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Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS  

EM SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2010 

PROCESSO SUSEP n°15414.100580/2010-20 
  

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, por sua Comissão 

Permanente de Licitação da Coordenação de Administração de São Paulo – CPL, designada 

pela Portaria SUSEP n° 3.640, de 8 de abril de 2010, faz saber que realizará a TOMADA DE 

PREÇOS nº 01/2010 para a execução de obra enunciada no item 1 - DO OBJETO, nos termos 

deste Edital, regido pela Lei nº 8.666/93. O tipo desta licitação será de MENOR PREÇO, sob o 

regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. O recebimento da Documentação para 

Habilitação (Envelope nº 1) e Proposta Comercial (Envelope nº 2), dar-se-á às 11h00 do dia 

28 de outubro de 2010, no prédio da SUSEP situado na Rua Formosa, 367, 26º andar, 

Centro, São Paulo/SP, CEP 01049-000 – Telefone (11) 3224-5000 e Fax (11) 3224-5005. As 

sessões de abertura dos envelopes serão realizadas todas no local acima mencionado. Caso 

não haja expediente na data acima, o ato público fica transferido para o primeiro dia útil 

subseqüente. 

O Edital estará disponível no sítio da SUSEP (www.susep.gov.br) e no Portal 

de Compras do Governo Federal - COMPRASNET (www.comprasnet.gov.br). 

 

1 – DO OBJETO E DO PREÇO 

1.1 – Contratação de empresa para a realização de reforma e adaptação dos conjuntos 2650 

e 2660, com área total de 1.064,17 m², ocupados pelas dependências da SUSEP em São 

Paulo, no 26º andar do Edifício CBI Esplanada localizado na Rua Formosa, 367, Centro, São 

Paulo/SP, conforme especificações constantes do Projeto Básico e dos Projetos Executivos 

(Anexos B e C deste Edital). 

1.2 – O preço máximo que a Administração Pública se propõe a pagar pelos serviços é de R$ 

767.595,39 (setecentos e sessenta e sete mil e quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e 

nove centavos).  

 

2 – Do PRAZO E DA VIGÊNCIA 

2.1 – O prazo para a execução de todos os serviços é de até 180 (cento e oitenta) dias 

corridos, contados a partir do 10° (décimo) dia após o recebimento, pela contratada, da 

respectiva Ordem de Início dos Serviços, expedida pela contratante. 

 

2.2 – A vigência máxima não deverá ultrapassar xx de xx de 2011. Entretanto, devido a 

circunstâncias excepcionais que impeçam o prosseguimento ininterrupto dos serviços, e 
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considerando ser este um projeto de caráter plurianual, poderá ser aditado conforme inciso I 

do art. 57 da Lei 8.666/93, inclusive quanto à sua execução que poderá ser prorrogada até 

completar os 08 (oito) meses previstos em contrato para sua conclusão. 

 

3 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

3.1 – Este Edital é constituído de um documento principal e seus anexos, a saber: 

Anexo A Relação de Documentos necessários à Habilitação 

Anexo B Projeto Básico 

Anexo C Projetos Executivos 

Anexo D Declaração de Vistoria 

Anexo E Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes e Impeditivos da 

Habilitação 

Anexo F Minuta do Termo de contrato 

 

4 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

4.1 – Todos os esclarecimentos serão divulgados no site www.susep.gov.br no menu 

“Licitações”. 

4.2 – O licitante que desejar obter maiores informações sobre a licitação ou entregar 

previamente seus envelopes, deverá dirigir-se à SUSEP em São Paulo, no 26º andar do 

Edifício CBI Esplanada localizado na Rua Formosa, 367, 26º andar, Centro, São Paulo/SP, 

CEP 01049-000 – Telefone (11) 3224-5000 e Fax (11) 3224-5005 – no horário das 9h30 às 

16h30. 

4.2.1 – O interessado que tiver dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação 

dos termos deste Edital poderá solicitar à CPL os esclarecimentos necessários, via e-mail 

no endereço eletrônico comil.sp@susep.gov.br, ou pelo fax (011) 3224-5005. É 

recomendável que o pedido de esclarecimentos seja apresentado em até 05 (cinco) dias 

úteis antes da data limite para apresentação dos envelopes, a fim de que haja tempo 

para resposta. O interessado deverá informar o endereço do seu e-mail, telefone e fax 

para recebimento da respectiva resposta. 

4.2.1.1 - O recebimento do pedido de esclarecimentos deverá ser confirmado por meio 

do Telefone 3224-5000. 

4.2.2 – Não serão atendidas solicitações verbais.  

4.3 – Durante o período compreendido entre a data de entrega dos envelopes 

“Documentação e Proposta Comercial” e a homologação da licitação, o licitante deverá 

abster-se de entrar em contato verbal com a CPL para assuntos correlatos. 

4.4 – Caso haja necessidade, a CPL, conforme faculta o art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, 

poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 
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4.5 – As intervenções no processo licitatório somente se darão por representante 

devidamente credenciado conforme o Item 8 deste Edital. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

5.1 – O licitante deverá cotar todos os itens da Proposta Comercial considerando que a 

adjudicação é global, sob pena de desclassificação. 

5.2 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o Projeto Básico e os 

Projetos Executivos (Anexos B e C deste Edital). 

 

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

6.2 -  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

6.2.1 - Na condição de concorrentes, pessoas físicas ou jurídicas em consórcios e 

que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

6.2.2 - Em recuperação judicial, extrajudicial ou em processo falimentar, sob 

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

6.2.3 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 

suspenso; 

6.2.4 - Que estejam cumprindo pena de Declaração de Inidoneidade, imposta por 

qualquer ente da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

 

7 – DA ENTREGA DO CREDENCIAMENTO, DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E DO ENVELOPE DE PROPOSTA 

7.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará à 

CPL, na Sessão Pública: 

a) Documentação relativa ao Credenciamento; 

b) 1 (um) Envelope contendo a Documentação de Habilitação (Envelope Nº 1); 

c) 1 (um) Envelope contendo a Proposta (Envelope Nº 2). 

7.2. Será admitido o encaminhamento de documentação de Habilitação e Proposta por meio 

postal, desde que em envelopes distintos e lacrados, que deverão ser recebidos pela 

Coordenação de Administração de São Paulo, situada no endereço da SUSEP em São Paulo 

acima mencionado, antes da data e horário estipulados no preâmbulo deste Edital. 

7.3. Após o início da abertura dos Envelopes de Habilitação, não serão aceitas juntada ou 

substituição de quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições. 

7.4. A entrega dos Envelopes não conferirá aos licitantes qualquer direito em face do órgão 

promotor da Licitação, observadas as prescrições da legislação específica. 
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7.5. Os Envelopes listados no Subitem 7.1 deverão conter, obrigatoriamente, o disposto no 

Anexo A e no Item 7 deste Edital. 

 

8 – DO CREDENCIAMENTO 

8.1. Os Representantes Legais deverão fazer seu credenciamento e entregá-lo na abertura 

da Sessão Pública desta Tomada de Preços, devendo, no ato de entrega dos Envelopes, 

identificar-se, exibindo Cédula de Identidade ou documento equivalente, conforme os 

subitens abaixo. 

8.2. Sócio, Proprietário, Dirigente ou Assemelhado: deverá apresentar o contrato ou Estatuto 

Social, juntamente com a(s) alteração(ões), que comprove(m) sua capacidade de 

representação legal, com expressa previsão dos poderes para se manifestar pelo licitante, 

dar declarações, receber intimação, interpor e renunciar a recurso, assim como praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame. Em caso de administrador eleito em ato 

apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a 

eleição. 

8.3. Procurador: deverá apresentar o Instrumento Público ou Particular de Mandato 

(Procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando expressamente poderes para 

se manifestar pelo licitante, dar declarações, receber intimação, interpor e renunciar recurso, 

assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.  

8.3.1. A Procuração por Instrumento Particular deverá ser entregue juntamente com o 

contrato Social e sua(s) alteração(ões), ou com o Estatuto Social e a Ata de Eleição da 

Diretoria em exercício. 

8.4. A não apresentação ou incorreção nos documentos de Credenciamento, a que se refere 

este item 4, não excluirá o licitante do certame, mas impedirá o seu representante de se 

manifestar pela sociedade, bem como praticar qualquer outro ato inerente a este 

procedimento. 

8.5. O Representante Legal ou Procurador do licitante poderá, a qualquer tempo, ser 

substituído por outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a 

restrição constante do subitem 4.6. 

8.6. Não será admitida a participação de um mesmo Representante Legal e/ou Procurador 

para mais de um licitante. 

 

9 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

9.1 - A Documentação para Habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, de 

preferência de papel opaco, em cuja face externa constarão os seguintes dizeres: 

À 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS EM SÃO PAULO 

RUA FORMOSA, Nº 367, 26° ANDAR 

CENTRO - SÃO PAULO – SP 

CEP: 01049-000 
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A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços Nº 01/2010 

ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

ABERTURA ÀS 11h00 DO DIA 28/10/2010 

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço completo) 

9.2 - A empresa não cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF, deverá apresentar o Envelope nº 1 (Documentação para Habilitação) contendo 

todos os documentos, conforme Anexo A - Relação de Documentos necessários à Habilitação. 

9.3 - A empresa já cadastrada no SICAF, COM HABILITAÇÃO PARCIAL, deverá apresentar 

os subitens 3.1 (se já não constar no SICAF), 3.2, 3.3 e o item 5 do Anexo A - Relação de 

Documentos necessários à Habilitação, e poderá utilizar o SICAF em substituição aos demais 

documentos exigidos.  

9.4 - A empresa com cadastramento apenas no SICAF, SEM HABILITAÇÃO PARCIAL, 

deverá apresentar os subitens 2.2.2, 2.2.3 e 3.1 (se já não constarem no SICAF), 3.2 e 3.3 e 

os itens 4 e 5 do Anexo A - Relação de Documentos necessários à Habilitação, e poderá 

utilizar o SICAF em substituição aos demais documentos exigidos.  

9.5. Sendo o caso, a comprovação de cadastramento e habilitação parcial no SICAF deverá 

estar contida no Envelope n° 01. 

9.6 - A empresa constituída no presente exercício, que no momento do cadastramento não 

tenha atingido os índices exigidos no subitem 4.1.3.3 do Anexo A - Relação de Documentos 

necessários à Habilitação, deverá apresentar, também, o documento descrito no subitem 

4.1.3.2.  

9.7 - A regularidade do cadastramento junto ao SICAF será conferida “on-line”. 

9.8 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar válidos na data da 

sessão de abertura do Envelope nº 01 (Habilitação), exceto para os casos de microempresa e 

empresa de pequeno porte, cujo tratamento diferenciado será concedido, em conformidade 

com o art. 42 e §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 123/06 e artigo 4º do Decreto nº 

6204/2007. 

9.9 - O SUSEP em São Paulo não é unidade cadastradora do SICAF, apenas consultora. 

OBSERVAÇÕES: 

a) É facultada ao licitante a apresentação dos documentos citados nos subitens 2.3 e 

2.4 do Anexo A - Relação de Documentos necessários à Habilitação. Todavia, a 

comprovação da regularidade será verificada pela Administração, mediante a confirmação 

destes documentos nos sites dos órgãos/autarquias emissores, em face da exigência 

legal.  

a.1) No caso destes documentos estarem vencidos na data da sessão de abertura 

do Envelope nº 01 (Habilitação) ou não serem apresentados pelo licitante, a 

Administração providenciará sua emissão, no transcorrer da sessão. 
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a.2) Na impossibilidade de emissão de certificado/certidão pela Administração em 

razão de insuficiência de informações no órgão/autarquias emissores, o licitante será 

inabilitado. 

b) Para as Certidões que não trouxerem expresso o prazo de validade, considerar-se-á 

06 (seis) meses da data da sua expedição. 

c) Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia (ABSOLUTAMENTE LEGÍVEL) autenticada por Cartório ou por servidor deste Órgão 

(em até 24h antes do início da Sessão Pública, preferencialmente) em confronto com o 

original, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos emitidos pela 

INTERNET poderão ser apresentados em original ou cópias simples (sem autenticação), 

sendo que sua aceitação está condicionada à verificação da respectiva 

validade/autenticidade na internet. 

d) Na hipótese dos documentos constantes do CRC ou do SICAF serem exigidos no 

Anexo B - Relação de Documentos necessários à Habilitação e estarem vencidos, o 

licitante poderá antecipadamente atualizá-los na unidade cadastrante ou apresentá-los 

atualizados no Envelope nº 01 (Documentação para Habilitação). 

9.10 – A não apresentação de documentos ou não cumprimento de quaisquer das exigências 

deste item impedirá a participação na fase seguinte do certame – Apresentação da Proposta 

conforme Item 10 deste Edital. 

9.11 – Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos 

relacionados nesta Tomada de Preços.  

9.12 - No caso de inabilitação, o Envelope nº 02 (Proposta Comercial) do licitante 

permanecerá lacrado e ficará à disposição para retirada, no período de 30 (trinta) dias, na 

Coordenação de Administração de São Paulo. Após este período, estes envelopes serão 

eliminados. 

 

10 – DA PROPOSTA 

10.1 - Da apresentação da Proposta: 

10.1.1 - A Proposta Comercial deverá ser apresentada datilografada ou impressa, sem 

rasuras, emendas ou entrelinhas, datada, numerada e assinada, de modo a se identificar 

indubitavelmente o respectivo licitante. Deverá ser inserida em envelope fechado, de 

preferência de papel opaco, em cuja face externa constarão os seguintes dizeres: 

À 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS EM SÃO PAULO 

RUA FORMOSA, Nº 367, 26° ANDAR 

CENTRO - SÃO PAULO – SP 

CEP: 01049-000 

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços Nº 01/2010 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL 
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ABERTURA ÀS __:__ HS DO DIA __/__/2010. 

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço completo) 

10.1.2 -  A Proposta Comercial deverá preencher os seguintes requisitos: 

a) apresentar preço global da proposta em moeda nacional, expresso em algarismos e por 

extenso, formado pelo preenchimento de planilha orçamentária apresentada no anexo do 

Projeto Básico (Anexo B) disponível em formato eletrônico ou, alternativamente, utilizar 

essa mesma planilha, se for de seu interesse, para efeito de obtenção do preço global da 

proposta, porém, comprovar obrigatoriamente esse preço por meio de orçamento 

detalhado, da forma como for mais conveniente para a empresa, observando que o total 

das despesas com ar condicionado deverá estar discriminado conforme subitem “r” do 

item 18.1 deste Edital; 

b) trazer consignados, nos preços apresentados, impostos, taxas, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, comerciais, despesas de seguros, fretes, licenças, emolumentos e 

quaisquer outros que incidam ou venham incidir sobre os serviços; 

c) trazer cotação de todos os seus itens, sob pena de desclassificação; 

d) possuir validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a partir da apresentação (data 

limite para entrega dos envelopes); 

e) atender à especificação do objeto, conforme o Projeto Básico e os Projetos 

Executivos (Anexos B e C deste Edital); 

f) informar, sendo o caso, tratar-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e Decreto nº 6.204, de 

05/09/2007, para que se possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida 

Lei e do citado Decreto; 

g) os preços deverão abranger todas as despesas incidentes sobre o objeto desta 

licitação, bem como descontos porventura concedidos. 

10.1.3 - Em caso de divergência entre o preço unitário e total, constantes da 

Proposta, prevalecerá o primeiro. 

10.1.4 - Caso haja omissão do número do CNPJ na proposta (que deverá ser o do 

respectivo licitante), serão considerados os dados constantes da documentação 

apresentada e, caso não conste o prazo de validade da proposta comercial, aplicar-se-á o 

prazo estipulado neste edital. 

10.1.5 - Os preços propostos são de responsabilidade do licitante, não podendo ser 

alterados, exceto para a correção de evidentes erros materiais, correção essa que será 

avaliada quando da análise das Propostas. 

10.1.6 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação das Propostas Comerciais. 

10.1.7 – Não se admitirá Proposta que apresente preço global simbólico, irrisório, de valor 

zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado acrescidos dos 
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respectivos encargos, ou que não esteja devidamente comprovada através de orçamento 

detalhado. 

10.1.8 – No caso de divergência, prevalecerá o preço por extenso sobre a expressão em 

algarismos. 

10.1.9 – O não atendimento às exigências dos itens desta cláusula 10 acarretará a 

desclassificação do licitante. 

 

11 – DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

11.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, a CPL receberá envelopes 

distintos, devidamente identificados e lacrados.  Os envelopes n° 01 (Documentação para 

Habilitação) e n° 02 (Proposta Comercial) deverão conter as informações descritas, 

respectivamente, nos Itens 9.1 e 10.1.1 deste Edital. 

11.2 - Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes de Documentação e 

Propostas e iniciada a sessão pública, nenhum Documento ou Proposta será recebido pela 

CPL. 

11.3 - Serão abertos, primeiramente, os envelopes “Documentação para Habilitação”, sendo 

que tais documentos serão verificados e rubricados pela CPL e por todos os licitantes. Caso a 

CPL julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise da documentação, 

diligências e consultas, devendo a mesma ser numerada, marcando nova data e horário para 

prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão aos licitantes. 

11.4 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes 

que contenham as Propostas, devidamente lacrados, ficarão em poder da CPL, rubricados e 

numerados, até que seja decidida e julgada esta fase. 

11.5 - Havendo interposição de recursos, a CPL manterá em seu poder os envelopes 

“Proposta Comercial” devidamente fechados, lacrados e rubricados, até o término do período 

recursal de que trata o item I, art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

11.6 - Não havendo licitantes inabilitados ou, se todos os inabilitados manifestarem 

desistência expressa de interpor recurso, intenção esta que constará da ata a ser lavrada e 

assinada por todos os licitantes presentes, ou após o julgamento dos recursos interpostos, 

proceder-se-á à abertura das “Propostas Comerciais”, sendo as mesmas rubricadas, folha 

por folha, pelos licitantes, na presença da CPL. Caso a CPL julgue necessário, poderá 

suspender a reunião, marcando nova data e horário para prosseguimento dos trabalhos, 

comunicando sua decisão aos licitantes. 

11.7 - Completada a fase de Habilitação e decididos os Recursos Administrativos 

ocasionalmente interpostos, a CPL devolverá às empresas inabilitadas os envelopes nº 2 

(Proposta Comercial) devidamente lacrados. 

11.8 - Ocorrendo a inabilitação de todos os licitantes ou a desclassificação de todas as 

Propostas, a Administração poderá fixar aos Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a 

apresentação de outras Propostas (Art. 48, § 3 da Lei nº 8.666/93). 
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11.9 - No julgamento das Propostas, a CPL levará em consideração os critérios objetivos 

definidos nesta Licitação (Subitem 1.2 e Item 7 deste Edital). 

 

12 – DO JULGAMENTO 

12.1 - O julgamento da Licitação será realizado em 2 (duas) fases: 

a) Habilitação, que compreenderá a análise dos documentos apresentados, no Envelope nº 

01 de todos os licitantes; 

b) Julgamento das Propostas, que compreenderá análise dos documentos contidos no 

Envelope nº 02 dos licitantes, de acordo com o critério de menor preço global. 

12.2 - Será considerado vencedor o licitante cuja proposta for classificada como a de menor 

preço global. 

12.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, bem 

como aquelas que apresentem valor excessivo, assim considerado aquele que estiver acima 

dos valores de mercado, ou manifestamente inexeqüível. (art.48 da Lei nº 8.666/93). 

12.4 – O licitante inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Federais (CADIN), há mais de 30 (trinta) dias, não poderá celebrar convênios, 

acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos  

públicos e respectivos aditamentos, caso em que precluirá seu direito de vencedor, 

procedendo-se na forma prevista no § 2º do Art. 64 da Lei  nº 8.666/93. 

12.5 - No caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, a CPL procederá ao desempate 

através de sorteio, na forma prevista no § 2º, art. 45 da Lei nº 8.666/93. 

12.6 - Após decididos os recursos eventualmente opostos, o processo de licitação será 

submetido ao Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para que 

proceda a devida homologação e adjudicação. 

 

13 – DO PREÇO 

13.1 - Os preços inerentes a prestação dos serviços serão os apresentados na Proposta do 

licitante vencedor e incluirão todas as despesas legais ou adicionais, sendo estes fixos e 

irreajustáveis. 

13.2 - O preço máximo que a Administração Pública se propõe a pagar pelos serviços é de 

R$ 767.595,39 (setecentos e sessenta e sete mil e quinhentos e noventa e cinco 

reais e trinta e nove centavos) conforme orçamento prévio estabelecido no projeto básico 

anteriormente aprovado, já inclusos os custos indiretos, sendo que o cronograma físico-

financeiro proposto está baseado neste valor máximo. 

 

14 – DO PAGAMENTO 

14.1 - O pagamento pela execução do objeto desta Tomada de Preços será efetuado pela 

SUSEP, em moeda corrente nacional, por meio de Ordem Bancária e ocorrerá até o 5º 
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(quinto) dia útil, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 2 (duas) vias, devidamente 

atestada pela Fiscalização da obra, correspondente a cada etapa do Cronograma Físico-

Financeiro aprovado, e com obediência à medição dos trabalhos efetivamente executados. 

14.2 - Constatada situação de irregularidade da Contratada perante o SICAF, cuja 

comprovação se dará mediante consulta on-line, devendo seu resultado ser impresso e 

juntado ao processo, a mesma será notificada, por escrito, para que no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente a sua defesa. Este prazo 

poderá ser prorrogado, a critério da Administração. 

14.3 - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

14.4 - A critério da contratante, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir 

possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da 

Contratada. 

14.5 - A Administração procederá nos pagamentos a serem efetuados, as retenções na fonte, 

de conformidade com os procedimentos previstos na Instrução Normativa Conjunta 

SF/STN/SFC-4, de 18/08/97, publicada no DOU de 20/08/97 e IN-SRF-480, de 15/12/2004, 

publicada no DOU de 29/12/2004, com alteração dada pela Instrução Normativa SRF nº. 

539, de 27/04/2005. Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES e fique isenta das 

respectivas retenções, deverá apresentar, junto com a NF/Fatura, cópia do Termo de Opção 

sob pena de, em não o fazendo, ter os referidos tributos retidos normalmente. 

14.6 - O pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura somente poderá ocorrer se a contratada 

comprovar os seguintes documentos: 

a) Registro da Obra no CREA/SP; 

b) Matrícula da obra no INSS; e 

c) Relação dos Empregados – RE 

14.7 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 

financeira devida pela SUSEP em São Paulo, entre a data acima referida e a correspondente 

ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

I = Índice de atualização financeira, assim apurado: 

I =  (TX/100)           I = (6/100)          I = 0,00016438 ao dia 
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          365                        365                                          

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual  =  6% 

 

14.8 - A despesa com a prestação dos serviços contratados correrá à conta de Dotações 

Orçamentárias consignadas a SUSEP. 

