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EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 305/2020 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS No 001/2020 

TIPO: MENOR PREÇO 
 

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Presidente 

Marcos Jenay Capez, torna público para conhecimento de empresas interessadas que realizará 

no dia 27 de outubro de 2020, às 10:00 horas, na Sede do CROSP – Av. Paulista, 688 – 7º andar 

– Auditório – São Paulo – SP, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020, do tipo 

menor preço global, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço 

unitário para a contratação de empresa especializada de engenharia para a execução de 

obras/serviços de reforma do 7º e 8º andares da sede do CROSP na Avenida Paulista, conforme 

especificações técnicas, memorial descritivo, e planilhas que fazem parte integrante deste edital, 

em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores.  

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:  

1.1. Até às 09:00 horas, do dia 27 de outubro de 2020, no Conselho Regional de Odontologia 

de São Paulo/SP, sito à Av. Paulista, 688 – Térreo – São Paulo/SP – CEP 01310-909 para entrega 

dos Envelopes nº 01, com os documentos de habilitação, e nº 02, com a proposta, além das 

declarações complementares. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 10:00 horas, do dia 27 de outubro de 2020, no Auditório na Sede do CROSP – Av. 

Paulista, 688 – 7º andar, localizado no endereço Av. Paulista, 688 – 7º andar – São Paulo/SP – 

CEP 01310-909 terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos 

participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização 

de consulta “online” ao SICAF. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 

identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020. 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

(ENDEREÇO COMPLETO) 
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ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA  

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020. 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

(ENDEREÇO COMPLETO) 

 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 

podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para 

as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A 

correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento aos cuidados da Comissão 

de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima 

mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) 

hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa 

individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso 

de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em 

nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de 

identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou 

estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, 

acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 

ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

4. DO OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE 

REFORMA DO 7º. e 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

4.2. A licitação será realizada em único item. 

4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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4.3.1. As obras/serviços objetivados serão executados sob regime de empreitada por preço 

unitário. 

4.4. O valor estimado para a execução das obras/serviços objeto deste Edital é de R$ 

2.441.586,40 (Dois milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e quinhentos e oitenta e seis 

reais e quarenta centavos). 

4.5. Na execução das obras/serviços deverão ser observadas as disposições contidas nas 

Especificações Técnicas, no Memorial Descritivo, na Planilha de Quantidades e Preços Unitários 

- PQPU, no Cronograma de Desembolso, nos Anexos, nos Projetos, das disposições da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais aplicáveis a espécie, bem como o 

contrato que vier a ser celebrado com a empresa vencedora da licitação. 

4.6. Os serviços deverão obedecer rigorosamente às especificações técnicas, descrição, 

unidades e quantidades constantes da planilha de orçamento e demais requisitos previstos 

neste Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição e ainda as normas de segurança 

e qualidade da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

4.7. Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no 

decorrer da execução e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas mediante 

prévia aprovação do CROSP, por escrito. 

4.7.1. Na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no subitem anterior, a Contratada 

ao término dos serviços, ficará obrigada a entregar ao CROSP os projetos revisados de acordo 

com as alterações necessárias havidas. 

4.8. O engenheiro fiscalizador do CROSP poderá impugnar a execução dos serviços que 

infringirem as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, obrigando-se a 

CONTRATADA a acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas. No presente caso, o 

engenheiro fiscalizador deverá justificar plenamente toda e qualquer medida dessa natureza 

para que a CONTRATADA possa tomar as providências que se fizerem necessárias para a 

regularização dos serviços que venham a ser impugnados. 

4.8.1. A ação ou omissão, total ou parcial, do engenheiro fiscalizador do CROSP, não isenta e 

nem exclui a integral e única responsabilidade da CONTRATADA pelos danos e/ou prejuízos 

que venham a ser causados ao CROSP ou a terceiros, em decorrência da execução ou não dos 

serviços objeto desta licitação. 

4.8.2. Qualquer alteração no prazo previsto para a execução dos serviços, deverá ser 

previamente comunicada e aprovada pelo CROSP, observando a legislação em vigor. 

4.9. A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao 

meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ação ou acidente ocorrido em virtude da 

realização dos serviços objeto deste Edital e seus Anexos, bem como da sua manutenção ou, por 

outro lado, pela omissão na realização de quaisquer atividades de escopo da empresa executora 

dos serviços será atribuível exclusivamente à CONTRATADA, que ficará obrigada ao pagamento 

de todos os prejuízos havidos pelo CROSP, bem como de quaisquer indenizações, multas, 

obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de 

eventual acidente que venha a ocorrer. 

4.10. A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser 

vítimas seus empregados ou prepostos, no desempenho das tarefas relativas ao presente Edital 

e seus Anexos, na área ocupada pelos serviços e respectivas instalações ou em suas imediações, 
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responsabilizando-se ainda, pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários a eles referentes. 

4.11. A CONTRATADA será obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros a seu 

serviço, todas as exigências de leis e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais, 

relacionados com construções e equipamentos, as normas administrativas e técnicas de 

segurança vigentes. 

