua cobrança será efetuada judicialmente.  

 
Artigo. 10 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a das outras.  
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Artigo 11 - As disposições constantes desta Portaria aplicam-se também às obras, 

serviços e compras que, nos termos da legislação vigente, forem realizadas com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação.  

 
§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato de obras e serviços de engenharia, 

assim como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o 
contratado, garantida a prévia defesa, à aplicação das seguintes sanções:  

 
I - advertência. 

II - multa. 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Estadual, por prazo não superior a dois anos. 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

 

§ 2º - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, afim evitar a aplicação de sanções mais severas, 

sempre que o contratado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida, 
ou desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato.  
 

§ 3º - A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados 
dos prazos estipulados no cronograma de execução, pode ser aplicada 

cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos incisos III e 
IV, nos casos de inexecução total e parcial do contrato.  

 
§ 4º - A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com a Administração Estadual destina-se a punir a reincidência em faltas 
já apenadas com advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão 

unilateral do contrato.  

 
§ 5º - Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não 

poderá exceder a 5 (cinco) anos, deverão ser considerados o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 

irregularidades constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.  

 
§ 6º - A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo 

fixado, de participar de licitações promovidas pelos órgãos Administração Estadual, 
bem como de com eles celebrar contratos.  

 
§ 7º - A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de 

máxima intensidade, destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das 
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quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.  

 
§ 8º - A aplicação da sanção prevista no parágrafo anterior é de competência 

exclusiva do Governador do Estado, facultada a defesa prévia do contratado no 
respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas.  

 
§ 9º - Decorridos 5 (cinco) anos da declaração de inidoneidade, o interessado 

poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao 
ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação punida. Artigo 12 - A multa prevista 

no artigo anterior será:  
 

I - de 10% (dez por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de 
inexecução total da obrigação; 

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação 
contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no 

cumprimento dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma, 
até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 

descumprimento parcial da obrigação.  
 

§ 1º - O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha 
sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do 

primeiro pagamento devido pela FAPESP em decorrência da execução contratual.  
 

§ 2º - Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do 
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da 

garantia prestada.  
 

§ 3º - Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não 
atendimento da convocação para a assinatura do contrato, o valor da multa deverá 

ser recolhido à conta da FAPESP, através de depósito bancário, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da intimação.  
 

§ 4º - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na 
dívida ativa, para cobrança judicial.  

 
Artigo 13 - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado 

pela administração da FAPESP, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da intimação.  

 
Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado 

ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 3º desta Portaria, considerando-se 
a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo 

estabelecido no "caput" deste artigo.  
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Artigo 14 - O pedido de prorrogação de prazo final da obra, serviços, ou entrega 
de material, somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no 

contrato ou instrumento equivalente.  
 

Artigo 15 - As multas referidas nesta Portaria não impedem a aplicação de outras 
sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislação correlata.  

 
Artigo 16 - As normas estabelecidas nesta Portaria deverão constar em todos os 

procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação.  
 

Artigo 17 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

 
 

São Paulo, 22 de outubro de 2004.  

Carlos Vogt 
Presidente 

 