14.9 - Serão emitidas Notas de Empenho do custo à conta das Dotações Orçamentárias 

especificadas no subitem 14.8, para fazer face à contratação. 

 

15 – DA GARANTIA 

15.1 - Será exigida do licitante vencedor a prestação de garantia para cumprimento do 

contrato, em favor da SUSEP, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 

que deverá ser apresentada em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, em uma 

das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública (inc. I, § 1º, art. 56 da Lei 8.666/93); 

b) seguro-garantia, ou 

c) fiança bancária. 

15.2 - No caso de prorrogação do contrato, a contratada deverá renovar a garantia para o 

período subseqüente. 

15.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive indenização a terceiros, a contratada deverá proceder à respectiva 

reposição no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data em que for notificada pela 

contratante. 

15.4 – Após o cumprimento fiel e integral do contrato e seu objeto recebido definitivamente, 

a SUSEP liberará ou restituirá à contratada a garantia mencionada no subitem 15.1 deste 

Edital. 

 

16 – DA CONTRATAÇÃO 

16.1 - Será emitida Nota de Empenho de despesa em favor do licitante vencedor, conforme 

disposição do Capítulo III da Lei nº 8.666/93, em que a empresa terá o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, para assinatura do contrato. 

16.2 - Da Nota de Empenho constarão todos os elementos apresentados pelo licitante 

vencedor que tenham servido de base à Licitação, bem como as condições estabelecidas 

nesta Tomada de Preços e seus Anexos. 

16.3 - A recusa injustificada do adjudicado em assinar os termos de contrato no prazo de 5 

(cinco) dias úteis após a comunicação sujeitará a empresa à perda do direito de ser 

contratada e às penalidades previstas na Lei 8.666/93, bem como aquelas definidas no Item 

17 do presente Edital. 
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16.4 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas 

situações previstas no art. 64 § 1º da Lei nº 8.666/93. 

16.5 - A execução dos serviços será objeto de acompanhamento pela Fiscalização 

especialmente designada pela SUSEP de São Paulo no processo de contratação, podendo ser 

auxiliada por empresa contratada para esse fim, com atribuições específicas, conforme os 

termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

16.6 - Todo o contato entre a contratada e a Administração e/ou Técnico contratado, será 

através da Fiscalização do contrato. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto 

do contrato deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a 

contratante. 

16.7 - A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da contratada com 

referência a estes encargos não transfere à Administração a responsabilidade por seu 

pagamento e nem poderá onerar o objeto do contrato. 

16.8 - A contratante poderá exigir da contratada a substituição de qualquer profissional que, 

a seu juízo, demonstre incompetência para o cargo, ou comportamento inadequado. 

 

17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1 - São obrigações da contratante: 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa entregar o objeto desta 

Licitação; 

b) Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na entrega do objeto da presente 

Licitação; 

c) Esclarecer, através da Fiscalização, quaisquer casos de omissão ou dúvidas nas 

Especificações Técnicas fornecidas; 

d) Efetuar o pagamento do valor da contratação, de acordo com o Cronograma Físico-

Financeiro que tiver sido aprovado pela contratante, com obediência à medição dos trabalhos 

efetivamente executados. 

 

18 – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

18.1 - São obrigações do licitante vencedor: 

a) Executar o objeto desta Licitação de acordo com as especificações constantes da Tomada 

de Preços e seus Anexos, dentro do prazo estabelecido; 

b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade em virtude da fiscalização; 

c) Atender, prontamente, a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao contrato, 

sem ônus para a contratante; 
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d) Cumprir integralmente todas as normas, métodos e especificações da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas); 

e) Cumprir todas as normas das Concessionárias dos serviços públicos; 

f) Cumprir todas as normas regulamentadoras da Legislação sobre Segurança e Medicina do 

Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego; 

g) Cumprir todas as determinações e orientações dos regimentos internos do Condomínio, 

entre elas a proibição de pernoite nas dependências do edifício de funcionários da 

contratada, a obrigatoriedade de transporte de materiais exclusivamente pelo elevador de 

cargas, restrição de horários para execução dos serviços e outras que deverão ser 

tempestivamente cientificadas à contratada pela contratante (vide item “h” a seguir), sendo 

que o início de execução das obras só se dará após a emissão de documento de Autorização 

de Obras pelo Condomínio; 

h) Apresentar-se, antes de iniciar os serviços, à Coordenação de Administração de São 

Paulo, a fim de: 

h.1 -  tomar conhecimento  das  normas  estabelecidas para  a  carga  e  descarga  

de  materiais,  uso  dos  elevadores,  retirada  de entulho, horário de trabalho, uso de 

banheiros, sanitários, refeitório e demais condições exigidas; 

h.2 – informar listagem completa dos funcionários que estarão acessando o andar 

durante o período de obras, para comunicação ao Condomínio e liberação de acesso aos 

mesmos; 

i) Fornecer e instalar todos os materiais e equipamentos especificados neste Edital, 

entregando à Administração as garantias dos mesmos; 

j) Utilizar materiais novos de primeira qualidade, similares quando aprovados pela 

Fiscalização, não sendo admitido, em hipótese alguma, oferecimento de material de 

qualidade inferior. 

k) Empregar materiais e equipamentos e obedecer às demais condições do projeto, 

absolutamente de acordo com as especificações dos Anexos deste Edital, quer quanto a tipo, 

cor ou dimensões. Qualquer substituição por materiais equivalentes só poderá ocorrer com a 

prévia e expressa aprovação da Fiscalização dos Serviços; 

l) Providenciar, durante toda a execução da obra, a adequada proteção dos operários e 

demais ocupantes do edifício, das instalações e equipamentos existentes, garantindo a 

estanqueidade nos serviços quanto a eventuais danos que poderão ser causados por poeiras 

e resíduos de demolições, desmontagens, transportes, etc.; 

m) Suprir os serviços de reparos e adaptações de todos os equipamentos, ferramentas e 

mão-de-obra, necessários à execução, e que possibilitem imprimir andamento aos trabalhos, 

suficiente para a conclusão no prazo contratado; 

n) Efetuar a troca e restauro de tubulações e outros componentes do sistema hidráulico, no 

que for necessário, quando constatado quaisquer deteriorações que comprometam a 

eficiência futura do sistema, seguindo as orientações da fiscalização, de acordo com o 

previsto no orçamento estimativo integrante do Projeto Básico; 
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o) Providenciar e entregar à Fiscalização, antes do início das obras a Anotação de 

Responsabilidade Técnica da Obra (ART), junto ao CREA, e atender as demais exigências dos 

órgãos, inclusive quanto à Fixação de Placas na Obra; 

p) Submeter à Fiscalização todos os materiais e equipamentos aproveitáveis e removê-los 

para o depósito da SUSEP às suas expensas; 

q) Dentro do Cronograma Físico-financeiro de execução dos serviços, fazer as comunicações 

prévias necessárias à fiscalização, principalmente no que diz respeito à necessidade de 

acesso em áreas restritas da cabine elétrica e prumadas elétricas e de telefonia por 

necessidade de acompanhamento condominial, e a necessidade de desligamento de sistemas 

elétricos, rede de hidrantes, alarme e prumadas de água, etc.; 

r) Emitir e apresentar a Nota Fiscal/Fatura de serviços após a conclusão de cada etapa do 

cronograma físico-financeiro para a efetivação do pagamento, sendo terminantemente 

vedada tal emissão por terceiros ou por empresa com CNPJ diferente do originalmente 

contratado, ainda que se trate de matriz e/ou filial, e ainda deverá observar, 

obrigatoriamente, o seguinte requisito: 

 – o total das despesas apuradas com os equipamentos de ar condicionado, que 

corresponde ao subtotal do item 13.03.1 da planilha de custos anexa ao Projeto Básico, 

deverá ser apartado do restante e corresponderá à emissão de uma ou mais Notas 

Fiscais/Faturas separadas das demais despesas que corresponderão a outras Notas 

Fiscais/Faturas. 

s) Providenciar todos os seguros obrigatórios e necessários para a execução dos serviços, 

conforme exigência constante no item 11.14 do Anexo B – Projeto Básico. 

 

19 – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DE QUANTIDADE 

19.1 - No interesse da Administração da SUSEP, o Contratado fica obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme o disposto no Art. 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, alterado pela Lei nº 

9.648/98. 

 

20 – DA RESCISÃO 

20.1 – O contrato resultante da presente Licitação poderá ser rescindido de conformidade 

com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

20.2 - Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa, formalizada conforme o inciso I, art. 

79 da Lei nº 8.666/93, à contratada são assegurados os direitos previstos no § 2º do 

referido artigo. 

 

21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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21.1 - Conforme define o art. 81 da Lei nº 8.666/93, a adjudicada que se recusar, 

injustificadamente, a assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

Notificação que lhe será entregue, caracterizará o descumprimento total da obrigação  

assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, garantida a previa defesa: 

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

21.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à 

contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, a 

saber: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso 

no prazo da entrega dos serviços, durante os primeiros 30 (trinta) dias e 0,2% (dois décimos 

por cento) para cada dia subseqüente; 

c) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, por infração de 

qualquer cláusula contratual e em dobro na reincidência; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

e) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou  até  que seja promovida a reabilitação 

perante a própria Autoridade que aplicou a sanção. 

21.3 - Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativa e/ou judicialmente; 

21.4 - Os valores devidos a título de multa poderão ser descontados dos pagamentos 

subseqüentes a que se fizer jus a empresa contratada. 

 

22 – DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

22.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital de licitação por 

ilegalidade, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à  

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no Parágrafo 1º 

do art. 113 da Lei 8.666/93. 

22.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a 

Administração o licitante que não o  fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura  

dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese  

em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

22.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
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22.4 - Dos atos praticados pela Administração em decorrência do presente certame licitatório 

cabem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os recursos previstos no art. 109 da Lei nº 

8.666/93. E contra o Edital e seus Anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura da 

Sessão Pública. 

 

23 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO 

23.1 - O objeto da contratação decorrente desta Licitação será recebido mediante a lavratura 

do Termo de Recebimento Provisório, pela Fiscalização designada pela Administração da 

SUSEP, quando serão verificados os possíveis problemas apresentados na execução dos 

serviços, passíveis de correção, e será estimado um prazo para a contratada corrigir os 

problemas encontrados. 

23.2 - O prazo de observação, que deverá constar do contrato, destina-se a comprovar a 

adequação do objeto aos termos contratuais e só começará a fluir após a lavratura do Termo 

de Recebimento Provisório, não podendo ser superior a 90 (noventa) dias úteis. 

23.3 - Após a correção dos problemas, a obra será recebida em caráter definitivo, pela 

Fiscalização designada pela Administração da SUSEP, quando será lavrado o Termo de  

Recebimento Definitivo, que deverá ser assinado pelas partes. 

23.4 - O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contados a partir 

do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

 

24– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1 - É facultada à CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção 

de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a  

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente dos 

envelopes. 

24.2 - Fica assegurado à Administração da SUSEP o direito de adotar as providências 

constantes nas letras "a" e "b", abaixo, no interesse da Administração, sem que caiba às 

Licitantes qualquer tipo de reclamação por via judicial ou extrajudicial:  

a) Alterar as condições deste certame, divulgando novo prazo para a abertura da Licitação, 

na forma do § 4º, do art. 21, da Lei nº 8.666/93, e 

b) Adiar a data de abertura desta Licitação, ou da abertura dos envelopes “Proposta 

Comercial”, divulgando a nova data marcada. 

24.3 A Administração da SUSEP poderá revogar a presente Licitação por interesse público, 

ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do 

art. 49 da Lei nº 8.666/93, não cabendo às Licitantes direito a indenização. 

24.4 - Não poderão participar desta Tomada de Preços consórcio de empresas, qualquer que 

seja sua forma de constituição, empresas que foram declaradas inidôneas para licitar com a 

Administração Pública e, o autor do projeto básico ou executivo que vai nortear a execução 

da obra. 
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24.5 - Não será classificado o licitante que, por inadimplência, tenha dado causa a rescisão 

de contrato anteriormente celebrado com o Ministério da Fazenda, ou à qual tenha sido 

aplicada a pena prevista no art. 87, Incisos III ou IV, da Lei nº 8.666/93, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 

reabilitação. 

24.6 - A subcontratação dos serviços, objeto desta Tomada de Preços, só será admitida se 

previamente autorizada pela Fiscalização. 

24.7 - A CPL poderá desclassificar proponentes por ato fundamentado, sem direito a 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso comprove  

qualquer fato que desabone a idoneidade financeira e/ou a capacidade técnica ou 

administrativa destas proponentes. 

24.8 - Cópia deste Ato Convocatório e de seus anexos poderá ser retirada, até 5 (cinco) dias 

corridos antes da abertura dos envelopes, sendo fornecida mediante a entrega de 01 (um) 

CD virgem na Coordenação de Administração de São Paulo, situada no endereço constante 

no item 1.1 deste Edital, ou pelo site www.comprasnet.gov.br. 

 

 

 

Airtom Marquezini Junior 

Comissão Permanente de Licitações 

Presidente 
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ANEXO A 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO 

 

1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

1.1- Prova de registro, na Junta Comercial ou repartição correspondente, em se tratando 
de EMPRESÁRIO. 

 

1.2- CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO, EM VIGOR, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO: 

 
1.2.1- SOCIEDADES EMPRESARIAIS : contrato Social Consolidado ou contrato 

de Constituição e última alteração. Admitir-se-á Certidão Simplificada da 
Junta Comercial em substituição à última alteração; 

 
1.2.1.1- Em se tratando de SOCIEDADE POR AÇÕES : Estatuto Social 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 
ou da respectiva publicação. 

 
1.2.2- SOCIEDADES COOPERATIVAS : 

 
1.2.2.1- Estatuto devidamente registrado na Junta Comercial, bem como a 

Ata de Assembléia de eleição dos dirigentes, com poderes de 
administração, devidamente arquivada no órgão competente; 

 
Serão consideradas cooperativas para os fins desta licitação, nos termos do 
art. 4º da Lei nº 5764/71, aquelas: 
a- cujo exercício da atividade  se dê pelos próprios cooperados e  não por   

trabalhadores empregados; 
b- cujo  capital  social  seja  variável, representado  por  quotas  partes, 

intransferíveis a terceiros estranhos à sociedade; 
c- cujo voto dos cooperados na Assembléia Geral seja singular, exceto no 

caso do inc. V do art. 4º da Lei supra mencionada; 
d- cujo  quorum  para instalação  e deliberação da Assembléia  Geral seja 

baseado no número de cooperados e não no capital; 
e- cuja  Assembléia  Geral,  nos  termos  do  estatuto,  detenha  poderes 

deliberativos sobre todos os interesses da sociedade, bem como poderes 
de revisão sobre os atos da diretoria, devendo esta condição ser 
comprovada mediante a apresentação do estatuto em vigor e ata da 
última Assembléia Geral; 

f- indivisibilidade  dos  Fundos  de  Reserva  e  de Assistência Técnica 
Educacional e Social. 
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1.2.2.2- Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras da região a 
que estiver vinculada, conforme artigo 107 da Lei nº 5764/71. 

 
 
1.3- Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

 
 

2 – DA REGULARIDADE FISCAL 
 
 
2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
2.2- Prova de regularidade para com as Fazendas:  
 

2.2.1- FEDERAL –  Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União. 

 
 2.2.2- ESTADUAL  – Certidão quanto a regularidade com o ICMS. 
 

2.2.3- MUNICIPAL –  Certidão de Tributos Mobiliários. 
 

2.3- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS (Lei nº 8.036/90). 

 
2.4- Certidão Negativa de Débito - CND (Lei nº 8.212/91) relativa à Seguridade Social – 

INSS. 
 
OBS.: As Certidões que condicionem sua validade à a presentação da Certidão de 

Dívida Ativa somente serão aceitas se apresentadas em conjunto. 
 
 

3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
3.1- Certidão de Registro e Comprovante de regularidade emitidos pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver 
vinculado o licitante.  

 
3.2- COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO: 
 

3.2.1- Capacidade Técnico-Profissional 
 

3.2.1.1- Atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de Direito Público 
ou Privado, que comprove(m) a execução de serviços técnicos de 
natureza e características semelhantes ao objeto licitado, com os 
seguintes dados em destaque: 
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a) datas de início e de término das obras/serviços, reparos e 
adaptações; 
b) locais de execução; 
c) nomes dos contratantes e das pessoas jurídicas contratadas; 
d) nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) 
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; 
d) especificações técnicas das obras e serviços, reparos e 
adaptações, e os quantitativos executados. 

 
3.2.1.2- O(s) atestado(s) descritos no subitem anterior deve(m) estar 

acompanhado(s) da(s) CAT - Certidão(ões) de Acervo Técnico em 
nome do RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) que se 
responsabilizará(ao) pelos trabalhos, pertencente ao quadro 
permanente da empresa, COM ATRIBUIÇÃO NA ÁREA 
PERTINENTE AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. 

 
3.2.1.3- Deverão ser apresentados certidão de registro e comprovante de 

regularidade do RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) pelos trabalhos 
expedidos pelo CREA do(s) mesmo(s).  

 
3.2.1.4- A comprovação de que o profissional pertence ao quadro 

permanente deverá ser feita através de contrato Social, Livro/Ficha 
de Registro de Empregados ou outro documento que comprove o 
vínculo do profissional com o licitante.  

 
 3.2.2- Capacidade Técnico-Operacional 

 
3.2.2.1- O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) contemplar prova de 

seu registro junto ao CREA. Esta comprovação poderá ser 
efetivada por carimbo aposto pela entidade profissional no próprio 
corpo do documento ou outra forma de certificação, devendo 
constar o número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
correspondente. 

 
3.2.2.2 – Declaração indicando possuir instalações, aparelhamento e 

pessoal técnico adequados e disponíveis, bem como a 
QUALIFICAÇÃO DE CADA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE 
TÉCNICA QUE SE RESPONSABILIZARÁ PELOS TRABALHOS. A 
referida declaração deverá ser emitida em papel timbrado da 
empresa declarante, assinado, carimbado e datado. 

  
3.3- Declaração de Vistoria, em atendimento ao disposto no Art. 30, Inc. III da Lei nº 

8.666/93 e conforme o Anexo D deste Edital. 
 
 

4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
 
4.1- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 
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4.1.1- SOCIEDADES ANÔNIMAS:  Balanço Patrimonial, Demonstrações do 
Resultado do Exercício e Notas Explicativas, de acordo com a Lei nº 6.404 
de 15 de dezembro de 1976, devidamente publicados. 

 
 4.1.2- SOCIEDADES LIMITADAS:  Balanço Patrimonial, Demonstrações do 

Resultado do Exercício e Termos de Abertura e Encerramento, CÓPIAS 
OBRIGATORIAMENTE EXTRAÍDAS DO  LIVRO DIÁRIO , devidamente 
registrado na Junta Comercial ou em outro órgão equivalente. O Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações do Resultado do Exercício deverão trazer 
obrigatoriamente as assinaturas do(s) sócio(s) e do contador ou outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

  
 4.1.3- Observações quanto às demonstrações contábeis: 
 

4.1.3.1- Somente serão aceitas as Demonstrações Contábeis do 
encerramento do exercício social, conforme descrito no respectivo 
contrato ou Estatuto Social; 

 

4.1.3.2- As empresas constituídas no presente Exercício deverão 
apresentar Balanço Provisório, do período compreendido entre a 
constituição da empresa até o mês anterior à entrega da 
documentação para esta Licitação. O Balanço Provisório deverá 
trazer obrigatoriamente as assinaturas do(s) sócio(s) e do 
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade; 

 

4.1.3.3- A situação financeira mínima exigida será aferida pelos seguintes 
quocientes:  

 
a - Liquidez Corrente  :        ATIVO CIRCULANTE     ≥   1 

               PASSIVO CIRCULANTE 
 
b - Liquidez Geral  :  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   ≥  1 

                                              PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
c - Solvência Geral  :                                       ATIVO TOTAL                                 ≥   1 

                                                  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
 

4.2-  Certidão negativa de falência, concordata e recuperações judiciais e extrajudiciais, 
expedida pelo distribuidor da sede da empresa. 
 
Certidão negativa expedida pelo distribuidor cível da sede da Cooperativa, no caso 
de SOCIEDADES COOPERATIVAS . 

 
OBS.:  Havendo na localização da sede do licitante mais de um distribuidor, 

deverá ser apresentada uma Certidão de cada distrib uidor. 
 
 

5 – DOS DEMAIS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 



 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
EM SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Tomada de Preços N° 01/2010 

 

5 

 
Declaração, sob as penalidades cabíveis, de Inexistência de Fatos Impeditivos de 
Habilitação e de que não emprega menor de idade, conforme modelo contido no 
Anexo E deste Edital. 
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ANEXO B 
 

PROJETO BÁSICO 
 

1. OBJETO 
 
 

Contratar empresa especializada para prestar serviços de reforma e 
adaptação dos conjuntos 2650 e 2660, com área total de 1.064,17 m², localizados no 
26º pavimento do Edifício CBI à Rua Formosa, 367, Centro, São Paulo, sede da 
Superintendência de Seguros Privados em São Paulo, conforme os projetos, 
representados por plantas em formato eletrônico do AUTOCAD, que fazem parte 
deste Projeto Básico. 
 
 
2. ANEXOS A ESTE PROJETO BÁSICO 

 
Este Projeto Básico se constitui de 11 itens contendo descritivos 

genéricos dos requisitos para realização da obra e de 02 anexos em forma de 
planilhas, a saber: 

 
I - planilha com orçamento detalhado dos itens que integram os projetos 

executivos, Anexo C deste Edital; 
  II – planilha com o cronograma físico-financeiro proposto para execução 
dos serviços, de acordo com os projetos executivos apresentados. 
 
 
3. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVI ÇOS 
 
3.1. Ser empresa de engenharia devidamente habilitada, registrada junto ao CREA; 
 
3.2. Indicar, na data prevista para entrega da proposta, engenheiro civil responsável, 
que será o preposto da empresa, registrado no CREA, para responder pelos serviços 
e dirimir possíveis dúvidas da SUSEP-SP. 
 
3.3. Realizar visita no local dos serviços, devidamente comprovado com Atestado de 
visita fornecido pela SUSEP-SP através da Coordenação de Administração de São 
Paulo-COASP, conforme modelo do Anexo D deste Edital. 
 