4.11.1. A CONTRATADA executando determinada obra ou serviço em desacordo com tais leis, 

normas e regulamentos assumirá todos os custos advindos desta inobservância. 

4.12. A CONTRATADA será obrigada a afastar das áreas ocupadas pelas obras e serviços, 

qualquer empregado seu ou preposto, cuja permanência no local dos trabalhos seja considerada 

inconveniente ou desaconselhável, a critério da fiscalização do CROSP. 

4.13. Correrão por conta da CONTRATADA toda mão de obra (especializada sempre que 

necessário e deverá ser de primeira qualidade), ferramentas, equipamentos, apetrechos, 

materiais de primeira qualidade, devendo ser previamente submetidos à apreciação do 

engenheiro responsável para aprovação e tudo o mais que necessário for para a completa e 

satisfatória execução das obras/serviços objetivados, inclusive placa indicativa. 

4.13.1. Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou 

fabricação, fica subentendida a alternativa “ou a rigorosamente equivalente”, a juízo do 

CROSP. 

4.14. A CONTRATADA será responsável, por qualquer erro ou serviço executado em desacordo 

com o projetado, correndo por conta a demolição e reconstrução dos mesmos, e consequente 

pagamento dos danos e prejuízos por si ou seus protestos vier a causar ao CROSP e/ou a 

terceiros. 

 

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 12 (doze) meses. 

 

6. DO SUPORTE LEGAL 

6.1. Esta licitação é regulada pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelo 

presente edital. 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

7.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação.  

7.2. Não poderão participar desta licitação:  

7.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

7.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

7.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

7.2.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo 

de dissolução ou liquidação; 

7.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
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7.2.6. que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

7.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

7.2.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

7.2.9. instituições sem fins lucrativos; 

7.2.10. sociedades cooperativas. 

7.3. A licitante poderá credenciar preposto ou procurador com poderes específicos para 

representá-la, interpor ou desistir de recursos, anexando a respectiva procuração, fora dos 

envelopes, bem como cópia autenticada do ato de constituição da empresa e do documento de 

identificação do outorgante e outorgado; 

7.4. O credenciamento poderá ser feito mediante apresentação de procuração pública ou 

documento expedido pela empresa, em papel próprio, contendo, obrigatoriamente, a indicação 

do número da cédula de identidade ou documento equivalente. 

7.5. Todos os documentos expedidos pela empresa licitante deverão estar assinados por 

representante legal da mesma, comprovadamente com poderes para tal, com identificação clara 

do subscritor.  

 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:  

8.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, as LICITANTES deverão apresentar 

junto ao Departamento de Licitações e Compras do Conselho Regional de Odontologia de São 

Paulo–SP, sito à Av. Paulista, 688 – 8º andar – Sala 82 – São Paulo–SP, os envelopes contendo 

os documentos referentes à Habilitação e Proposta Comercial, os quais deverão estar fechados 

de modo inviolável. 

8.2. As LICITANTES deverão apresentar as propostas, redigidas de forma clara e inequívoca, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado, bem como ser devidamente 

datadas e assinadas pelo(s) representante(s) legal(is). 

8.3. Na proposta comercial deverá constar o valor da proposta conforme Modelo de Proposta - 

ANEXO VI já inclusos todos os custos diretos e indiretos, os tributos e demais despesas 

decorrentes da execução do objeto deste Edital, e atender integralmente às especificações nele 

contidas. 

8.4. Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias contados a partir da data fixada para 

entrega dos envelopes, sendo este prazo interrompido nos casos de recurso ou qualquer 

diligência que porventura a Comissão de Licitação julgue necessária realizar para o deslinde da 

presente licitação. 

8.5. Na falta de indicação expressa do prazo de validade da proposta, este será considerado 

como de 60 (sessenta) dias. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitações verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros:   

a) SICAF;   
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.1.4. Não ocorrendo inabilitação, será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, para os licitantes cadastrados, em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

 

9.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.2.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.2.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.2.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

9.2.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 
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9.3. REGULARIDADE FISCAL: 

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.3.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

9.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS(CRF). 

9.3.4. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, caso houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

9.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. CNDT (Certidão Negativa 

de Débito Trabalhista). 

9.3.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

9.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

9.3.6. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela 

correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma 

da lei 

9.3.7. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, 

de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que 

serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.3.8. As provas de regularidade fiscal e trabalhista poderão ser feitas por Certidão Negativa 

ou Positiva com Efeitos de Negativa; 

 

9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 

9.4.1.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.4.1.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

9.4.1.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

9.4.1.3. O licitante deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.    
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9.4.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

sendo permitida a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, desde que 

amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a 

interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, 

sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira 

estabelecidos no edital (Acórdão TCU n.º 1201/2020 - Plenário). 

9.4.3. Não será aceito protocolo ou recibo de solicitação, de qualquer espécie, em substituição 

aos documentos referidos no presente Edital. 

 

9.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

9.5.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade; 

9.5.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:  

 

REFORMA 315,00 M2 

DIVISORIAS 122,00 M2 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO 10,00 UNID. 