3.4. Apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado de execução de serviços de características semelhantes 
aos descritos neste projeto básico com os seguintes dados em destaque: 
a) datas de início e término das obras/serviços, reparos e adaptações; 
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b) locais de execução; 
c) nome dos Contratantes e das pessoas jurídicas contratadas; 
d) nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) 
de registro(s) no CREA; 
e) especificações técnicas das obras e serviços, reparos e adaptações, e os 
quantitativos executados. 
 
3.5. O engenheiro responsável deverá comprovar vinculação profissional com a 
empresa contratada apresentando: 
a) se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado ou cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social devidamente registrada; 
b) se sócio: contrato social devidamente registrado no órgão competente. 
 
3.6. Possuir escritório de representação no município de São Paulo. 
 
3.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas (CNPJ). 
A prova de inscrição no CNPJ será feita pela apresentação do “Comprovante de 
Inscrição e Situação Cadastral”, obtido na página da Secretaria da Receita Federal – 
SRF na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br/ , no serviço de 
“Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral”, em cumprimento ao 
disposto no artigo 19 da Instrução Normativa SRF nº 200, de 13/09/2002, publicada 
na Seção 1 do DOU de 01/10/2002. 
 
 
4. LEGISLAÇÃO 
 
4.1. Manual de Obras Públicas e Edificações; 
4.2. Práticas da SEAP – Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio, projeto 
da Secretaria de Estado de Administração e Informação e da SLTI – Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação; 
4.3. Normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
4.4. Portaria nº. 2.296 de 23/07/97; 
4.5. NR (Norma Regulamentadora) 23 do Ministério do Trabalho; 
4.6. Demais normas legais pertinentes. 
 
 
5. VERIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 
Compete ao licitante fazer prévia visita ao local onde serão realizados os 

serviços de reforma e adaptações, bem como minucioso estudo, verificando todas as 
instalações, equipamentos e documentos técnicos disponibilizados pela SUSEP-SP e 
cientificando-se da adequação destes para a execução dos serviços. 
 
 
6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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6.1 A empresa contratada deverá executar todos os serviços de acordo com os 
Projetos Executivos (Anexo C deste Edital), Projeto Arquitetônico e Projeto Técnico 
disponibilizados. 
 
6.2. A Contratada deverá seguir rigorosamente as orientações do Condomínio 
CBI/Esplanada quanto aos aspectos de entrada/saída de seus funcionários e 
materiais, bem como nas questões de segurança, limpeza, barulho e horários. 
 
6.3. Caso julgue necessário, a SUSEP-SP poderá pedir a substituição dos 
profissionais designados para prestar os serviços objeto deste projeto básico, que 
deverá ser efetivada em até 72 (setenta e duas) horas a partir do pedido. 
 
6.4. Os profissionais indicados pela contratada deverão portar crachá de identificação 
com fotografia e o nome da empresa, além de atender as normas de segurança para 
ingresso no prédio do Edifício CBI. 
 
 
7. VIGÊNCIA 
 
7.1. O contrato a ser assinado com a SUSEP terá vigência máxima de 8 (oito) meses 
a contar da data da assinatura do mesmo, podendo ser aditado conforme inciso I, do 
artigo 57, da Lei 8.666/93. 
 
7.2. O prazo para a execução de todos os serviços é de até 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, contados a partir do 10º (décimo) dia após o recebimento, pela Contratada, 
da respectiva Ordem de Início dos Serviços, expedida pela Contratante com 
autorização prévia do Condomínio dos Edifícios CBI/Esplanada. 
 
 
8. FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização do contrato oriundo deste projeto básico ficará a cargo de 
representante indicado pela Coordenação de Administração de São Paulo – COASP 
da SUSEP-SP, com o auxílio primordial, se for o caso, de empresa especialmente 
contratada para esse fim, o que não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contratada pela perfeita execução dos serviços contratados. 
 
 
9. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
9.1. A proponente deverá apresentar proposta onde constará o preço global proposto, 
incluindo o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, que deve computar todos os 
custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem como todos os 
impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 
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seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos 
que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços. 
 
9.2. Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar 
prazo superior, quando então prevalecerá o prazo da proposta. 
 
9.3. O orçamento detalhado deverá discriminar todos os serviços a serem executados 
incluindo os materiais e equipamentos empregados, contendo as unidades de 
medição, quantitativos, preços unitários de todos os itens, subtotais e o preço global 
(preço total para execução do objeto da presente licitação), tudo expresso em moeda 
corrente – Reais (R$). 
 
9.4. O orçamento estimado apresentado no Projeto Básico, Anexo B desta licitação, é 
a estimativa da Administração, e poderá ser utilizado como modelo para elaboração 
do Orçamento Detalhado a ser apresentado pela licitante. 
 
9.5. O cronograma físico-financeiro proposto (Anexo II deste Projeto Básico) deverá 
ser cumprido pela contratada, com acompanhamento e aprovação da fiscalização. 
 
9.5.1. O desembolso financeiro, de acordo com o cronograma do Anexo II deste 
Projeto Básico, será admitido nos níveis máximos abaixo descritos: 
 
 1ª Etapa – 11,38% do valor total da proposta; 
 2ª Etapa – 15,10% do valor total da proposta; 
 3ª Etapa – 23,41% do valor total da proposta; 
 4ª Etapa – 23,07% do valor total da proposta; 
 5ª Etapa – 13,60% do valor total da proposta; 
 6ª Etapa – 0% do valor total da proposta; 
 Recebimento definitivo – 13,43% do valor total da proposta. 
 
9.5.2 Fica perfeitamente entendido que a 6ª e última etapa de execução somente 
será paga após o recebimento definitivo da obra, não cabendo por parte da 
contratada nenhum direito a ressarcimento caso houver atrasos entre a data do 
recebimento provisório e a do recebimento definitivo por culpa exclusiva da 
contratada motivada por providências a cargo dela que forem apontadas pela 
fiscalização responsável pelo seu recebimento provisório e definitivo. 
 
9.5.3. A licitante, baseando-se no cronograma físico-financeiro proposto, deverá 
apresentar um cronograma similar em no máximo 02 dias úteis após a assinatura do 
contrato, com os valores adequados à sua proposta, de maneira proporcional, para 
aprovação pela fiscalização. 
 
9.5.4. Serão admitidas pequenas variações no cronograma físico-financeiro 
apresentado pela licitante vencedora como, por exemplo, inversões de fases e 
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arredondamento de valores para adequação ao valor total, desde que satisfaça, 
cumulativamente, às seguintes condições: 

9.5.4.1. não comprometa os desembolsos acima referidos; 
9.5.4.2. não apresente nenhuma etapa sem execução de serviço(s); 
9.5.4.3. seja aprovado pela fiscalização. 

 
9.6. Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e subtotais, ou entre estes e o 
total, prevalecerão os primeiros; ou entre os preços do orçamento detalhado e do 
cronograma físico-financeiro, serão considerados os primeiros. 
 
9.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 
 
9.8. Conforme item 1.2 do presente Edital, o preço global máximo admitido pela 
Administração para o objeto a ser contratado é de R$ 767.595,39 (setecentos e 
sessenta e sete mil e quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e nove 
centavos ). 
 
9.9. A licitante deverá elaborar o seu orçamento detalhado com base no Edital e seus 
anexos, e na visita para conhecimento das condições locais, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade o levantamento de serviços, de quantitativos, dos custos e tudo 
mais que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da 
execução do objeto desta licitação. Durante a execução da obra, a contratada não 
poderá alegar eventuais erros de quantitativos ou omissões de serviços no seu 
orçamento detalhado para justificar aditivos contratuais. 
 
 
10. RECEBIMENTO DA OBRA 
 
10.1. Concluída a obra, a contratada notificará a contratante por meio de carta 
entregue ao fiscal do contrato mediante recibo. Recebida a notificação de conclusão 
da obra, ou expirado o prazo de execução contratual, o que caracteriza o seu 
Recebimento Provisório, o fiscal do contrato efetuará vistoria da obra para verificação, 
dentre outras pertinentes, das seguintes exigências: 

- aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que 
sofreram modificações no decorrer da obra; 
- aprovação da obra pelos concessionários públicos, Corpo de Bombeiros e 
corpo técnico do Condomínio CBI/Esplanada; 
- apresentação dos demais documentos exigidos no contrato, tais como 
documentos técnicos, garantia, etc.; 
- execução e finalização completa e adequada da obra, acompanhada dos 
projetos “como construídos” (“as built”). 
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10.2. A fiscalização, após o recebimento provisório da obra que se dará com a 
entrega da notificação referida no item 10.1 precedente, e após as verificações ali 
constantes, comunicará à contratada quaisquer vícios ou defeitos encontrados para 
que ela possa efetuar as correções pertinentes. 
 
10.3. Após as correções providenciadas pela contratada, ou se a fiscalização não 
encontrar quaisquer problemas após as verificações referidas no item 10.1 do 
recebimento provisório, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da obra, liberando 
o último pagamento à contratada conforme itens 9.5.1 e 9.5.2 deste Projeto Básico. 
 
 
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 
11.1. A obra deverá ser realizada nos horários permitidos pela administração do 
Condomínio CBI/Esplanada, observando que os serviços de demolição deverão ser 
realizados fora do horário de trabalho. 
 
11.2. No caso de haver necessidade de se trabalhar nos fins de semana ou após o 
horário de funcionamento normal da Autarquia, a contratada poderá entrar em 
entendimentos com a fiscalização que, atendendo às exigências do Condomínio, 
poderá autorizar a realização dos serviços por escrito. 
 
11.3. Essa programação, devido às peculiaridades das áreas envolvidas nos 
trabalhos, deverá ser planejada com a participação de responsável pelo Condomínio 
CBI/Esplanada. 
 
11.4. Durante a execução da obra a contratada deverá utilizar os recursos 
necessários para evitar a passagem de poeira da obra para as áreas adjacentes e 
para os demais pavimentos. 
 
11.5. As áreas do prédio envolvidas nesta obra deverão ser convenientemente 
isoladas, conforme a programação e o cronograma da obra. 
 
11.6. As medidas e precauções necessárias à completa segurança das pessoas 
locadas ou não na execução dos serviços, do patrimônio da SUSEP-SP e de terceiros 
são parte importante do escopo da presente contratação e serão objeto de plano de 
trabalho a ser apresentado à fiscalização, para exame e aprovação. 
 
11.7. Entulho, resíduos e demais materiais inservíveis resultantes da obra deverão 
ser depositados em containeres apropriados e retirados do local, tudo devidamente 
providenciado pela empresa. 
 
11.8. Todo material a empregar deverá atender rigorosamente às características 
definidas nas especificações. 
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11.9. Poderá ser admitida a proposição de materiais similares aos especificados 
desde que rigorosamente equivalentes, isto é, com propriedades físicas, 
dimensionais, operacionais e estéticas equivalentes às presentes nos produtos 
especificados, e devidamente aprovados pela fiscalização. 
 
11.10. No caso, a equivalência deverá ser claramente demonstrada pelo proponente 
seja através da apresentação de amostras e catálogos ou, a critério da fiscalização, 
de laudos técnicos emitidos por instituições reconhecidamente capacitadas e aceitos, 
pela mesma, irrestritamente. 
 
11.11. Será obrigatório o uso, pelos funcionários envolvidos nos trabalhos, de EPI´s – 
equipamentos de proteção individual – adequados à execução dos serviços, bem 
como outros elementos necessários, a critério da fiscalização, com total segurança e 
sem transtorno às atividades normais desenvolvidas no Edifício CBI. 
 
11.12. Transporte horizontal e vertical de materiais: 
 
 11.12.1. Devido às características de segurança do prédio, a contratada deverá 
consultar a fiscalização da SUSEP-SP que contatará a administração do Condomínio 
sobre horários e locais para o descarregamento de materiais, bem como sobre o 
transporte dos materiais até o local da aplicação. 
 
11.13. Adotar as medidas de segurança necessárias para se evitar qualquer tipo de 
acidente, seja a seus empregados, seja a terceiros, durante a execução dos serviços, 
em particular no que se refere à substituição e/ou restauração de caixilhos e 
esquadrias externas dos conjuntos referidos no objeto desta contratação. 
 
11.14. A empresa contratada deverá realizar todos os seguros obrigatórios e 
necessários para a execução dos serviços. 
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ANEXO I AO PROJETO BÁSICO: 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA:  PROJETO DE REFORMA DA SUSEP-SP         

PROPR: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS Ref: CPOS ABR/2010   

LOCAL: Rua Formosa nº 367, 26º andar, Edificio CBI Esplanada - Centro - São Paulo     

DATA:    MAIO / 2010   ÁREA TOTAL  = 831,65 m2   

                

ITEM FONTE CÓDIGO MATERIAIS E SERVIÇOS QUANT. UN P.UNIT TOTAL 
  REFER           GERAL 

1,00      SERVIÇOS PRELIMINARES         
                

1,01  CPOS 30204 Demolição de alvenaria 2,80  m3 40,45  113,26 
1,02  CPOS 40104 Demolição de divisórias 414,00  m2 15,50  6.417,00 
1,03  CPOS 30402 Demolição de piso em cerâmica 55,00  m2 6,06  333,30 
1,04  CPOS 40502 Demolição de piso em carpete 759,00  m2 6,06  4.599,54 

1,05  CPOS 40802+ 
40806 Demolição de portas 36,00  un 44,35  1.596,60 

1,06  CPOS 40902 Retirada de caixilho de ferro 9,00  m2 15,64  140,76 
1,07  CPOS 40902 Retirar porta de ferro 7,00  m2 15,64  109,48 
1,08  CPOS 30402 Demolição de azulejo  332,00  m2 6,06  2.011,92 

1,09  CPOS 
41102 

Retirada de vaso sanitário 
incluindo acessórios 10,00  un 22,58  225,80 

1,10  CPOS 
41102 

Retirada de lavatório incluindo 
acessórios 6,00  un 22,58  135,48 

1,11  CPOS 
41102 

Retirada de cuba de louça 
incluindo acessórios 4,00  un 22,58  90,32 

1,12  CPOS 
41102 

Retirada de cuba de inox 
incluindo acessórios 4,00  un 22,58  90,32 

1,13  CPOS 
41103 

Demolição de bancada de 
granito incluindo pertences 6,00  m2 31,28  187,68 

1,14  CPOS 43505+ 
44002 

Retirada de aparelho de ar 
condicionado, incluindo caixa de 
apoio 17,00  un 12,17  206,89 

1,15  Cotado   Retirada de luzes de emergência 6,00  un 12,50  75,00 

1,16  CPOS 
43008 

Retirada de hidrante de 
emergência completo 2,00  un 45,15  90,30 

1,17  Cotado   Retirada de extintores 6,00  un 6,25  37,50 
1,18  Cotado   Retirada de brasão 1,00  un 25,00  25,00 

1,19  CPOS 
31014 

Remoção de pintura em massa 
com lixamento (paredes 
internas) 500,00  m2 2,74  1.370,00 
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1,20  Cotado 

  

Desmontagem de armário em 
ferro do arquivo que será 
transportado para outro local até 
o final da obra quando será 
remontado 1,00  un 187,50  187,50 

1,21  Cotado 
  

Mudanças dos móveis para o 
outro lado da edificação para 
reforma da 1º parte da obra. 8,00  h 39,41  315,28 

1,22  Cotado 
  

Mudanças dos móveis para o 
outro lado da edificação para 
reforma da 2º parte da obra. 15,00  h 39,41  591,15 

1,23  Cotado   
Revisão em Intalações 
hidraulicas existentes 1,00  un 19.959,60  19.959,60 

1,24  CPOS 20802 Placa da obra 4,00  m2 348,20  1.392,80 

1,25  Cotado 
  

Fita de isolamento para 
fechamento da edificação 18,00  ml 0,18  3,24 

      TOTAL DO ITEM       40.305,72 
                

2,00    
  

MOVIMENTO DE TERRA / 
DESPESAS GERAIS         

                
2,01  CPOS 50703 Remoção entulho com caminhão 420,00  m3 64,76  27.199,20 

      TOTAL DO ITEM       27.199,20 
                

3,00      ALVENARIAS          
                

3,01  Cotado 

  

Divisórias altas de vidro 
transparente 10mm com 
persianas de 16mm horizontais 
internas com acionamento 
manual tipo botão com as 
características segundo 
memorial descritivo 97,00  m2 351,94  34.138,18 

3,02  Cotado 
  

Divisórias altas de vidro jateado 
branco 10mm 70,00  m2 337,50  23.625,00 

3,03  Cotado 
  

Divisórias baixas de vidro 
jateado branco 10mm 51,00  m2 337,50  17.212,50 

3,04  CPOS 
143019 

Divisória cega tipo naval com 
miolo mineral, acabamento em 
laminado melamínico com 3,5cm 149,00  m2 95,20  14.184,80 

3,05  CPOS 

143016 

Divisória em placa de gesso 
acartonado tipo dry wall, 
resistência a fogo 60 minutos, 
espessura total de 12cm, miolo 
em lã de vidro 28,00  m2 112,70  3.155,60 

      TOTAL DO ITEM       92.316,08 
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4,00      ESQUADRIAS DE MADEIRA         
                

4,01  CPOS 

230460 
+ 

280104 

PM01 - Porta com folha e 
batente de madeira revestida 
com fórmica branca nas duas 
faces - 1 folha de abrir, com 
batente metálico, instalada em 
divisória de gesso dry wall, 
incluindo ferragens de 1ª 
qualidade  Dim: 0,80 x 2,10m. 
(arquivo/ rack telef/ func/ dml/ 
rack) 5,00  un 929,30  4.646,50 

4,02  CPOS 

230410 
+ 

280104 

PM02 - Porta com folha e 
batente de madeira revestida 
com fórmica branca dos dois 
lados - 1 folha de abrir, incluindo 
ferragens de 1ª qualidade  Dim: 
0,80 x 2,10m. (wcM1 (2)/ wcF2 
(2)/ copa3/ wc1 (2)/ wc2 (2)/ wc3 
(2)/ copa 1/ copa 4/ wcM2 (2)/ 
wcF2 (2)/ protocolo/ espera/ 
wc4/ wc5) 21,00  un 850,95  17.869,95 

4,03  CPOS 

230411+24
0316+ 
280104 

PM03 - Porta com folha e 
batente de madeira revestida 
com fórmica branca nas duas 
faces - 1 folha de abrir, com 
barra de segurança para 
deficiente, incluindo ferragens de 
1ª qualidade  Dim: 0,90 x 2,10m. 
(wc PPNE) 1,00  un 1.046,65  1.046,65 

4,04  CPOS 

230412+32
0613+2801

04 

PM04 - Porta com folha e 
batente de madeira revestida 
com fórmica branca na face 
externa  e na face interna 
revestida com isolante acústico - 
1 folha de abrir, incluindo 
ferragens de 1ª qualidade  Dim: 
1,00 x 2,10m. (casas máquinas) 4,00  un 1.312,69  5.250,76 

      TOTAL DO ITEM       28.813,86 
                

5,00      ESQUADRIAS METÁLICAS         
                

5,01  CPOS 

240111 

JF01- Caixilho tipo veneziana 
ventilada fixa em ferro, chapa 
16, dim: 2,80 x 1,50m (casas de 
maquinas) 2,00  un 1.806,84  3.613,68 
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5,02  CPOS 
250104  

+ 
260104 

JA01- Caixilho tipo basculante 
em alumínio, com aletas de vidro 
(15cm de altura e 4mm de 
espessura), de alumínio com 
pintura eletrostática branca, dim: 
2,80 x 0,60m (funcionários) 1,00  un 934,23  934,23 

5,03  Cotado 
  

Montagem do armário em ferro 
na sala do arquivo  1,00  un 187,50  187,50 

      TOTAL DO ITEM       4.735,41 
                

6,00      REVESTIMENTOS          
                

6,01  CPOS 170202 Chapisco interno  19,00  m2 3,75  71,25 

6,02  CPOS 
 170212  

+  
170222 Massa única interna  19,00  m2 17,94  340,86 

6,03  CPOS 
181102 

Azulejo na cor branco neve 
dim:20x20cm até teto 332,00  m2 27,96  9.282,72 

6,04  CPOS 
181121 

Rejunte flexível, anti mofo na cor 
bege  332,00  m2 5,71  1.895,72 

6,05  CPOS 220203 Forro de gesso em placa dry wall 807,00  m2 50,05  40.390,35 
      TOTAL DO ITEM       51.980,90 
                

7,00      IMPERMEABILIZAÇÃO         
                

7,01  SINAPI 
40780 

Preparo superfície a 
impermeabilizar  104,00  m2 5,91  614,64 

7,02  SINAPI 73635 Proteção Mecânica  104,00  m2 125,73  13.075,92 

7,03  CPOS 
321501 

Impermeabilização de casa de 
máquinas com manta asfáltica 
espessura 3mm 104,00  m2 39,36  4.093,44 

      TOTAL DO ITEM       17.784,00 
                

8,00      PISOS          
                

8,01  CPOS 
170105 

Argamassa regularização para 
piso 784,00  m2 14,65  11.485,60 

8,02  FDE 

13.02.074  

Piso cerâmico esmaltado 
porcelanato na cor Zeus polido 
tamanho nominal 60 x 60cm 
(hall) 21,00  m2 74,10  1.556,10 

8,03  FDE 

13.02.074 

Piso cerâmico esmaltado 
porcelanato na cor Absolut 
polido tamanho nominal 60 x 
60cm (hall) 19,00  m2 74,10  1.407,90 
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8,04  FDE 

13.02.074  

Piso cerâmico esmaltado 
porcelanato na cor Travertino 
tamanho nominal 60 x 60cm 
(processos/ coorden/ analise 
tecn/ trein int/ arquivo/ rack/ func/ 
dml/ casa maq/ sala super/ sala 
reuniões/ analise técnica/ sala 
chefe/ sala reuniões/ circ/ protoc/ 
espera/ atend/ analise técnica/ 
casa maq) 691,00  m2 74,10  51.203,10 

8,05  CPOS 

180606 

Piso em cerâmica esmaltado na 
cor branca, tamanho nominal 20 
x 20cm (wcM1/ wc F1/ copa 3/ 
wc1/ wc2/ wc3/ copa 1/ copa 4/ 
wcM2/ wcF2/ análise técnica/ 
wcPPNE/ wc4/ wc5) 53,00  m2 44,24  2.344,72 

8,06  FDE 
13.05.016 

Rodapé boleado em porcelanato 
na cor travertino h=7cm 177,00  ml 33,09  5.856,93 

8,07  CPOS 
190101 

Soleira em granito polido cinza 
juparana castelo 12,00  ml 60,14  721,68 

       TOTAL DO ITEM       74.576,03 
                

9,00      VIDROS          
                

9,01  SINAPI 

73838/001 

PV01 Porta de abrir de vidro 
temperado e=10mm com duas 
folhas, requadro em aço 
escovado para vão 1,70 x 
2,30m, incluindo ferragem (hall) 1,00  un 2.588,05  2.588,05 

9,02  SINAPI 

73838/001 

PV02 Porta de abrir de vidro 
temperado e=10mm com uma 
folha, requadro em aço 
escovado para vão 0,80 x 
2,10m, incluindo ferragem e 
acessórios (processos/ coorden/ 
circ/ sala superint/ sala reuniões/ 
análise técnica/ sala chefe/ sala 
reuniões/ atend (2)/ protocolo/ 
espera) 12,00  un 1.112,00  13.344,00 

9,03  SINAPI 

73838/001 

PV03 Porta de abrir de vidro 
temperado e=10mm com duas 
folhas para vão 1,40 x 2,30m, 
incluindo ferragem (treinamento 
interno (2)/ espera) 3,00  un 2.131,33  6.393,99 

9,04  CPOS 

260403 

Espelho comum de 3mm com 
moldura em alumínio dim: 60 x 
80cm (wcM1/ wcF1/ wcM2/ 
wcF2/ wc1/ wc2/ wc3/ wcPPNE/ 
wc4/ wc5) 10,00  un 121,92  1.219,20 

      TOTAL DO ITEM       23.545,24 
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10,00      INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS          

10.1     DRENOS AR CONDICIONADO         

    

  

Tubos e Conexões em PVC 
Marrom, inclusive abertura de 
valas, rasgos em alvenaria, 
envelopamento, reaterro e 
fechamento. Ref: Tigre, 
Amanco ou equivalente         

10.1.1 CPOS 
460102 

Tubo PVC marrom soldável 
ø25mm incluso conexões,  

           
54,00  m 25,48  1.375,92 

10.1.2 CPOS 
490102 

Caixa sifonada de PVC rígido de 
100 x 150 x 50 mm, com grelha 

             
2,00  un 46,58  93,16 

10.2     REDE DE INCÊNDIO         

10.2.1 CPOS 
500102MO 

Realocação de hidrante 
             

2,00  un 129,09  258,18 

10.2.2 CPOS 

460707 

Tubo FoGo ø63mm (2 1/2") 
incluso conexões, rasgo e 
abertura para assentamento e 
recobrimento. 

             
3,00  m 121,88  365,64 

10.2.3 CPOS 
501010MO 

Realocação de extintor de água 
pressurizada - 10 litros 

             
1,00  

pç 
10,54  10,54 

10.2.4   
502011 

Recarga de extintor de água 
pressurizada 

           
10,00  

l 
2,48  24,80 

10.2.5 CPOS 
501004MO 

Realocação de extintor de Pó 
Químico - 4 kg 

             
4,00  

pç 
10,54  42,16 

10.2.6   502013 
Recarga de extintor de pó 
quimico 

           
16,00  kg 8,45  135,20 

10.2.7 CPOS 
501002MO 

Realocação de extintor de gás 
carbônico - 6 kg 

             
1,00  

pç 
10,54  10,54 

10.2.8 CPOS 
502012 

Recarga de extintor de gás 
carbônico 

             
6,00  

kg 
8,41  50,46 

10.2.9 CPOS 

970101 

Placas de sinalização 
(extintores, saída de 
emergência, equipamento de 
proteção) 

             
6,00  pç 20,63  123,78 

10.3   
  

LOUÇAS, METAIS E 
ACESSÓRIOS         

10.3.1 CPOS 
442028 Assento para Vaso sanitário 

             
9,00  un 22,11  198,99 

10.3.2 CPOS 
442005 

Assento para Vaso Sanitário 
com abertura frontal p/ deficiente 

             
1,00  un 474,78  474,78 

10.3.3 CPOS 
240316 

Barra de apoio (fixa ou retráteis) 
ø=3,50cm e L= 80cm para 
deficiente 

             
2,00  un 182,89  365,78 

10.3.4 CPOS 
240318 

Barra de apoio fixa ø=3,50cm 
em lavatório para deficiente 

             
1,00  un 220,41  220,41 

10.3.5 CPOS 
440110 

Lavatório sem coluna em louça 
branco,  DECA, CELITE, ICASA 
ou equivalente 

             
6,00  un 193,60  1.161,60 
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10.3.6 CPOS 
442061 Cuba em louça para lavatório 

             
4,00  un 65,95  263,80 

10.3.7 CPOS 
442054 

Cuba em aço inox média para 
pia 

             
4,00  un 143,24  572,96 

10.3.8 CPOS 
440347 

Torneira cromada para pia Ø 
1/2" 

             
4,00  un 52,04  208,16 

10.3.9 CPOS 
442062 

Válvula cromada tipo americana 
para pia 

             
4,00  un 26,10  104,40 

10.3.10 CPOS 
442022 

Sifão cromado altura regulável 
para pia 

             
4,00  un 69,70  278,80 

10.3.11 CPOS 
440346 

Torneira cromada para lavatório 
ø1/2" 

           
10,00  un 35,39  353,90 

10.3.12 CPOS 
442065 

Válvula cromada ø7/8 x 1" com 
ladrão para lavatório 

  
10,00  un 21,58  215,80 

10.3.13 CPOS 
440180 

Vaso Sanitário sifonado 
convencional ELITE, ICASA ou 
equivalente  

             
9,00  un 310,84  2.797,56 

10.3.14 CPOS 
440109 

Vaso Sanitário sifonado de louça 
para pessoas com mobilidade 
reduzida 

    
1,00  un 387,85  387,85 

10.3.15 CPOS 440308 Papeleira evidence 10,00 pç 25,26  252,60 

10.3.16 CPOS 440318 Porta toalha de papel  10,00 pç 33,56  335,60 

10.3.17 CPOS 440307 Porta sabão líquido 10,00 pç 18,08  180,80 

10.3.18 CPOS 440309 Cabide evidence 10,00 pç 36,51  365,10 
       TOTAL DO ITEM       11.229,27 
                

11,00      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         
11.01     Tubulação         

11.01.1 CPOS 
460702 

Tubo ferro galvanizado 3/4" 
incluindo conexões 181,00 

barra 
48,01  8.689,81 

11.01.2 CPOS 
460704 

Tubo ferro galvanizado 1 1/4" 
incluindo conexões 6,00 

barra 
72,20  433,20 

11.01.3 CPOS 
460703 

Tubo ferro galvanizado 1" 
incluindo conexões 8,00 

barra 
61,36  490,88 

11.01.4 CPOS 
460705 

Tubo ferro galvanizado 1 1/2" 
incluindo conexões 12,00 

barra 
79,86  958,32 

11.01.5 CPOS 
460706 

Tubo ferro galvanizado 2" 
incluindo conexões 3,00 

barra 
101,15  303,45 

11.02     Interruptor com letra S         
11.02.1 CPOS 400102 Caixa 2x4" 11,00 pç 8,25  90,75 
11.02.2 CPOS 400104 Caixa 4x4" 16,00 pç 10,29  164,64 
11.02.3 CPOS 400518 Interruptor duplo completo 11,00 pç 20,88  229,68 
11.02.4 CPOS 400504 Interruptor simples 32,00 pç 15,83  506,56 

11.03     Eletrocalha         

11.03.1 Cotado 
  

Canaleta plástica para instalação 
em parede 100mm x 25mm 25,00 

barra 
61,25  1.531,25 
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11.03.2 CPOS 
382192 

Eletrocalha perfurada em 
"U"100mm x 50mm 28,00 

barra 
34,34  961,52 

11.03.3 Cotado   Canaletas piso 140mm x 25mm 2,00 barra 78,77  157,54 
11.03.4 Cotado   Canaletas piso 70mm x 25mm 165,00 barra 47,39  7.819,35 
11.03.5 Cotado   Curva 90 70mm x 25mm 24,00 pç 19,95  478,80 

11.04     Tomadas         
11.04.1 CPOS 400102 Caixa 2x4" 29,00 pç 8,25  239,25 
11.04.2 CPOS 400104 Caixa estampada 4x4" metálica 4,00 pç 10,29  41,16 

11.04.3 Cotado 
  

Espelho para duas tomadas em 
caixa 4x4 4,00 

pç 
8,81  35,24 

11.04.4 CPOS 400402 Tomadas 2P+T - 15A completa 29,00 pç 14,53  421,37 
11.04.5 CPOS 400402 Tomadas 2P+T - 15A  8,00 pç 14,53  116,24 

11.04.6 CPOS 
400402 

Tomadas 2P+T - 15A - 
instalação em caixa de piso 222,00 

pç 
14,53  3.225,66 

11.04.7 CPOS 400435 Tomada RJ45 222,00 pç 34,80  7.725,60 
11.05     Luminárias         

11.05.1 CPOS 
500526 

Bloco autônomo de emergência 
com 2 lâmpadas de 15W 13,00 

pç 
170,54  2.217,02 

11.05.2 CPOS 
500524 

Bloco autônomo de emergência 
com balizamento 2,00 

pç 
88,45  176,90 

11.05.3 CPOS 
402025 

Conjunto plug macho/fêmea 
2P+T 166,00 

pç 
12,61  2.093,26 

11.05.4 CPOS 
410703 

Lâmpada fluorescente bipino 
lateral 16W luz do dia 502,00 

pç 
6,71  3.368,42 

11.05.5 CPOS 
410707 

Lâmpada fluorescente bipino 
lateral 32W luz do dia 12,00 

pç 
7,20  86,40 

11.05.6 Cotado 
  

Lâmpada PL 23W reator 
incorporado 28,00 

pç 
23,63  661,64 

11.05.7 CPOS 

411443 

Luminária 4x16W de embutir 
com aletas e defletores em 
alumínio polido completa e 
reator eletrônico - AFP 134,00 

pç 

134,74  18.055,16 

11.05.8 CPOS 

411444 

Luminária de embutir 
fluorescente 2x16W - com aletas 
e defletores em alumínio polido 
com reator eletrônico - AFP 11,00 

pç 

87,76  965,36 

11.05.9 CPOS 

411402 

Luminária de embutir 
fluorescente 2x32W - com aletas 
e defletores em alumínio polido 
com reator eletrônico - AFP 6,00 

pç 

122,93  737,58 

11.05.10 Cotado 
  

Luminária embutir para lâmpada 
PL com reator incorporado - 2 x 
23W 14,00 

pç 
55,75  780,50 

11.05.11 CPOS 
411413 

Luminária para 2 lâmpadas par 
20W de embutir com refletores 
móveis 2,00 

pç 
63,14  126,28 

11.05.12 CPOS 
411517 

Luminária para lâmpada dicróica 
50W de embutir 12,00 

pç 
32,39  388,68 
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11.05.13 CPOS 392002 Prensa cabo 166,00 pç 8,00  1.328,00 

11.05.14 CPOS 
410972 

Reator eletrônico para 2 
lâmpadas 16W de alto fator de 
potência 251,00 

pç 
29,44  7.389,44 

11.05.15 CPOS 
410975 

Reator eletrônico para 2 
lâmpadas 32W de alto fator de 
potência 6,00 

pç 
29,21  175,26 

11.06     Quadros / Caixas         

11.06.1 Cotado 
  

Caixa de passagem para 16 
saídas 25 x 70mm Elétrica/ 
Lógica 8,00 

pç 
149,77  1.198,16 

11.06.2 Cotado 
  

Caixa de passagem para 8 
saídas 25 x 70mm Elétrica/ 
Lógica 10,00 

pç 
53,31  533,10 

11.06.3 Cotado 
  

Caixa de passagem para 8 
saídas 4-25 x 70mm +4-25 x 
140mm Elétrica/ Lógica 2,00 

pç 
126,95  253,90 

11.06.4 Cotado 
  

Caixa de passagem para 8 
saídas Elétrica/ Lógica 13,00 

pç 
53,31  693,03 

11.06.5 CPOS 
400222 

Caixa de piso para 8 pontos - 4 
tomadas + 4 lógica / telefonia 66,00 

pç 
97,19  6.414,54 

11.06.6 CPOS 
400202 

Caixa de passagem 100x100 de 
embutir em chapa metálica com 
tampa parafusada 6,00 

pç 
20,44  122,64 

11.06.7 CPOS 
400206 

Caixa de passagem 200x200 
com tampa parafusada 1,00 

pç 
44,21  44,21 

11.06.8 CPOS 
370108 

Caixa de telefonia sobrepor 
400x400x120 com fundo de 
madeira e porta com trinco 1,00 

pç 
126,81  126,81 

11.06.9 CPOS 
400604 

Condulete em alumínio fundido 
tipo X 3/4" 170,00 

pç 
22,28  3.787,60 

11.06.10 CPOS 

370310 

Quadro de embutir em chapa 
metálica 800x400x100 para 
instalação de disjuntores tipo 
DIM com barra neutra neutro + 
barra terra 2,00 

pç 

197,18  394,36 

11.06.11 CPOS 

370306 

Quadro de embutir em chapa 
metálica 550x350x100 para 
instalação de disjuntores tipo 
DIM com barra neutra neutro + 
barra terra 3,00 

pç 

129,75  389,25 

11.06.12 CPOS 

370304 

Quadro de embutir em chapa 
metálica 400x350x100 para 
instalação de disjuntores tipo 
DIM com barra neutra neutro + 
barra terra 2,00 

pç 

107,31  214,62 
11.07     Fiação          

11.07.1 CPOS 390203 Fio cabo 750V 6mm2 70,00 m 2,15  150,50 
11.07.2 CPOS 390217 Fio cabo 750V 4mm2 1.020,00 m 1,59  1.621,80 
11.07.3 CPOS 390216 Fio cabo 750V 2,5mm2 3.750,00 m 1,13  4.237,50 
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11.07.4 CPOS 390207 Fio cabo 750V 35mm2 580,00 m 12,24  7.099,20 
11.07.5 CPOS 390204 Fio cabo 750V 10mm2 150,00 m 4,03  604,50 
11.07.6 CPOS 391205 Cabo PP 3 x 2,5mm2 166,00 m 5,44  903,04 
11.07.7 Cotado   Cabo UTP 5e 5.100,00 m 1,75  8.925,00 
11.07.8 CPOS 392701 Fibra ótica 2 pares 100,00 m 4,26  426,00 

11.08     Equipamentos         

11.08.1 CPOS 
690523 

Estabilizador de tensão trifásico 
40 KVA 1,00 

pç 
27.216,21  27.216,21 

11.08.2 CPOS 

660819 

Rack metálico chapa 16, pintura 
fosfatizada 19 pol, 25Us, portas 
laterais ventiladas e extravies 
com fecho rápido, porta frontal 
com fechadura e visor de acrílico 
4mm, com régua de 8 tomadas 2,00 

pç 

1.420,64  2.841,28 
11.08.3 CPOS 690930 Voice painel 50 pares 4,00 pç 577,75  2.311,00 

11.08.4 Cotado 
  

Identificadores de cabos e 
tomadas 250,00 

pç 
1,88  470,00 

11.08.5 CPOS 690925 Patche cable 1,5m 250,00 pç 27,34  6.835,00 
11.08.6 CPOS 662015 Guia de cabo 1U 8,00 pç 26,38  211,04 
11.08.7 Cotado   Jacks 250,00 pç 22,37  5.592,50 

11.08.8 Cotado 
  

Roteador Wireless 3Com ou 
similar com capacidade para 64 
acessos sem fio simultâneos 1,00 

pç 
1.100,00  1.100,00 

11.08.9 CPOS 662016 Swifth 24 portas 12,00 pç 1.906,59  22.879,08 
11.08.10 Cotado   Kit dio A 270 plus 2,00 pç 1.155,00  2.310,00 
11.08.11 CPOS 690926 Patch Panel 24 portas 12,00 pç 644,59  7.735,08 

11.08.12 Cotado 
  

Conectorização, certificação e 
identificação dos pontos de rede 250,00 

pç 
18,75  4.687,50 

11.09   
  

Disjuntores e Dispositivos de 
proteção   

  
    

11.09.1 CPOS 371360 Disjuntor a seco - DIN 1P10A 3,00 pç 14,14  42,42 
11.09.2 CPOS 371363 Disjuntor a seco - DIN 2P20A 1,00 pç 58,04  58,04 
11.09.3 CPOS 371360 Disjuntor a seco - DIN 1P16A 23,00 pç 14,14  325,22 
11.09.4 CPOS 371366 Disjuntor a seco - DIN 3P63A 8,00 pç 96,90  775,20 
11.09.5 CPOS 371360 Disjuntor a seco - DIN 1P20A 22,00 pç 14,14  311,08 
11.09.6 CPOS 371368 Disjuntor a seco - DIN 3P125A 1,00 pç 271,90  271,90 
11.09.7 CPOS 371368 Disjuntor a seco - DIN 3P150A 1,00 pç 271,90  271,90 
11.09.8 CPOS 371365 Disjuntor a seco - DIN 3P50A 4,00 pç 74,43  297,72 
11.09.9 CPOS 371365 Disjuntor a seco - DIN 3P16A 1,00 pç 74,43  74,43 

11.09.10 CPOS 371360 Disjuntor a seco - DIN 1P25A 2,00 pç 14,14  28,28 
11.09.11 CPOS 371366 Disjuntor a seco - DIN 3P100A 6,00 pç 96,90  581,40 
11.09.12 CPOS 371706 Disjuntor DR 0,3mA 1P25A 2,00 pç 114,74  229,48 
11.09.13 CPOS 371710 Disjuntor DR 0,3mA 3P80A 1,00 pç 180,41  180,41 
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11.09.14 CPOS 371709 Disjuntor DR 0,3mA 3P63A 2,00 pç 160,50  321,00 
11.09.15 CPOS 372403 DPS - 12 kA 18,00 pç 203,63  3.665,34 
11.09.16 CPOS 372403 DPS - 20 kA 8,00 pç 203,63  1.629,04 

11.09.17 CPOS 
371441 

Chave seccionadora 03 posições 
tripolar 100A 1,00 

pç 
722,16  722,16 

      TOTAL DO ITEM       205.283,64 
                

12,00      PINTURAS         
                

12,01  CPOS 

331003 

Látex 100% acrílico semi brilho 
cor branco sobre pintura 
existente lixada em paredes 
internas e pilares 611,00  m2 14,68  8.969,48 

12,02  CPOS 
331003 

Látex 100% acrílico semi brilho 
cor lorelei sobre pintura existente 
lixada em parede interna do hall  10,00  m2 14,68  146,80 

12,03  CPOS 
331003 

Látex 100% acrílico semi brilho 
sobre pintura existente lixada  
em lajes nas casa de máquinas 5,00  m2 14,68  73,40 

12,04  CPOS 
 

330206+33
1003 

Látex acrílico semi brilho cor 
branco + selador acrílico + 
massa PVA em forro de gesso 
acartonado 807,00  m2 21,53  17.374,71 

12,05  CPOS 
331002 

Látex PVA cor branco neve em 
paredes dry wall 56,00  m2 13,53  757,68 

12,06  CPOS 
331102 

Esmalte sintético, sobre fundo 
antiferrugem, nas esquadrias 
metálicas novas e existentes 511,00  m2 20,80  10.628,80 

      TOTAL DO ITEM       37.950,87 
                

13,00      INSTALAÇÕES ESPECIAIS         
13.01     Bancadas         

13.01.1 CPOS 

440206 

BAN-01 Bancada com abertura 
para 1 cubas de louça de 
embutir em granito cinza 
andorinha Dim: 1,06 x 0,40m, 
esp 3mm, acabamento em 
boleado simples (wcM1/ wcF1/ 
wcM2/ wcF2) 4,00  un 341,28  1.365,12 

13.01.2 CPOS 

440206 

BAN-02 Bancada com abertura 
para 1 cubas em aço inox de 
embutir em granito cinza 
andorinha Dim: 1,90 x 0,45m, 
esp 3mm, acabamento em 
boleado simples (copa 1) 1,00  un 688,18  688,18 
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13.01.3 CPOS 

440206 

BAN-03 Bancada com abertura 
para 1 cuba em aço inox de 
embutir em granito cinza 
andorinha Dim: (2,07 x 
0,45)+(0,48 x 0,40) m, esp 3mm, 
acabamento em boleado simples 
(copa 2) 1,00  un 749,99  749,99 

13.01.4 CPOS 

440206 

BAN-04 Bancada com abertura 
para 1 cuba em aço inox de 
embutir em granito cinza 
andorinha Dim: 1,28 x 0,50m, 
esp 3mm, acabamento em 
boleado simples (copa 3) 1,00  un 401,43  401,43 

13.01.5 CPOS 

440206 

BAN-05 Bancada com abertura 
para 1 cuba em aço inox de 
embutir em granito cinza 
andorinha Dim: 1,28 x 0,55m, 
esp 3mm, acabamento em 
boleado simples (copa 4) 1,00  un 441,58  441,58 

13.02     Acessibilidade         

13.02.1 Cotado   
Sinalização visual - símbolo 
internacional de acessibilidade 
adesivo Dim: 200 x 200cm 1,00  un 7,73  7,73 

            0,00  0,00 

13.02.2 Cotado   

Sinalização informativa visual - 
botoeira para acionamento de 
alarme sonoro de emergência 
Dim: 200x80  1,00  un 663,98  663,98 

13.02.3 Cotado   

Sinalização informativa tátil - 
Placa em acrílico ou 
policarbonato transparente, 
espessura de 6mm, adesivada 
pelo verso com adesivo vinílico 
jateado, referência cromática 3m 
scotchcal BR7300-314 Dim: 
210x100 (ACRÍLICO) com texto 
em braile dos sanitários 9,00  un 57,73  519,57 

13.02.4 Cotado   

Sinalização informativa visual 
"UNISSEX PPNE" EM CHAPA 
DE ALUMÍNIO #22 fixada na 
porta com fita adesiva 3M VBH 
4950 Dim: 200x160 (ALUMINIO 
BB) 1,00  un 20,23  20,23 

13.03     Ar Condicionado         
13.03.1     Equipamentos         

13.03.1.1 Cotado   
Evaporadora split-system cap 5 
TR - tipo teto, (sendo uma do 
tipo built-in para duto) 8,00  un 3.750,00  30.000,00 

13.03.1.2 Cotado   
Condensadora centrífuga 
capacidade. 10 TR - 2 circ CP 
SCROLL  4,00  un 12.500,00  50.000,00 
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13.03.1.3 Cotado   Mini split cap 1 TR 
(condensadora axial horizontal) 1,00  cj 1.875,00  1.875,00 

13.03.1.4 Cotado   
Ventilador centrífugo em linha de 
550 Pascal 865 M3/H 220V 
160W (para renovação de ar) 2,00  cj 1.250,00  2.500,00 

13.03.1.5 Cotado   
Exaustor axial 150m3/h 
110/220V 20W (p/ dml) 1,00  cj 200,00  200,00 

13.03.1.6 Cotado   
Exaustor axial 300m3/h 
110/220V 25W (p/ sl de 
funcionários) 1,00  cj 225,00  225,00 

13.03.2     
 
Grelhas         

13.03.2.1 Cotado   
Veneziana para 
entrada/descarga de ar de 
condensação 300X150cm  2,00  pç 625,00  1.250,00 

13.03.2.2 Cotado   
Tomada de ar externo em 
alumínio anodizado (damper e 
filtro15X15) 2,00  pç 50,00  100,00 

13.03.2.3 Cotado   
Veneziana para retorno 
40X120cm (alumínio anodizado) 1,00  pç 100,00  100,00 

13.03.2.4 Cotado   
Grelha de insuflamento dupla 
deflexão com registro e captor 
10X10 (alum anodizado) 7,00  pç 43,75  306,25 

13.03.2.5 Cotado   
Difusor 4 vias 30x30cm com 
registro, em alumínio anodizado 10,00  pç 118,75  1.187,50 

13.03.2.6 Cotado   
Veneziana para retorno de porta 
40X40cm (alumínio anodizado) 4,00  pç 150,00  600,00 

13.03.3     Duto de ar         
13.03.3.1 Cotado   Chapa galv 26 conforme projeto 200,00  kg 15,00  3.000,00 

13.03.3.2 Cotado   
Duto em chapa galvanizada 24  
(convencional) completo, 
conforme projeto 240,00  kg 15,00  3.600,00 

13.03.3.3 Cotado   
Janelas de inspeção 15x30cm 
(duto convencional) 5,00  pç 43,75  218,75 

13.03.3.4 Cotado   
Isolamento térmico - manta lã de 
vidro 1'' aluminizada 80,00  m2 12,50  1.000,00 

13.03.4     Interligações         
13.03.4.1 Cotado   Cabo flexível 2,5 mm2 400,00  m 3,75  1.500,00 
13.03.4.2 Cotado   Suportes para os equipamentos 1,00  vb 375,00  375,00 

13.03.4.3 Cotado   
 Acessórios (paraf, porcas, 
arruelas) 1,00  vb 250,00  250,00 

13.03.4.4 Cotado   Interligações frigorigenas 
isoladas conforme fabricante 1,00  vb 6.937,50  6.937,50 

13.03.4.5 Cotado   
Eletroduto metálico 3/4" e 
conexões  60,00  m 22,50  1.350,00 

13.03.4.6 Cotado   
Miudezas (fitas, calços, lonas de 
acoplamento, e massa 
calafetar.) 1,00  vb 312,50  312,50 

13.03.5     Apoio Civil e outros         
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13.03.5.1 Cotado   
(Isolação térmica e acústica das 
casas de máquinas (espuma tipo 
casca de ovo 2")  20,00  m2 32,50  650,00 

13.03.5.2 Cotado   
Adequações hidráulicas - drenos 
(conf projeto) 1,00  vb 500,00  500,00 

13.03.5.3 Cotado   Transporte vertical e horizontal 1,00  vb 1.250,00  1.250,00 

13.03.5.4 Cotado   
Projeto "as-built" e 
documentação técnica 1,00  vb 1.375,00  1.375,00 

13.03.5.5 Cotado   
Testes, ajustes e regulagens 
finais 1,00  vb 1.000,00  1.000,00 

13.04     Persianas         

13.04.1 Cotado   
Persiana horizontal Dim: 2,30 x 
2,38m 36,00  un 607,50  21.870,00 

13.05     Armários / Guichê         

13.05.1 CPOS 230810 

Armário em compensado 
revestido totalmente em 
laminado fenólico melamínico 
completo (copa 1 dim: 1,90 x 
0,95m/ copa 2 dim 2,55 x 0,95m/ 
copa 3 dim: 1,28 x 0,95/ copa 4 
dim 1,28 x 0,90m/ wcM1, wcF1, 
wcM2,wcF2 dim: 1,06 x 0,80m) 10,00  m2 699,46  6.994,60 

13.05.2 CPOS 
242012+23
0401+2601
17+260206 

Guichê com batente de aço 
escovado com bancada em 
fórmica branca, vidro laminado 
incolor 10mm na parte inferior e 
vidro temperado 10mm na parte 
superior 1,00  un 1.091,20  1.091,20 

      TOTAL DO ITEM     0,00  146.476,11 
                

14,00      SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES         

                

14,01      

Revisão geral da caixilharia 
das fachadas com troca de 
borrachas de vedação, 
aplicação de silicone para 
vedação/ revisão dos vidros          

14.01.1 Cotado   Caixilhos com defeito no fecho 11,00  un 18,75  206,25 
14.01.2 Cotado   Caixilhos enferrujados 6,00  un 113,75  682,50 
14.01.3 Cotado   Caixilho com vidro quebrado 1,00  un 343,75  343,75 

14,02      
Retorno dos móveis que serão 
reaproveitados após finalizar a 
1º parte da obra 8,00  h 39,41  315,28 

14,03      
Retorno dos móveis que serão 
reaproveitados após finalizar a 
obra 8,00  h 39,41  315,28 

14,04  CPOS 550102 Limpeza geral da obra / 
Desmobilização de 832,00  m2 4,25  3.536,00 
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equipamentos / Entrega da obra 

      TOTAL DO ITEM       5.399,06 

                

      T O T A L      G E R A L                 R$ 767.595,39 

FABRICA CIVIL ENG.DE PROJETOS S/S 
R.Prudente de Morais,1938-Vila Seixas-CEP14015-100 
 

Ribeirão Preto-telefax(016) 3635-4981   
fabricacivil@fabricacivil.com.br 
                

                

    

 RESUMO    DO    

ORÇAMENTO 
  Ref: CPOS ABR/2010 

  

1    SERVIÇOS PRELIMINARES  40.305,72  5,25% 

2    
MOVIMENTO DE TERRA / DESPESAS 
GERAIS  27.199,20  3,54% 

3    ALVENARIAS   92.316,08  12,03% 

4    ESQUADRIAS DE MADEIRA   28.813,86  3,75% 

5    ESQUADRIAS METÁLICAS   4.735,41  0,62% 

6    REVESTIMENTOS   51.980,90  6,77% 

7    IMPERMEABILIZAÇÃO   17.784,00  2,32% 

8    PISOS   74.576,03  9,72% 

9    VIDROS  23.545,24  3,07% 

10    INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   11.229,27  1,46% 

11    INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 205.283,64  26,74% 

12    PINTURAS  37.950,87  4,94% 

13    INSTALAÇÕES ESPECIAIS  146.476,11  19,08% 

14    SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.399,06  0,70% 
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T O T A L      G E R A L 767.595,39 100,00% 

FABRICA CIVIL ENG.DE PROJETOS S/S 
R.Prudente de Morais,1938-Vila Seixas-CEP14015-100 

Ribeirão Preto-telefax(016) 3635-4981   
fabricacivil@fabricacivil.com.br 

 

 

 

IMPORTANTE: outra planilha, similar a esta que demonstra a estimativa de preços 

para fins de contratação, estará disponível apenas em formato eletrônico e poderá  

ser usada  como modelo ou deverá ser preenchida  pelos interessados em participar 

desta Tomada de Preços integrando sua proposta para fins de comprová-la, conforme 

item 10.1.2.a do presente Edital. 
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ANEXO II AO PROJETO BÁSICO: 

PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO 

 

Propr SUSEP - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS            

Obra: REFORMA DA SUSEP EM SÃO PAULO      

Local: Rua Formosa nº 367, 26A Edificio CBI Esplanada - Centro - São Paulo  Data :    Maio / 2010    

           

C R O N O G R A M A   F Í S I C O   -   F I N A N C  E I R O 

Item Discriminação dos Serviços Preço Total Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

                  

1 Serviços Preliminares 5,25% 2,63%     2,63%     

    40.305,72 20.152,86     20.152,86     

2 Despesas Gerais 3,54% 0,71% 0,71% 0,35% 0,71% 0,71% 0,35% 

    27.199,20 5.439,84 5.439,84 2.719,92 5.439,84 5.439,84 2.719,92 

3 Alvenarias e Divisórias 12,03% 2,41% 2,41% 2,41% 4,81%     

    92.316,08 18.463,22 18.463,22 18.463,22 36.926,43     

4 Esquadrias de Madeira 3,75%   1,13% 1,13% 1,50%     

    28.813,86   8.644,16 8.644,16 11.525,54     
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5 Esquadrias Metálicas 0,62%     0,62%       

    4.735,41     4.735,41       

6 Revestimentos 6,77%   1,35% 2,03% 2,03% 1,35%   

    51.980,90   10.396,18 15.594,27 15.594,27 10.396,18   

7 Impermeabilizações 2,32%     2,32%       

    17.784,00     17.784,00       

8 Pisos  9,72%   2,91% 1,94% 2,43% 2,43%   

    74.576,03   22.372,81 14.915,21 18.644,01 18.644,01   

9 Vidros   3,07%     1,53%     1,53% 

    23.545,24     11.772,62     11.772,62 

10 Instalações Hidráulicas 1,46% 0,29% 0,29% 0,29% 0,15% 0,29% 0,15% 

    11.229,27 2.245,85 2.245,85 2.245,85 1.122,93 2.245,85 1.122,93 

11 Instalações Elétricas 26,74% 5,35% 5,35% 5,35% 4,01% 4,01% 2,67% 

    205.283,64 41.056,73 41.056,73 41.056,73 30.792,55 30.792,55 20.528,36 

12 Pintura 4,94%     1,48% 0,99% 0,99% 1,48% 

    37.950,87     11.385,26 7.590,17 7.590,17 11.385,26 

13 Instalações Especiais 19,08%   0,95% 3,82% 3,82% 3,82% 6,68% 

    146.476,11   7.323,81 29.295,22 29.295,22 29.295,22 51.266,64 

14 Serviços Complementares 0,70%     0,14%     0,56% 

    5.399,06     1.079,81     4.319,25 
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  Total Geral 767.595,39             

  Total Mensal   87.358,50 115.942,59 179.691,68 177.083,82 104.403,82 103.114,98 

  Total Mensal - %   11,38 % 15,10 % 23,41 % 23,07 % 13,60 % 13,43 % 

  Total Acumulado    87.358,50 203.301,09 382.992,77 560.076,59 664.480,41 767.595,39 

  Total Acumulado - %   11,38 % 26,49 % 49,90 % 72,97 % 86,57 % 100,00 % 

                  
           

  RESPONSÁVEL TÉCNICO         
      CREA :                
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ANEXO C 
 
 

PROJETOS EXECUTIVOS 
 
 

Os Projetos Executivos, elaborados por empresa de engenharia 
devidamente qualificada e previamente contratada para esse fim, são constituídos por 
um Memorial Descritivo o qual contém 08 plantas de engenharia e arquitetônicas, e 
também de plantas específicas para ar condicionado, elétrica e hidráulica. 
 

Todas as plantas, em formato de arquivo AUTOCAD, poderão ser 
consultadas através do CD, anexo ao presente Edital, e serão disponibilizadas 
mediante entrega de CD virgem. 

 
A descrição detalhada dos procedimentos para execução da obra está 

na parte B do Memorial Descritivo e as plantas acima relacionadas estão na parte C 
do mesmo. 
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PROJETOS EXECUTIVOS 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 

PRIVADOS EM SÃO PAULO – SUSEP/SP 

 

ÍNDICE 
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14 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

PARTE C – PLANTAS ARQUITETÔNICAS 



 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
EM SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Tomada de Preços N° 01/2010 

 

 3

 
PARTE A – CARACTERIZAÇÃO DA OBRA:  

 

Trata-se da reforma das dependências da Superintendência de Seguros 

Privados em São Paulo, doravante denominada SUSEP/SP, no 26º andar do Edifício 

CBI Esplanada localizado na Rua Formosa, 367 – 26º andar, Bairro Centro, São 

Paulo/SP. 

 

PARTE B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os projetos 

apresentados  e as normas específicas do presente Caderno Técnico. 

Qualquer divergência que se verifique entre os projetos e o presente Caderno 

Técnico deverá ser esclarecida pelo projetista. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira 

qualidade e aprovados pela SUSEP. 

As normas aprovadas, as recomendações, as especificações, os métodos de 

ensaio, os padrões A.B.N.T, referentes aos materiais,  mão de obra e execução dos 

serviços especificados, deverão ser rigorosamente observados, especialmente as 

seguintes: 

NB-252/82 – Segurança na execução de obras e serviços de construção (NBR-

7678). 

NB-598/77 – Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

NR-1 – Disposições gerais (norma governamental) 

NR-18 – Obras de construção, demolição e reparos (norma governamental). 

A empreiteira deverá elaborar e aprovar todos os projetos legais e serviços de 

ligações preliminares e definitivas junto a Concessionária de energia elétrica e a 

Concessionária de Telefonia, incluindo nos seus custos as taxas e emolumentos dos 

referidos órgãos. 
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A empreiteira responsável pela reforma e adequação do imóvel deverá 

elaborar e apresentar previamente, para aprovação pela Fiscalização, Projetos Civil, 

Hidráulica, Elétrica, Telefonia, Lógica, acompanhado da respectiva ART do CREA e, 

relativamente a Elétrica, a aprovação da concessionária local. 

A empreiteira contratada não poderá suprimir, modificar ou acrescentar nada 

ao projeto, sem autorização do proprietário e após consulta ao projetista. 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas 

relativas à proteção dos trabalhadores e pessoas ligadas à atividade da obra, 

observadas as normas e leis em vigor. 

Todo o mobiliário  (armários, estações de trabalho, cadeiras, mesas, etc..) e 

divisórias serão adquiridos pela SUSEP. Para tanto, a empresa executora da obra 

deverá notificar antecipadamente a SUSEP para essa instalação de maneira que não 

haja paralisação no andamento da obra. 

A empresa responsável pela execução dos serviços deverá obter autorização 

expressa junto à Administração do Condomínio e cientificar-se das normas 

estipuladas no estatuto. 

1.1- Demolição de Alvenaria: 

Será feito a demolição de 2,80m3 de alvenaria. 

 
1.2- Demolição de Divisórias: 

Será feito a demolição de 414,00 m2 de divisórias. 

 
1.3- Demolição de Piso em Cerâmica: 

Será feito a remoção de 55,00m2 de piso cerâmico. 

 
1.4- Demolição de Piso em carpete: 

Deverá ser feito a remoção de 759,00m2 de carpete. 

 
1.5- Demolição de Portas: 

Será feito a demolição de 36 portas. 

 

1.6- Retirada de caixilhos de ferro: 



 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
EM SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Tomada de Preços N° 01/2010 

 

 5

Será feito a remoção de 9 m2. 

 

1.7- Retirar porta de ferro: 

Será feito a retirada de 7,00m2 de porta de ferro. 

 

1.8- Demolição de Azulejos:  

Será feito a remoção de 332,00m2 de azulejos. 

 

1.9- Retirada de vaso sanitário incluindo acessório s: 

Será feito a retirada de 10 bacias sanitárias. 

 
1.10- Retirada de lavatório incluindo acessórios: 

Será feito a retirada de 6 lavatórios. 

 

1.11- Retirada de cuba de louça incluindo acessório s: 

Será feito a retirada de 4 cubas de louça. 

 

1.12- Retirada de cuba de inox incluindo acessórios : 

Será feito a retirada de 4 cubas de inox. 

 

1.13- Demolição de bancada de granito:  

Será feito a demolição de 6,00 m2 de granito, incluindo pertences. 

 

1.14- Retirada de aparelho de ar condicionado, incl uindo caixa de apoio:

  

Será feito a remoção de 18 unidades. 

 

1.15- Realocação das luzes de emergência:  

Será feito a remoção de 6 unidades. 

 

1.16- Realocação do hidrante de emergência:  
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Será feito a remoção de 2 unidades. 

 

1.17- Retirada de extintores: 

Será feito a retirada de 6 unidades. 

 

1.18- Retirada de brasão:  

Será feito a remoção de 1 unidade. 

 

1.19- Remoções de pintura em massa com lixamento (p aredes internas): 

Será feito a remoção de 500,00 m2 de pintura. 

 

1.20- Desmontagem de armário em ferro do arquivo qu e será 

transportado para outro local até o final da obra q uando será remontado. 

 

1.21-Mudanças dos móveis para o outro lado da edifi cação para reforma 

da 1º parte da obra. 

 

1.22- Mudanças dos móveis para o outro lado da edif icação para reforma 

da 2º parte da obra. 

 

1.23- Placa de obra:  

Será feito a colocação de 4,00 m2 de placa. 

 

1.24- Fita de isolamento para fechamento da edifica ção:  

Será feito a colocação de 18,00 ml de fita. 

 

2 - DESPESAS GERAIS: 

 

2.01- Remoção de entulho com caminhão:  

Será feito a remoção de 420,00 m2 de entulho. 
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3 – ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E PAINÉIS: 
 
3.1 - Alvenaria de tijolo cerâmico 9 furos (e=15cm) : 

As alvenarias serão em tijolo maciço comum de nove furos.  

Paredes em tijolo comum (bases de alvenaria)– executadas em tijolos maciços, 

assentes com argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:4 com adição de 

100kg de cimento por m³ de cimento de argamassa, sem revestimento. 

Todas as alvenarias devem obedecer às dimensões e alinhamentos 

determinados nos projetos de arquitetura. 

 

As espessuras indicadas nos projetos de arquitetura referem-se às paredes já 

revestidas, admitindo-se no máximo, uma variação de 1,5 cm em relação à espessura 

projetada. 

As paredes indicadas nos projetos de arquitetura com espessura de 15 cm 

referem-se à alvenaria de ½ vez (meio tijolo). 

Não será admitido o uso de “cacos” (restos ou fragmentos cerâmicos) para 

preenchimento de vãos. No caso de alvenarias destinadas a receber chumbadores de 

serralheria ou outros quaisquer, estas devem ser executadas com tijolos maciços. 

O assentamento dos componentes cerâmicos será executado com juntas de 

amarração, devendo as fiadas ficar perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. 

As juntas de argamassa terão, no máximo, 12 mm. Serão alegradas ou 

rebaixadas, à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente. 

Não é permitido o uso de qualquer componente cerâmico com furos no sentido 

da espessura das paredes. 

Qualquer saliência necessária, superior a 40 mm, será construída com 

componentes cerâmicos. 

A planeza das paredes será verificada periodicamente, durante o levantamento 

das alvenarias, não devendo apresentar distorção superior a 5 mm.  

Sob os vãos das portas e caixilhos, construir vergas e contravergas, quando 

necessário, utilizando concreto armado (consumo mínimo: 300kg cimento/m2), traço 

1:4:5 e ferros 2 ø = 5,0 (3/16”). Devem ser dimensionadas e executadas com apoio 
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mínimo de 30 cm de cada lado; para vãos maiores de até 1,20m, deve ser permitido o 

uso de armação nas juntas de alvenaria, mantendo-se a espessura. Na parte superior 

das vergas e contravergas, efetuar o fechamento junto à alvenaria, através de 

encunhamento com uma camada de tijolos de barro comum. 

Serão assentados 5,90 m2 de tijolo cerâmico. 

 

DIVISÓRIAS: 

Serão instaladas divisórias conforme descrição abaixo: 

3.02- Divisórias altas de vidro transparente 10mm c om sistemas de 

persianas: 

Todas as divisórias de vidro serão de vidro de 10 mm de espessura. 

As persianas internas devem ser fornecidas e instaladas com as seguintes 

características: 

 Persianas horizontais internas com acionamento manual tipo botão. 

 Trilho superior em alumínio extrudado com arremates laterais em plástico 

injetado na cor das lâminas. Acabamento em pintura esmalte poliéster aplicado com 

spray eletrostático. 

Lâminas em aço ou alumínio lisas, com calota esférica no sentido transversal, 

proporcionando maior estabilidade dimensional. Acabamento em pintura esmalte 

poliéster com cura a 250ºC. 

Conjunto de freio do cordão em aço estampado. Cintas espaçadoras e cordões 

de acionamento de poliéster em cores semelhantes às das lâminas da persiana. 

Cordão de acabamento em poliéster. Haste de comando hexagonal extrudado em 

acrílico transparente;  

Posição do cordão à direita; 

Altura do cordão e da corrente a 1,10m do piso; colocação de 97,00 m2. 

 

3.03- Divisórias altas de vidro jateado branco:  

Colocação de 70,00 m2. 

3.04- Divisórias baixas de vidro jateado branco:  
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Colocação de 51,00 m2. 

3.05- Divisórias cegas tipo naval com miolo mineral , acabamento em 

laminado melamínico  na cor branca:  

Paredes Divisórias Piso Teto com modulação de 900mm ou 1250mm, 

espessura de 90mm, com estrutura em alumínio e aço, tratamento acústico interno, 

totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes com possibilidade 

de cabeamento para rede elétrica, lógica e telefonia por toda sua extensão. 

 Estrutura em perfis de aço zincado com colunas perfuradas para dutos e 

dotadas de cremalheiras ou encaixes para fixação dos painéis e/ ou quadros de 

vidros duplos. As guias de teto, piso e paredes serão em forma de “U”para fixação 

das colunas e das fitas de borracha nas conexões. Os batentes e todas as partes 

aparentes serão pintados pelo sistema de tinta a pó eletrostática, polimerizado em 

forno a 200ºC, espessura 50 micras a definir. 

 A madeira dos painéis possuem espessura de 15mm e frisos horizontais 

rebaixados de 10mm entre os módulos, no sentido horizontal e vertical. Serão 

confeccionados em aglomerado BP com as bordas revestidas em PVC. Colocação de 

149,00 m2. 

3.06- Divisórias em placa de gesso acartonado tipo dry wall:  

As paredes em placas de gesso acartonado deverão ser montadas 

rigorosamente conforme normas do fabricante, de maneira a garantir perfeito 

acabamento, resistência e estabilidade, devendo ser por conta da Construtora o 

projeto e execução da estrutura metálica necessária à fixação das paredes no teto. 

Resistência a fogo 60 minutos, espessura total de 12 cm, miolo em lã de vidro 

e revestimento interno com material acústico. Colocação de 28,00 m2 de dry wall.

  

 

4 – ESQUADRIAS DE MADEIRA: 

As esquadrias de madeira serão instaladas apenas  nos ambientes fechados 

por alvenaria, os demais possuem as portas incluidas nas divisórias. 
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Toda madeira que venha ficar encoberta por outros materiais, deverá receber 

pintura (2 demãos) de pentox. 

As folhas das portas em geral serão executadas em embuia, liso, a prova 

d'água, encabeçado, com acabamento para revestimento em fórmica. 

As portas de madeira serão fixadas em batentes de madeira nas dimensões 

indicadas em projeto. 

Todas as esquadrias de madeira  deverão ser fornecidas completas, com todos 

os pertences e acessórios, tais como: batentes, guarnições, dobradiças, trincos,  

fechaduras, estabelecidas em projeto. 

Todas as ferragens deverão ser de primeira linha, ou similar, em latão 

cromado, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 

As portas deverão receber 3 dobradiças e deverão ser revestidas em fórmica, 

conforme folha A07 E e Relação dos ambientes do projeto de arquitetura. 

Requadros metálicos na espessura das paredes seguem modelo existente de 

acordo com a quantificação constante nas plantas de Arquitetura  

 

4.01- PM01- Porta de madeira:  

Porta com folha de madeira revestida com laminado melamínico nas duas 

faces – 1 folha de abrir, com batente metálico, instalada em divisória cega, incluindo 

ferragens de 1ª qualidade dim: 0,80x2,10m. (arquivo/rack telef/func/dml/rack). 

 

4.02- PM02- Porta de madeira: 

Porta com folha e batente de madeira revestida com fórmica branca dos dois 

lados - 1 folha de abrir, incluindo ferragens de 1ª qualidade  Dim: 0,80 x 2,10m. 

(wcM1 (2)/ wcF2 (2)/ copa3/ wc1 (2)/ wc2 (2)/ wc3 (2)/ copa 1/ copa 4/ wcM2 (2)/ 

wcF2 (2)/ protocolo/ espera/ wc4/ wc5). 

 

4.03- PM03- Porta de madeira: 
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Porta com folha e batente de madeira revestida com fórmica branca nas duas 

faces - 1 folha de abrir, com barra de segurança para deficiente, incluindo ferragens 

de 1ª qualidade  Dim: 0,90 x 2,10m. (wc PPNE). 

 

4.04- PM04- Porta de madeira: 

Porta com folha e batente de madeira revestida com fórmica branca na face 

externa e na face interna revestida isolante acústico, espuma de poliuretano 

expandido flexível, formulado na densidade 36Kg/m³, com 40mm de espessura e com 

aditivos retardantes a chamas (NBR 9442-1986- classe A) Ref. Sonex  ou similar 

(casa de máquinas). 

 

 

5 – ESQUADRIAS METÁLICAS: 

 

5.01- JF01- Janela de ferro: 

Todos os serviços de serralheria serão executados por firma especializada, 

com material de boa qualidade obedecendo às dimensões, quantidades e tipos 

indicados em projeto. 

As esquadrias de ferro serão executadas em chapa dobrada n° 16 e deverão 

receber atenção especial quanto a sua perfeita estanqueidade, rigidez e estabilidade. 

Requadros metálicos na espessura das paredes seguem modelo existente de 

acordo com a quantificação constante nas plantas de Arquitetura. 

Todas as esquadrias deverão ser entregues na obra com duas demãos de tinta 

antiferruginosa, tipo zarcão laranja, aplicado sobre superfície limpa com escova de 

aço ou jato de areia. 

Todas as esquadrias serão fornecidas completas, com dobradiças, fechos, 

puxadores, baguetes, guarnições, etc. 
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Deverá ser preenchido com argamassa o vazio interno dos batentes de chapa 

dobrada. 

Caixilho tipo veneziana em ferro com pintura esmalte cor branco, dim: 2,40 x 

1,50m (casas de máquinas). 

 

5.02- JF02- Janela de alumínio: 

Os caixilhos JA01 deverão ser com módulos e dimensões conforme projeto, 

em alumínio com pintura eletrostática branca brilhante Ref. Prodec, Zincolor ou 

equivalente, com perfis Linha Suprema, Ref. ALCOA ou equivalente e acessórios 

adequados da mesma linha, de fabricante homologado pela ALCOA, ref. Udinese, 

Papaiz, Fermax, FISE ou equivalente. 

As barras e perfis deverão ser extrudados e não apresentarem empenamentos, 

defeitos de superfícies ou quaisquer falhas, devendo ter seções que satisfaçam à 

resistência requerida e ao efeito estético desejado, ver projeto arquitetônico, a 

especificação dos perfis adotados. Os elementos de grandes dimensões deverão ser 

providos de juntas de dilatação. Todas as ligações de quadros ou caixilhos, que 

possam ser transportados inteiros da oficina para o local de assentamento, deverão 

ser asseguradas por encaixe, auto-rebitagem ou ligação especificada pelo fabricante. 

Na zona de ligação não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto superficial, 

nem alteração das características químicas e da resistência mecânica. As ligações 

entre peças de alumínio por meio de parafusos só serão admitidas se esses forem 

em aço inox. As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentarão perfeito 

ajustamento, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas. 

As tipologias e modulações deverão ser conforme detalhamento em projeto 

arquitetônico. As dimensões para execução deverão ser confirmadas na obra. 

A contratada deverá apresentar desenho detalhado dos caixilhos constatando 

planta, vista e cortes com indicação de códigos ref. Alcoa ou equivalente dos perfis 

utilizados, ao EDF para aprovação e posterior amostras, antes da entrega final do 

material. 
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O sistema de fixação dos vidros será através de baguetes que permitam a sua 

eventual substituição sem necessidade de desmontagem das folhas e com 

guarnições de EPDM, sem aplicação de “massa de vidraceiro”. 

Nas juntas, tanto entre perfis de alumínio como entre os perfis e a alvenaria, 

vigas ou colunas, sujeitas a infiltrações de água, deverá ser aplicado silicone para 

garantir a estanqueidade dos conjuntos. 

Caixilho tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática branca, com 

aletas de vidro de 50cm de comprimento e 15cm de altura e 4mm de espessura, dim: 

2,00 x 0,60m (funcionários). 

 

5.03- Restauro das esquadrias da fachada: 

O restauro dos caixilhos com defeito deverá obedecer às técnicas e 

procedimentos que recomponham todas as características originais das peças. Nos 

caixilhos que forem retirados os aparelhos antigos de ar condicionado a reforma será 

para voltar ao desenho original, nas trocas de vidro comum incolor com 6mm de 

espessura e acessórios, como trincos e outros, deverão ser mantidas as 

características originais. 

 

 

6 – REVESTIMENTOS: 

Nenhum revestimento (parede) será iniciado antes de concluídas as 

canalizações embutidas e realizados testes para averiguação de possíveis 

vazamentos, os quais, quando detectados deverão ser prontamente corrigidos. 

As superfícies a serem revestidas (paredes e tetos) deverão ser limpas, 

corrigidas de qualquer imperfeição, terem todas as tubulações devidamente 

embutidas e estarem abundantemente molhadas antes da execução do chapisco com 

cimento e areia grossa no traço 1:4. 

Todos os cantos externos das paredes a serem revestidos serão protegidos 

com cantoneiras metálicas da Pinkam, próprias para reboco, até a altura de 2,00m. 
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Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente 

desempenadas e aprumadas. 

Após embutir a tubulação nos rasgos feitos na alvenaria, será colocada 

argamassa e nivelado com o restante da parede. 

Salvo indicação em contrário, todas as paredes e tetos deverão receber 

argamassa do tipo pré-fabricada conhecida por reboco paulista, com cimento e areia 

fina peneirada e cal hidratada, com traço 1:2:5 e consumo de cimento na razão de 

50kg por m³ de argamassa. 

Será feito o serviço de pintura das alvenarias internas e dos tetos , incluindo 

emassamento e aplicação de tinta acrílica na cor palha. 

 

6.01- Chapisco interno: 

Será em argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume, com 

adesivo para argamassas na proporção de 1 parte de adesivo para 2 partes de água 

de amassamento e espessura de 5mm. 

Poderá ser aplicado com rolo ou através de lançamento com colher de 

pedreiro. Deverá preencher todo o substrato de forma homogênea, totalizando 768,40 

m2 de chapisco. 

 

6.02- Massa única interna: 

Será aplicado a massa, em camada única com epóxi, salvo indicação em 

contrário, todas as paredes deverão receber argamassa do tipo pré-fabricada 

conhecida por reboco paulista, com cimento e areia fina peneirada e cal hidratada, 

com traço 1:2:8 e consumo de cimento na razão de 50kg por m³ de argamassa. 

Antes da aplicação, as paredes devem receber “taliscas” que se destinam a 

pré - marcação para controle dos alinhamentos horizontal e vertical. 

Os marcos, contra-marcos e chumbadores deverão estar aplicados antes da 

execução do emboço paulista. 

Não será admitida a colocação de batentes e esquadrias de madeira antes da 

execução completa do emboço. As esquadrias metálicas poderão ser chumbadas 
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anteriormente ao emboço, desde que sejam devidamente protegidas contra 

agressões da argamassa e seus agregados, choques mecânicos, água e intempéries. 

A espessura do emboço deverá ficar entre 1 cm e 2,5 cm. 

O emboço deve ser fortemente comprimido contra o substrato e apresentar 

paramento perfeitamente plano e liso. As arestas e quinas devem ser perfeitamente 

alinhadas tanto na horizontal quanto na vertical. 

Nas superfícies onde serão aplicados azulejos ou cerâmicas o emboço poderá 

ficar na condição de “sarrafeado”, ou seja, sem desempeno (não liso). Deverá manter, 

entretanto, perfeito alinhamento horizontal e vertical. 

Nenhum revestimento poderá apresentar ondulação, desvio de planeza, 

desigualdade de coloração, rugosidade excessiva ou qualquer outro defeito. 

Não serão admitidos reparos ou recomposições no emboço com área 

superficial inferior a 1 m2. Havendo necessidade de tais reparos, estes serão 

executados de forma a não apresentar diferenças, descontinuidades e desvios tanto 

no alinhamento horizontal quanto no vertical. 

Nas faces externas das alvenarias e lajes, o emboço deverá ser hidrófugo, ou 

seja, a argamassa pré-fabricada deverá receber aditivo impermeabilizante à base de 

sais metálicos e silicatos. A dosagem do aditivo deverá ser de acordo com prescrição 

do fabricante. Recomenda-se, quando não informado pelo fabricante, o consumo de 

160 ml/m2.cm. 

 

6.03- Azulejo na cor branco neve dim:20x20 até o te to: 

Será assentada cerâmica basic luxo, cor branca 20x20cm, do piso até o teto 

Ref: CECRISA, ELIANE, PORTOBELLO ou equivalente, assentada junta prumo, 

espessura 3mm. (banheiros/ refeitório/ copa). 

 

6.04- Rejunte: 

Rejunte flexível, anti mofo na cor branco, areia e preto. 

 

6.05- Forro de gesso em placa dry wall: 
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Forro em paineis de gesso acartonado, com espessura de 12,5mm, fixo (todos 

ambientes). 

 

 

7 – IMPERMEABILIZAÇÃO: 

A área a ser impermeabilizada deverá ser preparada à superfície, executada a 

proteção mecânica e em seguida realizada a impermeabilização da laje com empresa 

especializada. 

7.01- Preparo de superfície a impermeabilizar: 

Previamente à execução da impermeabilização, em todas as áreas a serem 

impermeabilizadas, deve ser executada preparação da superfície. Este serviço é 

descrito com maior detalhe em cada um dos itens a seguir, de acordo com o tipo de 

impermeabilização a ser executado. 

7.02- Proteção mecânica: 

A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de 

óleo, graxa, desmoldante, etc. 

Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento 

mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com 

argamassa de cimento e areia média, traço 1:4, adicionando-se 10% de emulsão 

adesiva acrílica na água de amassamento para maior aderência ao substrato. Essa 

argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm. 

Na região dos ralos, deverá ser criada uma depressão de 1cm de 

profundidade, com área de 40 x 40cm com bordas chanfradas para que haja 

nivelamento de toda a impermeabilização, após a colocação dos reforços previstos 

neste local. 
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Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e 

destacamento. Fazer testes de escoamento, identificando e corrigindo possíveis 

empoçamentos. 

Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 

8cm. 

Juntas de dilatação deverão ser consideradas como divisores de água de 

forma a evitar o acúmulo de água. As juntas deverão estar limpas e desobstruídas, 

permitindo sua normal movimentação. 

Nas áreas verticais em alvenaria, até a altura do arremate da 

impermeabilização (mínima 30cm do nível do piso acabado), executar chapisco de 

cimento e areia grossa, traço 1:2, seguido da execução de uma argamassa 

sarrafeada ou camurçada, de cimento e areia média, traço 1:4, adicionando-se 10% 

de emulsão adesiva acrílica na água de amassamento. 

Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de 

forma a executar os arremates. 

Aplicar sobre a regularização de uma demão de primer de solução asfáltica 

com rolo ou trincha e aguardar a secagem por no mínimo 2 horas. 

Alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área, procurando 

iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas; 

Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da 

manta. Nas emendas das mantas, deverá haver sobreposição de 10cm que 

receberão duplo selamento para proporcionar perfeita vedação. 

Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas 

de dilatação, etc. 
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Antes da proteção mecânica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo o local 

impermeabilizado com água mantendo o nível por 72 horas. 

Executar proteção mecânica composta por camada separada de filme de 

polietileno de 24 micra de espessura e, sobre este, argamassa de cimento e areia 

traço 1:4; desempenada com espessura mínima de 4cm, armada com tela soldada, e 

juntas perimetrais com 2cm de largura, preenchidas com argamassa betuminosa, 

traço 1:8:3 de cimento, areia e emulsão asfáltica. 

Em superfícies verticais ou pequenas inclinações, a argamassa deverá ser 

armada com tela galvanizada. 

Ficará a critério da fiscalização, caso necessário, a solicitação de ensaios de 

laboratório (IPT), para se comprovar a qualidade dos produtos e aplicação, sendo que 

as despesas correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização, documento (nota fiscal ou 

declaração) indicando a classe da manta e o tipo dos produtos exigidos. 

 

 

7.03- Impermeabilização de casa de máquinas com man ta asfáltica 

espessura 3mm: 

Após limpeza da superfície será executada argamassa de regularização de 

cimento e areia no traço 1:3, respeitando os caimentos e abaloamentos dos cantos 

vivos (rodapé), conforme as normas que regem sobre o assunto. 

 

 

8 – PISOS: 

Será feito a remoção do piso existente, e o inicio do revestimento de piso que 

será colocado será feito após concluídas as canalizações embutidas e realizados 

testes para averiguação de possíveis vazamentos, os quais, quando detectados, 

deverão ser prontamente corrigidos. 
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Os rodapés, com altura de 7cm  deverão ser colocados sempre em nível e 

serão na cor do piso. 

A execução dos pisos será iniciada somente após a conclusão dos 

revestimentos de  paredes, e com as aberturas externas vedadas. 

Após a colocação dos pisos, os mesmos serão limpos, e proibido o trânsito 

sobre eles durante 48 horas no mínimo. 

 

8.01- Argamassa regularização para piso: 

Deverá ser feito uma argamassa de regularização para assentamento dos 

pisos (todos os ambientes). 

 

8.02- Piso cerâmico:  

Piso em cerâmica esmaltado porcelanato na cor crema marfim polido tamanho 

nominal 60x60 cm (halls). 

 

8.03- Piso cerâmico: 

Piso em cerâmica esmaltado porcelanato na cor Travertino tamanho nominal 

60 x 60cm (processos/ coorden/ analise tecn/ trein int/ arquivo/ rack/ func/ dml/ casa 

maq/ sala super/ sala reuniões/ analise técnica/ sala chefe/ sala reuniões/ circ/ protoc/ 

espera/ atend/ analise técnica/ casa maq). 

 

8.04- Piso em cerâmica: 

 Piso em cerâmica esmaltado na cor branca, tamanho nominal 20 x 20cm 

(wcM1/ wc F1/ copa 3/ wc1/ wc2/ wc3/ copa 1/ copa 4/ wcM2/ wcF2/ analise tecnica/ 

wcPPNE/ wc4/ wc5). 

 

8.05- Rodapé: 

Rodapé em cerâmica esmaltada porcelanato na cor travertino h=7cm. 
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8.06- Soleira: 

Soleira em granito polido cinza juparana castelo. 

 

 

9 – VIDROS: 

Os serviços de vidraçaria serão executados por mão de obra especializada de 

acordo com as informações contidas em projeto e na presente especificação técnica. 

Salvo indicação contrária os vidros serão assentados com massa de vidraceiro 

nas cores indicadas para as esquadrias suportes. 

Os vidros serão fornecidos nas dimensões dos respectivos vãos onde serão 

assentados, evitando-se os cortes e ajustes na obra.  

As bordas serão esmirilhadas e com perfeito acabamento, sendo 

terminantemente proibido o emprego de vidro que apresente arestas estilhaçadas. 

 

9.01- PV01: 

Porta de abrir de vidro simples temperado e=10mm com duas folhas, requadro 

em aço escovado para vão 1,70 x 2,30m, incluindo ferragem (hall). 

 

9.02- PV02: 

Porta de abrir de vidro temperado e=10mm com uma folha, requadro em aço 

escovado para vão 0,80 x 2,10m, com batente metálico, instalada em divisória vidro 

jateado branco e/ou liso duplo com persiana, incluindo ferragens de 1ª qualidade 

(processos/ circ/ sala superintendente / sala reuniões/ analise técnica/ sala chefe/ 

sala reuniões/ atend. (2)/ protocolo/ espera). 

 

9.03- PV03: 

Porta de abrir de vidro, jateado branco, simples temperado e=10mm com duas 

folhas para vão 1,40 x 2,30m, com batente metálico, instalada em divisória alta de 

vidro jateado branco, incluindo ferragens de 1ª qualidade. (sala de treinamento 

interno). 
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9.04- Espelhos: 

Espelho comum de 3mm com moldura em alumínio dim: 60 x 80cm (wcM1/ 

wcF1/ wcM2/ wcF2/ wc1/ wc2/ wc3/ wcPPNE/ wc4/ wc5). 

 

 

10 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 

Não haverá mudanças nas prumadas hidráulicas apenas troca das peças 

sanitárias. As ligações dos drenos do ar condicionado estão detalhadas na planta de 

Ar condicionado AC-01. 

 

 

11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

 
Memorial referente às instalações elétricas, da reforma da Superintendência de 

Seguros Privados, situada à Rua Formosa n° 367, esq . c/ Praça Ramos de Azevedo 

n° 206 - São Paulo - SP. 

Este memorial abrange as instalações internas de todo o andar de escritórios a 

serem reformadas. Neste memorial estarão descritos todos os tipos de equipamentos, 

cabeamentos e demais materiais utilizados na execução da instalação elétrica dos 

ambientes citados. 

 
11.01-RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS: 

 
A CONSTRUTORA deverá emitir ART do engenheiro responsável. 

A CONSTRUTORA deverá, às suas expensas, elaborar, aprovar e se 

responsabilizar integralmente pela execução da obra, das instalações elétricas 

internas e externas.  
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Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados serão transportados, 

estocados e manuseados de acordo com as recomendações expressas de cada 

fabricante.  

As instalações elétricas, lógica e telefonia serão efetuadas por empresa 

especializada que deverá incluir nos seus custos as ferramentas, andaimes, 

materiais, equipamentos de segurança e testes necessários para a perfeita execução 

da obra.   

 
11.02- A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
11.02.01- Iluminação:   

A iluminação das novas salas/ corredores e espera serão executadas com 

luminárias fluorescentes 2x16/32 w e 4X16W de embutir corpo em chapa de aço 

tratada na cor branca com defletores em alumínio polido e aletas parabólicas para 

controle de ofuscamento, com lâmpadas tubulares luz do dia temperatura de cor 

4500K e reator eletrônico de alto fator de potência. 

 A iluminação do hall dos elevadores será executada com luminárias de 

embutir para lâmpadas PL de reator incorporado 23 w. 

Demais localidades conforme projeto elétrico apresentado. 

Para emergência deverão ser instalados blocos autônomos de emergência 

conforme projeto. Toda a iluminação será comandada com interruptores instalados 

conforme projeto. 

Todos os pontos de iluminação serão alimentados através de cabo de cobre 

750V – 70°C de 2,5mm² instalados dentro de tubulaçã o aparente sobre forro e 

eletrocalhas e nas descidas de interruptores embutida dentro das paredes; serão 

derivados de QFL´s  a serem instalados nos andares conforme projeto. 

Para interligação entre conduletes fixados na laje e luminárias deverá ser 

utilizado cabo PP 2,5mm² fixado com prensa cabo ao condulete e plug macho/ fêmea 

na interligação do chicote. 

A execução dos serviços deverá ser feita de acordo com o que prescreve as 

Normas da ABNT. 
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11.02.02- Pontos de Energia Comum: 

Todos os pontos de energia são do tipo tomada para instalação em canaleta 

2P+T. 

Os pontos de energia das copas e banheiros, onde não haverá forro, terão 

mantidos suas posições, sendo trocadas todas as tomadas por novas e toda a 

enfiação por cabo de #2,5mm² instalados dentro de tubulação existente na laje. 

  

Todos os circuitos de energia serão com bitola mínima de # 2,5mm² em cabo 

de cobre isolação 750V- 70 ْC; para correta instalação observar projeto de diagramas. 

Todas as tomadas devem ser aterradas e polarizadas, e seus terras devem ser 

únicos e exclusivos para tomadas.  

Os circuitos de energia comum serão derivados dos QFL´s. 

 

11.02.03- Pontos de Energia Estabilizada: 

Todos os pontos de energia são do tipo tomada para instalação em caixa de 

piso 2P+T, sendo instaladas 04 tomadas por caixa sob mesas de trabalho. 

Todos os circuitos de energia serão com bitola mínima de # 2,5mm² em cabo 

de cobre isolação 750V- 70 ْC; para correta instalação observar projeto de diagramas. 

Todas as tomadas devem ser aterradas e polarizadas, e seus terras devem ser 

únicos e exclusivos para tomadas.  

Os circuitos de energia comum serão derivados dos QF´s conforme projeto. 

 

11.02.04- Pontos de telefone/ lógica: 

Todos os pontos de telefonia e lógica são para instalação em caixa de piso com 

tomadas RJ45, derivadas de hack´s a serem instalados conforme projeto no 

pavimento para cabeamento tipo estruturado. 

A interligação entre os Rack´s deverá ser feita com fibra ótica de 02 pares 

mínimo. 
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A alimentação do PABX instalado na sala de TI será feita do QDG existente 

com cabo CI50 de 35 pares. 

Os Rack´s deverão ser de piso com rodas ou de parede conforme definição da 

área técnica. 

 

11.02.05- Pontos de CFTV: 

Todos os pontos são de instalação em forro / parede e serão derivados de 

conduletes a serem instalados em tubulação de FG sobre o forro. 

Os equipamentos para monitoração, gravação, etc., deverão ser instalados 

junto ao Rack de lógica da sala de TI. 

As câmeras a serem utilizadas deverão ser modelo com alimentação elétrica 

via cabo de sinal. 

 

11.02.06- Ar Condicionado: 

Todos os pontos de Ar condicionados terão sua alimentação derivada dos QF-

AC a serem instalados conforme projeto, os alimentadores serão instalados em tubo 

de FG sobre forro e eletrocalhas que irão de cada quadro ao ponto de energia de 

alimentação das máquinas, distribuídos conforme projeto. 

As bitolas de cada alimentador das máquinas estão definidas nos diagramas. 

Todas as máquinas deverão ter suas massas aterradas. 

 

11.03- ALIMENTADORES DOS QUADROS: 

 

11.03.01- QFL´s: 

Alimentador existente a ser mantido sendo trocado o quadro e componentes 

nele existentes para adequação ao novo projeto das instalações previstas. 

Deverão ser marcadas as cores nos cabos para identificação das fases, os 

quadros deverão ter barra neutra e barra terra que atendam as necessidades 

previstas; o quadro deverá ter sua massa aterrada.  
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11.03.02- QF-EST: 

Alimentador proveniente de disjuntor instalado no QFL, alimentador em cabo 

de cobre isol 750 v em PVC 70° C instalado em tubo FG e eletrocalhas conforme 

projeto. 

O alimentador irá da proteção até o QFL-EST conforme projeto e serão 03 

cabos de 25mm² para as fases na cor preta, + 01 cabo de 25mm² para neutro na cor 

azul e 01 cabo de 16mm² para terra na cor verde.  

Deverá ser instalada chave comutadora para alternância entre rede e 

estabilizador. 

 

11.03.03- QF-A: 

Alimentador proveniente de disjuntor instalado no QF-EST, alimentador em 

cabo de cobre isol 750V em PVC 70° C instalado em t ubo FG e eletrocalhas 

conforme projeto. 

O alimentador irá da proteção até o QF-A conforme projeto e serão 03 cabos 

de 16mm² para as fases na cor preta, + 01 cabo de 16mm² para neutro na cor azul e 

01 cabo de 16mm² para terra na cor verde.  

 

11.03.04- QF-B: 

Alimentador proveniente de disjuntor instalado no QF-EST, alimentador em 

cabo de cobre isol 750V em PVC 70° C instalado em t ubo FG e eletrocalhas 

conforme projeto. 

O alimentador irá da proteção até o QF-B conforme projeto e serão 03 cabos 

de 25mm² para as fases na cor preta, + 01 cabo de 25mm² para neutro na cor azul e 

01 cabo de 16mm² para terra na cor verde.  

 

11.03.05- QF-AC-A: 

Alimentador proveniente de disjuntor instalado no QFL, alimentador em cabo 

de cobre isol 750V em PVC 70° C instalado em tubo F G e eletrocalhas conforme 

projeto. 
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O alimentador irá da proteção após o medidor até o QF-AC-A conforme projeto 

e serão 03 cabos de 16mm² para as fases na cor preta, + 01 cabo de 16mm² para 

neutro na cor azul e 01 cabo de 16mm² para terra na cor verde.  

 

11.03.06- QF-AC-B: 

Alimentador proveniente de disjuntor instalado no QFL, alimentador em cabo 

de cobre isol 750V em PVC 70° C instalado em tubo F G e eletrocalhas conforme 

projeto. 

O alimentador irá da proteção após o medidor até o QF-AC-B conforme projeto 

e serão 03 cabos de 16mm² para as fases na cor preta, + 01 cabo de 16mm² para 

neutro na cor azul e 01 cabo de 16mm² para terra na cor verde.  

 

11.04- OS MATERIAIS:   

Os materiais a serem utilizados, além de obedecerem às normas da ABNT, 

deverão ter as seguintes características: 

 

11.04.01- Caixas de derivação:  

Serão em chapa n.16, esmaltadas interna e externamente, possuindo orelhas 

que farão parte do corpo das mesmas. 

 

11.04.02- Quadros de Distribuição: 

Serão executados em chapa de ferro no 16 USG, dotados de porta externa 

com fechadura e espelho interno com porta etiquetas. Possuirão barramento para as 

fases e neutro, em dimensões adequadas para atender as cargas indicadas em 

projeto. Haverá barramento independente para o terra. Os circuitos serão 

identificados com etiquetas. Os quadros e equipamentos deverão ser devidamente 

aterrados. 

 

11.04.03- Condutores:  
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Serão de cobre, sendo cabo para todas as secções. A seção mínima a ser 

utilizada será de 2,5 mm². Cabos acima de 10mm² devem ter suas pontas fixadas 

com terminais aos disjuntores. 

Nas instalações abrigadas por eletrodutos, os condutores serão do tipo 

COPPERSTIC BWF ANTI-CHAMA ou similar, com isolamento 750V. Para facilitar a 

identificação posterior ou manutenção, os condutores deverão obedecer ao seguinte 

padrão de cores: 

 

Fases: A – Azul Royal, B – vermelha, C – Branca 

Neutro – Azul Claro  

Terra – Verde 

Retorno – Cinza 

 

11.04.04- Disjuntores: 

Serão automáticos do tipo termomagnéticos para proteção contra sobrecarga e 

curto-circuito. Os disjuntores bifásicos e trifásicos possuirão alavanca única de 

comando, fixação DIN, e deverão atender a Norma IEC 947-2. 

 

11.04.05- Tomadas e Interruptores: 

Todas as tomadas de 127V 2P+T-15ª, de instalação comum ou de instalação 

em caixa de piso, terão um aterramento de proteção e seus circuitos serão 

independentes do sistema de iluminação. Toda tomada deverá ter sua tensão 

identificada com etiquetas e deverão seguir o que prescreve a NBR 14136. 

 

11.04.06- Eletrocalhas e tubos: 

Todas as eletrocalhas serão em galvanizado perfurado, com suas terminações 

e fixadores de teto necessários a perfeita instalação e deverão ser aterradas. 

Os tubos serão em FG a fogo de instalação aparente, com todas as 

terminações, buchas, etc, que se façam necessárias à perfeita instalação dos 

mesmos. Eles deverão ser fixados à laje com braçadeiras metálicas e travas, todos 
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os pontos de corte deverão ser limados e lixados para evitar o rompimento da 

isolação dos cabos.  

 

 

12 – PINTURAS: 

 

12.01- Latex 100% acrílico semi brilho cor branco sobre pintura existente lixada 

em paredes internas. 

 

12.02- Latex 100% acrílico semi brilho cor bronze eldorado (ref. Coral) sobre 

pintura existente lixada em parede interna do hall. 

 

12.03- Latex 100% acrílico semi brilho sobre pintura existente lixada em lajes 

nas casas de máquinas. 

 

12.04- Látex acrílico semi brilho cor branco + selador acrílico + massa PVA em 

forro de gesso acartonado. 

 

12.05- Látex PVA cor branco neve em paredes dry wall. 

 

12.06- Esmalte sintético, sobre fundo antiferrugem, nas esquadrias metálicas 

novas e existentes. 

 

 

13 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS: 

 

13.01 – BANCADAS: 

13.01.01- BAN-01: 
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Bancada com abertura para 1 cuba de louça de embutir em granito cinza 

andorinha Dim: 1,06 x 0,40m, esp 3mm, acabamento em boleado simples (wcM1/ 

wcF1/ wcM2/ wcF2). 

13.01.02- BAN-02: 

Bancada com abertura para 1 cuba em aço inox de embutir em granito cinza 

andorinha Dim: 1,90 x 0,45m, esp 3mm, acabamento em boleado simples (copa 1). 

13.01.03- BAN-03: 

Bancada com abertura para 1 cuba em aço inox de embutir em granito cinza 

andorinha Dim: (2,07 x 0,45)+(0,48 x 0,40) m, esp 3mm, acabamento em boleado 

simples (copa 2). 

13.01.04- BAN-04: 

Bancada com abertura para 1 cuba em aço inox de embutir em granito cinza 

andorinha Dim: 1,28 x 0,50m, esp 3mm, acabamento em boleado simples (copa 3). 

13.01.05- BAN-05: 

Bancada com abertura para 1 cuba em aço inox de embutir em granito cinza 

andorinha Dim: 1,28 x 0,55m, esp 3mm, acabamento em boleado simples (copa 4). 

 

13.02 – ACESSIBILIDADE: 

 

13.02.01- Sinalização visual: 

Símbolo internacional de acessibilidade adesivo Dim: 200 x 200cm 

 

13.02.02- Sinalização informativa visual: 

Botoeira para acionamento de alarme sonoro de emergência Dim: 200x80 

 

13.02.03- Sinalização informativa tátil: 

Placa em acrílico ou policarbonato transparente, espessura de 6mm, 

adesivada pelo verso com adesivo vinílico jateado, referência cromática 3m scotchcal 

BR7300-314 Dim: 210x100 (ACRÍLICO) com texto em braile dos sanitários 
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13.02.04- Sinalização informativa visual "UNISSEX P PNE": 

EM CHAPA DE ALUMÍNIO #22 fixada na porta com fita adesiva 3M VBH 4950 

Dim: 200x160 (ALUMINIO BB). 

 

13.03 – AR CONDICIONADO: 

 

13.03.01- INTRODUÇÃO: 

Este memorial visa descrever tecnicamente a implantação da instalação do  

Sistema de Ar Condicionado, para conforto da SUSEP de São Paulo, localizada na 

Rua Formosa, 367 – 26º andar do Edif. CBI-Esplanada, Centro, na cidade de São 

Paulo-SP. 

A instaladora deverá executar todos os serviços necessários ao bom 

funcionamento do sistema de ar condicionado, excluindo os serviços de apoio civil, 

elétrico e hidráulico necessários.  

 
13.03.02- DESCRIÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO:  

 

AMBIENTE ATENDIDO APAR. CAPAC. TIPO  

AnáliseTécnica (Fiscais) 
“Santa Efigênia” 

UE-01 a 04 4x60.000 Btu/h SPLIT-TETO 

Salas Individuais UE-05 60.000 Btu/h   SPLIT-DUTADO 

AnáliseTécnica (Fiscais) 
“Shopping Light” 

UE-06 a 07 2x60.000 Btu/h SPLIT-TETO 

Auditório UE-08 60.000 Btu/h   SPLIT-TETO 

Rack - Telefônia UE-09 12.000 Btu/h SPLIT-HIGH WALL 

 
As áreas de Análise Técnica do lado da Santa Efigênia terão sua Casa de 

Máquinas (1) junto à Rota de Fuga, com 2 condensadores do tipo centrífugo de 

120.000Btu/h de 2 circuitos para atendimento a 2 evaporadoras cada. O mesmo dar-

se-á do lado do Shopping Light, que também terá sua própria Casa de Máquinas (2) 

junto à Rota de Fuga, idem com 2 condensadores do tipo centrífugo de 120.000Btu/h 

de 2 circuitos para atendimento a 2 evaporadoras cada; sendo uma dutada para as 

Salas de Superintendência, Reunião I, Protocolo, Secretária, Processos, 
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Coordenadora, Atendimento, Análise Técnica, Reunião II e Chefe; duas evaporadoras 

tipo teto para Análise Técnica e uma outra tipo teto para o Auditório; mais uma 

condensadora axial de 12.000Btu/h para a evaporadora tipo high-wall do Rack da 

Telefonia.  

 

13.03.03- BASES DE CÁLCULO: 

 
13.03.03.1. Local 

 
São Paulo-SP 

Altitude – 792m           23° 32’ 52” S    46° 38’ 9” O  

 

13.03.03.2 Condições Externas de Verão 

 

 Temperatura de Bulbo Seco    : 28,0 ºC 

 Temperatura de Bulbo Úmido  : 23,0 ºC 

 Variação Diária: 10o C       (Clima :  Sub-Tropical) 

 

13.03.03.3 Condições Internas  

 
Temperatura de Bulbo Seco: 24 ± 2 ºC 

Umidade Relativa: 50% (sem controle)   

 
13.03.03.4 Renovações de Ar  

 
Foi considerada a vazão de 17 m3/h por pessoa, conforme resolução-RE No 

176, de 24/10/00, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

A renovação se fará nas casas de máquinas através de ventiladores 

(centrífugos em linha) adaptado a tomada de ar externo, para que haja filtragem e 

regulagem da vazão de ar, o qual será conduzido por duto e insuflado próximo às 

unidades evaporadoras, referência, vide projeto e planilha. 

 
13.03.03.5 Energia Elétrica Disponível 
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A energia elétrica disponível para o Sistema de Ar Condicionado será 220V 3φ  

e 220V 1φ,  60Hz. 

 

13.03.04- CARGA TÉRMICA 

 
AMBIENTE CARGA TÉRMICA                            

 Btu/ h 
 

 Ar  Externo      (m³/h)  

AnáliseTécnica (Fiscais) 
“Santa Efigênia” 

214.000   680 

Salas Individuais 60.000   235 
AnáliseTécnica (Fiscais) 
“Shopping Light” 

108.000   340 

Auditório 60.000   680 
RACK 12.000   - 
* no uso do auditório, serão desligados os aparelhos dos fiscais não utilizados.  

1 

13.03.05- ESCOPO DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS:  

 
13.03.05.1 SISTEMAS DE AR CONDICIONADO: 

 
O fornecimento inclui todos os componentes, materiais e mão de obra 

necessários à completa operação conforme as condições de operação e descrição de 

operação, devendo basicamente ser constituídos dos seguintes itens: 

Fornecer e Instalar todos os equipamentos, atendendo às especificações 

mencionadas neste documento:  

 

Fornecimento e instalação das redes frigorígenas, serão embutidas juntamente 

com os drenos dentro do forro, conforme recomendado pelos fabricantes dos 

equipamentos e indicados nos desenhos. 

As indicações frigorígenas do projeto executivo referem-se aos equipamentos 

referenciados pela SUSEP, de primeira linha.  

Executar suporte para os evaporadores, tipo “teto”, em perfis metálicos tipo 

cantoneira, tipo mão francesa. Os suportes dos evaporadores deverão ser em aço 

carbono, pintados com fundo tipo zarcão e esmalte de acabamento ou zincados; ou 
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afixados através de bucha metálica na laje e pendurados com varão roscado ½”. Os 

condensadores serão instalados diretamente na laje, apoiados em calços de borracha 

neoprene de 1”.  

Projeto Executivo do Sistema de Ar Condicionado e Documentação Técnica 

“As Built”.  

Executar testes de campo, bem como as devidas calibrações de sensores, 

colocação em operação, partida assistida e treinamento de operação do sistema ao 

usuário. 

 
13.03.05.2 APOIO CIVIL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO: 

 
O escopo de serviços de apoio civil, elétrico e hidráulico, é o seguinte: 

Executar a alimentação elétrica do quadro elétrico com a capacidade 

requerida, conforme desenho anexo. 

Executar a interligação do dreno (evaporadora dutada), até o ponto de 

drenagem mais próximo a copa, conforme padrão da SUSEP. 

Executar furação e enchimento nas paredes para o transpasse de tubulações 

frigorígenas. 

Recompor as partes afetadas pela obra de instalação do ar condicionado, 

conforme padrão existente. 

Executar todos os demais serviços necessários à instalação do sistema de ar 

condicionado, mesmo que não detalhadamente especificados. 

 

13.03.06-ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTE S E 

SERVIÇOS: 

 
13.03.06.1. CONDICIONADOR DE AR “SPLIT SYSTEM”: 

 
Os condicionadores deverão ser providos de controle remoto sem fio (split high 

wall, dutado e ceilling aparente). 

As unidades externas (unidades condensadoras) serão dotadas de compressor 

tipo scroll, de baixo nível de ruído, condensadores de cobre, com aletas de alumínio. 
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Os gabinetes dos condensadores deverão ser em chapa de aço, devidamente 

tratada para operação ao tempo e o ventilador do condensador do tipo axial de 

baixíssimo nível de ruído para o Rack e centrífugo para os demais. 

-Fabricante: Primeira Linha 

 
 

13.03.06.2 Interligações Frigorígenas: 

 
As linhas de sucção e de líquido deverão ser fornecidas em tubos de cobre 

para todas as seções e isoladas termicamente ao longo de todo o seu comprimento, 

empregando borracha esponjosa, linha “H”, com 13 mm de espessura. Observar a 

recomendação do fabricante. 

Deverá ser executado teste de estanqueidade em toda a extensão da linha. 

 

 
13.03.06.3 INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DE FORÇA: 

 
As interligações elétricas entre os painéis e os equipamentos deverão 

obedecer às seguintes especificações: 

 
13.03.06.3.1- Fiação Elétrica: 

 
Os cabos de força e comando serão unipolares, em condutor de cobre, com 

encapamento termoplástico, anti-chama, classe de isolação 750V, temperatura de 

operação de 60 ºC em cabos singelos. 

Deverão ser utilizadas cores diferentes para a identificação de circuitos e 

sistemas. 

A capacidade dos cabos deverá ser a indicada na última edição da ABNT, e a 

bitola mínima será 2.5mm2. 

Não serão permitidas emendas nos cabos. 

Todos os fios e cabos elétricos devem ser da marca Pirelli, Siemens, Ficap, ou 

qualquer outro fabricante que possua a Marca de Conformidade, de acordo com a 

Portaria 46 do INMETRO. 
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Todos os fios e cabos elétricos deverão ser identificados por anilhas 

numeradas, nos painéis e fora destes. 

Toda a fiação deverá obedecer às normas ABNT de dimensionamento de fios 

e cabos elétricos. 

 

 
13.03.06.3.2- Eletrodutos e Leitos: 

 

Os eletrodutos e leitos deverão ser embutidos no forro. 

Toda a fiação elétrica deverá correr em eletrodutos metálicos, com 

galvanização eletrolítica, obedecendo à norma da ABNT-NBR 5410. Nas áreas 

sujeitas às intempéries, os eletrodutos deverão ter galvanização a fogo. 

A menor bitola a usar deverá ser de φ 3/4". 

Os eletrodutos deverão correr de forma paralela ou em ângulo reto com 

relação às paredes e estruturas, e ser adequadamente suportados. 

Os eletrodutos deverão ser pintados com esmalte de acabamento na cor cinza.  

Sempre que for possível, deverão ser usadas curvas padrão de 1". Os 

eletrodutos deverão ser unidos por meio de luvas rosqueadas ou, quando necessário 

para facilitar as conexões, por meio de uniões rosqueadas apropriadas. 

Com o propósito de evitar a propagação das vibrações produzidas pelos 

motores, bem como melhor facilitar a manutenção deles, deverão ser instalados 

eletrodutos flexíveis entre a tubulação rígida e as caixas de ligação dos 

motores/equipamentos (tipo “seal tube”). 

Nota: pode ser aceito o uso de cabo elétrico tipo PP, para interligação de 

comando entre as unidades condensadoras e as evaporadoras; portanto, assim 

deixando de se usar os eletrodutos.  

 
13.03.06.4- INSTALAÇÕES ESPECIAIS: 

 
13.03.06.4.1- Cortina de Ar: 

 



 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
EM SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Tomada de Preços N° 01/2010 

 

 36 

Ventiladores para renovação de ar. Com acionamento e desligamento, para o 

início e término do expediente respectivamente, com disjuntor instalado no quadro 

elétrico do ar condicionado; do local. 

 

 
13.03.07- ENCARGOS DA CONTRATADA: 

 
Serão encargos da instaladora, os seguintes serviços: 

Efetuar um levantamento minucioso das condições locais atuais da obra, antes 

de iniciar os serviços de montagens. 

A contratada deverá obedecer integralmente às especificações deste 

memorial, bem como as normas ABNT e Portaria 3523 de 28/08/98 do MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, na ocasião do projeto executivo, fabricação, montagem e testes. Em 

caso de omissão, deverão ser aplicadas as seguintes normas: AMCA, ANSI, ASME, 

ASHRAE e SMACNA.  

Elaborar um projeto executivo detalhado “as built” contendo todas as 

informações do projeto básico complementadas com: 

- Localização de todos os suportes das tubulações frigorígenas; 

- Desenhos detalhados de todo o encaminhamento das tubulações 

frigorígenas; 

- Desenhos detalhados de todos os suportes das tubulações frigorígenas; 

- Desenhos detalhados de furações em alvenaria e laje; 

- Desenhos detalhados descrevendo todos os demais serviços de apoio civil, 

hidráulica e elétrico; 

- Desenhos detalhados da distribuição elétrica desde o ponto de força até os 

equipamentos; 

- Desenhos detalhados dos quadros elétricos, constituídos de esquemas de 

força e comando, lay out do quadro e lista de componentes; 

- Esquema do quadro remoto e desenho de distribuição elétrica de controles 

detalhado. 
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Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, o transporte horizontal e vertical 

dos equipamentos e componentes desde a fábrica até a obra, bem como transporte 

vertical e horizontal dos condicionadores existentes, a serem transportados até o 

almoxarifado do cliente.  

Executar a montagem de todos os componentes da instalação, devendo utilizar 

mão de obra especializada, sob responsabilidade de engenheiro credenciado.  

Prestar assistência à construtora, responsável pelos serviços de apoio civil, 

elétrico e hidráulico. 

Colocar a instalação em operação, efetuando ajustes e regulagens 

necessárias, operando-a por um período mínimo de 15 (quinze) dias. 

Efetuar testes e medições finais, apresentando um relatório final para 

apreciação e aprovação do engenheiro fiscal, para o efeito de entrega da instalação. 

Efetuar limpeza final da instalação, inclusive retoques de pintura, onde a 

mesma tenha sido danificada. 

Enviar ao Cliente ART de instalação. 

Enviar ao Cliente, o manual de manutenção da instalação, A Contratada 

deverá providenciar, antes da data prevista para aceitação final, os manuais de 

instruções dos sistemas/equipamentos, com apresentação em língua portuguesa, 

contendo, entre outras informações, o seguinte material: 

- Características e dados técnicos dos sistemas/equipamentos e todos os 

acessórios; 

- Manuais com instruções de montagem; 

- Manual com instruções de colocação em serviço e operação; 

- Manuais de operação e manutenção; 

- Desenhos de fabricação e “as-built”; 

- Certificados de Garantia dos equipamentos, complementados com catálogos 

e folhetos técnicos dos equipamentos e componentes fornecidos. 

Além disso, tomar as seguintes providências: 

- P.M.O.C., conforme portaria 3523 M.S. de 28/08/98; 

- Fornecer relação de peças sobressalentes com indicação de estoque mínimo; 
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- Treinar pessoal designado pelo Cliente para operar e manter a instalação; 

- Realizar os seguros pertinentes ao fornecimento e instalação do Sistema; 

- Utilizar todos os EPI’S; 

- Trabalhar uniformizado e devidamente identificado. 

 
13.03.08- GARANTIA: 

 
A empresa instaladora do Sistema deverá garantir todos os itens de seu 

fornecimento dentro do prazo de garantia de 1 (um) ano, a partir da data de entrega 

da instalação em funcionamento.  

Esta garantia deverá ser total, contra quaisquer defeitos de qualidade, projeto, 

fabricação, instalação e acessórios. 

Em casos de defeitos abrangidos pela garantia, dentro do prazo estabelecido 

acima, em que haja necessidade de troca ou reparo de equipamentos/peças ou 

acessórios, o transporte dos componentes até as dependências do 

instalador/fornecedor ou para a obra ficam sob a responsabilidade da Empresa 

instaladora, bem como os custos de mão-de-obra, despesas de viagens e estadia da 

mesma. 

Excluem-se dessa garantia, os defeitos provocados por desobediência às 

recomendações de operação e manutenção do Sistema.  

 

13.04 – PERSIANAS: 

Persianas horizontais de poliéster instaladas na parte interna das janelas na 

cor a definir, com controle externo através de cordão. Os quadros deverão ser de fácil 

desmontagem para limpeza ou manutenção. 

As lâminas em poliéster, com calota esférica no sentido transversal, 

proporcionando maior estabilidade dimensional.  

Conjunto de freio do cordão em aço estampado. Cintas espaçadoras e cordões 

de acionamento de poliéster em cores semelhantes às das lâminas da persiana. 

Cordão de acabamento em poliéster. Haste de comando hexagonal extrudado em 
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acrílico transparente; posição do cordão á direita; altura do cordão e da corrente a 

1,10m do piso; dimensões 2,30X2,38m de 36 unidades.  

 

13.05 – ARMÁRIOS E GUICHÊ: 

 

13.05.01- Armário em compensado revestido totalmente em laminado fenólico 

melamínico completo (copa 1 dim: 1,90 x 0,95m/ copa 2 dim 2,55 x 0,95m/ copa 3 

dim: 1,28 x 0,95/ copa 4 dim 1,28 x 0,90m/ wcM1, wcF1, wcM2,wcF2 dim: 1,06 x 

0,80m). 

 

13.05.02- Guichê com batente de aço escovado com bancada em fórmica 

branca, vidro laminado incolor 10mm na parte inferior e vidro temperado 10mm na 

parte superior. 

 

 

14 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

14.01- Revisão de toda caixilharia das fachadas com troca de borrachas 

de vedação, alavancas de abertura/ fechamento. Apli cação de silicone para 

vedação, e revisão dos vidros. 

 

 14.01.1 Caixilhos com defeito no fecho:  

Deverá ser feita a revisão para que os fechos dos 11 caixilhos que se 

encontram com defeito, funcionem com perfeição. 

 

14.01.2 Caixilhos enferrujados 

Os seis caixilhos que se encontram enferrujados devem receber um tratamento 

anti ferrugem com tinta zarcão e nova pintura de esmalte sintético. 

 

14.01.3 Caixilhos com vidro quebrado 
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Um caixilho que se encontra com o vidro quebrado: este vidro deve ser 

totalmente retirado e colocado novo vidro liso de espessura 4mm. 

Os vidros empregados não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, 

ranhuras ou outros defeitos. A massa de assentamento será tipo “de vidraceiro” a 

base de óleo de linhaça ou plástica. Não deverão ser empregados dois ou mais tipos 

de massa de qualidades químicas diferentes. Antes da colocação do vidro nos 

rebaixos do caixilho, este será bem limpo e lixado. A placa de vidro não deverá 

apresentar defeito de corte (beiradas lascadas), pontas salientes, cantos quebrados e 

nem apresentar folga excessiva com relação ao requadro de encaixe. 

 

14.02- Retorno dos móveis que serão reaproveitados após finalizar a 1º 

parte da obra. 

 

14.03- Retorno dos móveis que serão reaproveitados após finalizar a 

obra. 

 

14.04- Limpeza geral da obra/ desmobilização de equ ipamentos/ entrega 

da obra: 

Após o término dos serviços de construção civil, instalações elétricas e 

hidráulicas, deverão ser iniciados os serviços de limpeza final, retirando todo o 

entulho decorrente das obras. 

Os vidros, espelhos, caixilhos, portas, aparelhos sanitários, pisos, paredes, 

etc., deverão ser entregues rigorosamente limpos e livres de detritos ou respingos 

provenientes de argamassa ou pintura. 

Revisão de toda caixilharia das fachadas com troca de borrachas de vedação, 

alavancas de abertura/fechamento. Aplicação de silicone para vedação, e revisar os 

vidros das caixilharias revistas. 

Todos os aparelhos sanitários, bem como a rede de distribuição de água e 

esgoto, deverão apresentar perfeito funcionamento. 
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A rede elétrica será testada definitivamente, estando o aceite da obra vinculado 

diretamente ao perfeito funcionamento de todos os elementos correspondentes a ela, 

bem como a sua limpeza. 

Todas as superfícies aparentes serão limpas e cuidadosamente lavadas, de 

modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

A lavagem dos pisos de alta resistência será feita com sabão neutro 

perfeitamente isento de álcalis e cáusticos. 

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies, sobretudo das alvenarias aparentes e 

azulejos. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, 

dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens 

das esquadrias que devem ser também lubrificadas nas partes móveis. 

Será procedida cuidadosa verificação por parte da fiscalização , das perfeitas 

condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, 

águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos.  

A obra deverá se apresentar completamente limpa e pronta para sua utilização. 

 

 

PARTE C – PLANTAS ARQUITETÔNICAS:  

 

Estão disponibilizadas em formato eletrônico de arquivo oriundo do aplicativo 

AUTOCAD as plantas abaixo relacionadas, acompanhadas de plantas específicas de 

elétrica, hidráulica e de ar condicionado: 

 
 - ARQ 01 – Planta de Demolição 
 - ARQ 02 – Planta Executiva 
 - ARQ 03 – Planta Layout 
 - ARQ 04 – Planta de Cortes 
 - ARQ 05 – Planta de Pisos 
 - ARQ 06 – Planta de Forro 
 - ARQ 07 – Planta Detalhes 1 
 - ARQ 08 – Planta Detalhes 2 
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ANEXO D 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 

 

A empresa ___________<razão social>____________________________________, 

CNPJ nº ___________________, estabelecida em _________________<endereço 

completo>____________________________________ declara, para os fins previstos 

no Edital da Tomada de Preços nº 01/2010, que, nesta data, preposto seu, abaixo 

assinado, compareceu ao Edifício CBI, situado na Rua Formosa nº 367 - Centro - São 

Paulo - SP, onde foi perfeitamente cientificado das peculiaridades, do padrão, da 

complexidade dos serviços a serem executados no local, de acordo com o objeto da 

licitação em referência. 

 

 São Paulo,           de                          de 2010. 

 

 ____________________________________ 

                  Assinatura do vistoriador 

 Nome:  

 R.G.: 

 Cargo: 

 

Visto 

(pela SUSEP) ____________________________________ 
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ANEXO E 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E 
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 (razão social na empresa), CNPJ Nº: (nº de inscrição do CNPJ), com sede na 
(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da 
Tomada de Preços Nº 01/2010, DECLARA expressamente que: 

a) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame 
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

b) Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de dezesseis anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos. 

Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 
Nome: 
Identidade Nº e Órgão Expedidor: 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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ANEXO F 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Contrato para realização de reforma e 
adaptação dos conjuntos 2650 e 2660, com a 
área total de 1.064,17 m2, ocupado pelas 
dependências da SUSEP em São Paulo, que 
fazem entre si a Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP e a <nome da empresa>. 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, vinculada ao 

Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na Av. 

Presidente Vargas, nº 730, Centro, Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo (a) <cargo 

do ordenador de despesas>, Sr. <nome do ordenador de despesas>, <nacionalidade>, 

<estado civil>, portador do documento de identidade nº <n° da identidade>, expedido pelo 

<órgão expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° do CPF>, consoante delegação de 

competência conferida pela Portaria SUSEP n° xxxx, de xx de xxxxx de 200x, doravante 

denominada CONTRATANTE  e a <nome da empresa>, inscrita no CNPJ – MF sob o nº <n° 

do CNPJ>, situada na <endereço>, neste ato representada pelo <nome do representante>, 

<nacionalidade>, <estado civil>, portador do documento de identidade nº <n° da 

identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° do 

CPF>, doravante denominada CONTRATADA , ajustam entre si e celebram o presente 

Contrato, nos termos da  Tomada de Preços nº 01/2010, em conformidade com a Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, as demais normas complementares, e do 

que consta do Processo SUSEP 15414.100580/2010-20, mediante as condições inseridas nas 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para a realização de 
reforma e adaptação dos conjuntos 2650 e 2660, com área total de 1.064,17 m2 ocupada pela 
SUSEP em São Paulo, no 26º andar do Edifício CBI Esplanada, localizado na Rua Formosa, nº 
367, Centro, São Paulo – SP, conforme especificações constantes dos Anexos B e C do Edital 
da Tomada de Preços nº 01/2010. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente Contrato terá duração de 8 (oito) meses, contada a partir de 
sua assinatura. 

Parágrafo único. O prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado, desde 
que ocorra um dos motivos previstos no § 1º do art 57, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E DA DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

A CONTRATADA  executará os serviços na forma estipulada no Anexo C e nos 
itens 3 (Requisitos necessários para a execução dos serviços) e 6 (Descrição dos Serviços) do 
Anexo B do Edital da Tomada de Preços nº 01/2010. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

 
a) realizar os serviços de acordo com as condições previstas nos Anexos B e C do Edital de 

Tomada de Preços nº 01/2010; 
 
b) executar os serviços com a utilização de mão-de-obra qualificada e suficiente a uma boa 

execução dos trabalhos, mediante a observância dos parâmetros e das rotinas estabelecidos, 
bem como das normas e das legislações vigentes; 

 

c) nomear um preposto, sendo este um engenheiro civil registrado no CREA, sendo 
responsável pela coordenação dos serviços, habilitado a tomar as providências necessárias 
para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, ao qual a CONTRATANTE  poderá 
solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos que julgar necessários; 

 
d) responsabilizar-se pelas despesas alusivas a salários, encargos sociais, previdenciários, 

trabalhistas, fiscais, administrativos, vales-refeição, vales-transportes, sendo incluída a 
contratação e demissão de seu empregado, observando o piso salarial referente à categoria 
funcional, além de treinamento e/ou reciclagem, ou outras despesas decorrentes, direta ou 
indiretamente, da execução dos serviços necessários à execução do objeto deste Contrato; 

 
e) indicar profissionais habilitados e especializados, integrantes de sua Equipe Técnica, com 

registro no CREA; 
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f)  substituir, sempre que necessário, seus empregados, desde que sejam mantidas, no 
mínimo, as condições de habilitação e especialização do empregado substituído e haja 
concordância por parte do fiscal do Contrato; 

 

g)  fornecer uniforme e crachá com fotografia recente aos seus empregados colocados à 
disposição da CONTRATANTE , com as respectivas despesas correndo por conta da 
CONTRATADA ; 

 
h) providenciar, por conta própria toda a sinalização necessária à execução da obra, no 

sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 
 
i) instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da 

legislação pertinente; 
 

j)   não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, os serviços do 
objeto deste Contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem o 
prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE ; 

 
k)  responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano à CONTRATANTE  ou a terceiros, 

em decorrência de ação ou omissão de seus empregados; 
 
l)  assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus 

empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus representantes; 
 
m) fornecer e preencher o Diário de Obra, com páginas numeradas e rubricadas pela 

fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades 
em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam 
ser objeto de registro; 

 
m.1) ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da CONTRATANTE ; 

 
n)  garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a 

partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
 
o) responsabilizar-se pelo encaminhamento dos projetos aos órgãos de fiscalização e 

controle, bem como pelas modificações necessárias à sua aprovação;  a aprovação dos 
projetos não eximirá seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, 
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 

 
p) realizar quaisquer alterações necessárias nas especificações feitas, sem ônus para a 

CONTRATANTE,  durante a execução das obras e serviços resultantes dos projetos 
elaborados pela CONTRATADA ; 

 
q)  aceitar a fiscalização e acompanhamento dos serviços pelo Fiscal do Contrato; 
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r)  fornecer equipamento de proteção individual e coletivo para seus empregados; 

 

s) fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço 
aqueles empregados que se negarem a usá-los; 

 

t) apresentar, obrigatoriamente, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas após a assinatura do 
Contrato, cópia autenticada de apólice de seguro contra riscos de acidentes de trabalho, 
acompanhada da ficha de inclusão e/ou certificado individual de seu empregado para 
cobrir eventuais ocorrências em que sejam vítimas, quando em horário que abrange a 
execução dos serviços e, sempre que solicitado pela CONTRATANTE , fornecer cópia 
autenticada da apólice de seguro, bem como o comprovante de pagamento mensal do 
prêmio; 

 

u) manter e exigir de seu empregado sigilo sobre dados que porventura venha a ter 
conhecimento por força da contratação; 

 

v) responsabilizar-se inteiramente pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos 
competentes em razão do descumprimento das disposições legais que regem a execução 
das obras;. 

 

w) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e 
serviços pela fiscalização do Contrato e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

 

x) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da 
obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 

 

y) prestar os serviços contratados segundo os critérios de sustentabilidade ambiental previstos 
na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 

Compete à CONTRATADA  obedecer ao disposto no item 10 do Anexo B do 
Edital de Tomada de Preços nº 01/2010. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Compete à CONTRATANTE: 

a) proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 
permitindo livre acesso do empregado aos locais dos mesmos dentro dos horários 
estipulados, observando as normas internas; 

 

b) prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA , a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações contratuais; 

 

c) não utilizar o empregado da CONTRATADA  em outros serviços não abrangidos neste 
Contrato; 

 

d) efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA  no prazo estabelecido 
no Contrato; 

 

e) esclarecer, através da fiscalização, quaisquer casos de omissão ou dúvidas nas 
especificações técnicas fornecidas; 

 

f) comunicar à CONTRATADA  as irregularidades observadas na entrega do objeto do 
presente Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 

Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida a 
prestação de garantia no prazo de 30 (trinta) dias do início da vigência do Contrato, na forma 
do disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades caução 
em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. 

Parágrafo primeiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 
Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, em favor da 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 

Parágrafo segundo. A garantia prestada poderá responder por multas 
eventualmente aplicadas à CONTRATADA  ou reverter-se em favor da CONTRATANTE , 
nos casos de prejuízos causados por culpa da CONTRATADA . 
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Parágrafo terceiro. Havendo utilização total ou parcial da garantia em pagamentos 
de qualquer obrigação, a CONTRATADA  obriga-se a proceder à correspondente reposição no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data em que for notificada pela 
CONTRATANTE . 

Parágrafo quarto. A importância referente à garantia deverá ser complementada 
pela CONTRATADA , caso venha a ocorrer algum acréscimo do valor do Contrato ou 
renovada no caso de vencimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que foi 
notificada pela CONTRATANTE , prevalecendo o mesmo percentual.  

Parágrafo quinto. Consoante o disposto no § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, a garantia somente será restituída após o término de vigência do Contrato e 
desde que não haja pendências. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO 

O preço total dos serviços contratados corresponde à importância de R$ xxx,xx 
<valor por extenso>, não estando sujeito à repactuação. 
 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O recurso orçamentário destinado a atender às despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor de R$ xxx,xx (valor extenso), correndo por conta da dotação 
orçamentária consignada à CONTRATANTE , no exercício financeiro de 200X, pelo 
programa de trabalho <xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria econômica <xxxxxx>, conforme 
Nota de Empenho 200XNE90XXXX  e de R$ xxx,xx (valor por extenso) a ser empenhado no 
exercício seguinte. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado por meio de 
ordem bancária e crédito em conta corrente e ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil, após 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 2 (duas) vias de acordo com o cronograma físico-
financeiro aprovado, obedecida a medição dos trabalhos efetivamente executados.   

Parágrafo primeiro. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções 
atribuídas à CONTRATADA , a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da data do atesto do 
fiscal do Contrato na nova nota fiscal/fatura, corrigida e sem rasuras. 

Parágrafo segundo. Será feita consulta on-line, sobre a situação da 
CONTRATADA , no Sistema de Cadastro Único de Fornecedores – SICAF, com a 
conseqüente emissão de certidão que comprove sua regularidade. 
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Parágrafo terceiro. Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação 
vigente, exceto se a CONTRATADA  tiver optado pelo SIMPLES, hipótese em que deverá 
comprovar tal condição mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde 
que esta opção não seja vedada pelo art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006. Será aplicado o 
percentual constante da tabela de retenção da Instrução Normativa n°480, de 15 de dezembro 
de 2004, da Secretaria da Receita Federal ou a que vier a substituí-la. 

Parágrafo quarto. As multas e retenções que porventura existam poderão ser 
deduzidas do próprio valor a ser pago à CONTRATADA .  

Parágrafo quinto. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, 
indicado nas notas fiscais/fatura, deverá coincidir com o apresentado na proposta da 
CONTRATADA , o qual será utilizado para consulta ao SICAF, bem como para emissão de 
notas de empenho. 

Parágrafo sexto. A CONTRATADA  não poderá interromper a execução dos 
serviços em função de pendências referentes às suas responsabilidades contidas nesta cláusula. 

Parágrafo sétimo. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA  não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 
encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE , entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo pagamento da fatura, a ser estipulado mediante acordo entre as 
partes ou na forma do disposto no § 4º, art. 36 da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 
de abril de 2008. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE  exercerá através de servidor indicado pela Coordenação de 
Administração de São Paulo - COASP, a fiscalização dos serviços, observando o fiel 
cumprimento da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, das Normas 
Internas e do disposto neste Contrato, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993. 

Parágrafo primeiro. A fiscalização de que trata esta Cláusula, não exclui nem reduz 
a responsabilidade da CONTRATADA , inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE . 

Parágrafo segundo. As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do fiscal deverão ser solicitadas às autoridades superiores da CONTRATANTE , em tempo 
hábil, para a adoção de medidas cabíveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

O Contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de suas cláusulas ou 
quando verificados os fatos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
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observadas as disposições contidas nos arts. 79 e 80 da referida Lei, independentemente de 
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo a rescisão por culpa exclusiva da 
CONTRATADA , além das penalidades administrativas cabíveis, esta responderá por perdas e 
danos e demais cominações legais. 

Parágrafo segundo. O Contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela 
CONTRATANTE,  por motivo de conveniência da Administração, notificando-se a 
CONTRATADA  com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e, ainda, por acordo entre as 
partes. 

Parágrafo terceiro. Em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou 
parcial do Contrato, prevista no art. 77 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a 
CONTRATADA  reconhece os direitos da Administração Pública. 

Parágrafo quarto. Em caso de rescisão contratual, o documento expedido para 
comunicação substituirá o Termo Rescisório, ficando as partes contratantes desobrigadas dos 
compromissos assumidos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos 
prazos estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA  às penalidades constantes nos art. 86, 87 e 
88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as 
seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa, calculada sobre o valor total do Contrato: 

b.1) de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o limite de 5% (cinco por 
cento), nos casos de atraso da entrega da garantia contratual, conforme estabelecido na 
Cláusula Sétima – Da Garantia, até que a CONTRATADA  dê solução à inexecução 
do avençado ou até a rescisão contratual; 

b.2) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o limite de 20% (vinte por 
cento), nos casos de faltas que acarretem transtornos significativos para a 
CONTRATANTE , até que a CONTRATADA  dê solução à inexecução do avençado 
ou até a rescisão contratual; 

b.3) de 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, 
respeitando o limite de 20% (vinte por cento), por atraso no início ou conclusão dos 
serviços, por culpa exclusiva da CONTRATADA , até que a CONTRATADA  dê 
solução à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

b.4) de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo primeiro. A penalidade estabelecida na alínea “b” desta Cláusula poderá 
ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com quaisquer das demais, devendo o valor 
da multa ser cobrado na forma do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo segundo. Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a 
CONTRATADA  poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente poderá 
conferir efeito suspensivo, se presentes razões de interesse público, devidamente 
fundamentadas, conforme dispõe o inc. I, “f” do art. 109, e §2º da Lei n° 8666, de 21 de junho 
de 1993. 

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) É vedada a utilização da garantia ou deste Contrato para qualquer operação financeira, bem 
como a cessão, a subcontratação ou a transferência total ou parcial a terceiros da execução 
dos serviços contratados, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE , sob pena da 
aplicação de sanções e penalidades previstas na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
conseqüente registro no SICAF. 

b) A CONTRATANTE  poderá solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da 
CONTRATADA , para comprovação de regularidade de situação cadastral ou da 
contratação dos empregados envolvidos na prestação do serviço e demais documentos 
considerados pertinentes pela CONTRATANTE.  

c) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados inclusive qualquer 
alteração do estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou 
outros dados pertinentes, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou 
remetidas pela CONTRATADA  através de protocolo, carta registrada ou telegrama. 

d) Só será permitida a permanência do empregado designado pela CONTRATADA  nas 
dependências da CONTRATANTE  durante o período em que estiver prestando o serviço. 

e) A CONTRATADA  deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessários, na forma dos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

f) A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE  e o empregado indicado pela CONTRATADA  para execução dos 
serviços. Caso a CONTRATANTE , a qualquer tempo, venha a ser notificada ou citada, 
administrativa ou judicialmente em relação a processos envolvendo obrigações trabalhistas 
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ou previdenciárias pertinentes às relações de emprego, a CONTRATADA  obriga-se a 
responder pronta e exclusivamente perante tais reivindicações. 

g) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 
CONTRATADA no que não conflitar com as partes deste Contrato. 

h) A CONTRATADA  deverá apresentar Declaração de cumprimentos dos critérios de 
qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, conforme Instrução Normativa nº 
1, de 19 de janeiro de 2010. 

i) A CONTRATADA  deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, bem como as condições de qualificação e habilitação 
exigidas no Edital da Tomada de Preços nº 1/2010. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, não resolvidas 
administrativamente, as partes elegem o Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de 
Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem as partes justas e pactuadas, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor e 
forma. 

 
 

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxx de 200X. 
 

________________________________________ 
Nome 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
 

_____________________________________ 

Nome 

Empresa contratada 
 
 