PINTURA 397,00 M2 

PISO VINILICO 360,00 M2 

FORRO 154,00 M2 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  QUALITATIVO 

LUMINARIA LED QUALITATIVO 

REDE LÓGICA COM CERTIFICAÇÃO  
FIOS E CABOS  3250,00 M 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - QUALITATIVO QUALITATIVO 

 

9.5.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante. 

 

9.5.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da 

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

 

REFORMA  
DIVISORIAS  
APARELHOS DE AR CONDICIONADO  
PINTURA  
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PISO VINILICO  
FORRO  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
LUMINARIA LED  
REDE LÓGICA COM CERTIFICAÇÃO  
FIOS E CABOS   
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - QUALITATIVO  

 

9.5.4.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu 

vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 

licitação. 

9.5.4.2. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada 

pela Administração. 

9.5.4.3. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 

Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia. 

9.5.5. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual 

 

9.6. VISTORIA TÉCNICA 

9.6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 16h00, mediante prévio 

agendamento a ser efetuado pelo telefone (11) 3549-5589.  

9.6.1.1. A comprovação da visita deverá ser emitida pelo CROSP e colocada no envelope Nº. 

01 – Habilitação. 

9.6.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.  

9.6.1.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente 

identificado e comprovar poderes específicos para tanto. 

9.6.1.4. O licitante que não realizar a vistoria deverá apresentar declaração do responsável 

técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das 

peculiaridades inerentes aos locais e à natureza dos trabalhos. 
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9.7. CONDIÇÕES GERAIS 

9.7.1 Se a LICITANTE não atender às exigências para habilitação, a Comissão de Licitação 

examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das LICITANTES, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o edital na íntegra, sendo a 

respectiva LICITANTE declarada vencedora. 

9.7.2. Os documentos solicitados para Habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou publicação em órgão de 

Imprensa Oficial.  

9.7.3. As Licitantes deverão apresentar declaração assinada por representante legal da 

licitante, de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) 

anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (catorze) anos.  

9.7.4. As Licitantes deverão apresentar Declaração de que têm pleno conhecimento das 

condições e normas técnicas exigidas, bem como, de que aceitam todas as condições e 

exigências do presente edital.  

9.7.5. As licitantes que apresentarem documentação em desacordo com quaisquer exigências 

do Edital e seus ANEXOS, e/ou em desacordo com a veracidade dos fatos, serão consideradas 

inabilitadas. 

9.7.6. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo reserva-se no direito de diligenciar, a 

qualquer tempo, durante o processo licitatório, no sentido de constatar a veracidade das 

informações prestadas e avaliar as reais condições para a realização do objeto desta licitação, 

dentro das exigências previstas neste Edital, com o que desde já concordam os licitantes. 

9.7.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

9.7.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

9.7.9. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

9.7.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

estará habilitado para a fase de classificação. 

 

10. DA PROPOSTA COMERCIAL  

10.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, 

impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da 

empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, conforme modelo constante no 

anexo VI. 

10.2. As Propostas Comerciais serão colocadas à disposição dos representantes das empresas 

licitantes para que rubriquem todas as folhas e procedam à análise dos documentos 

apresentados.  

10.3. Não serão admitidas propostas alternativas.  

10.4. A Proposta Comercial deverá conter as seguintes informações:  
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10.4.1. a razão social e CNPJ da empresa licitante;  

10.4.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto 

Básico e demais documentos técnicos anexos;  

10.4.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 

nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de 

Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

10.4.4. a Planilha de Custos e Formação de Preços; 

10.4.5. Nos preços deverão estar incluídos, além dos lucros, todos os custos diretos e indiretos 

para a perfeita execução das obras/serviços objetivados, inclusive as despesas com materiais 

e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos 

auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da 

infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou 

dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e 

federais, enfim tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras e/ou 

serviços complementares, conforme especificações que integram este Edital e seus anexos, 

sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao CROSP. 

10.4.6. Declaração expressa de que se obriga e se compromete a executar eventuais serviços 

não constantes deste Edital e seus anexos, mas inerentes à natureza das obras/serviços 

contratados, nos termos do disposto no parágrafo 3º, art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

10.4.7. Declaração de que se sujeita plenamente às condições do presente Edital e seus anexos 

na execução das obras/serviços. 

10.4.8. Declaração de que utilizarão os equipamentos, as equipes técnicas e administrativas 

que forem necessárias para a perfeita e completa execução das obras/serviços, 

comprometendo-se a substituir ou aumentar as quantidades dos mesmos desde que assim o 

exija o engenheiro do CROSP. 

10.4.9. Declaração que na execução das obras/serviços, será observado rigorosamente as 

especificações da planilha de orçamento estimada pelo CROSP e as disposições da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como, recomendações e instruções do engenheiro 

do CROSP, assumindo a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 

conformidade com as normas mencionadas nos anexos. 

10.4.10. Planilha de Quantitativos e Preços Unitários - PQPU de cada um dos itens relacionados 

no modelo apresentado, inclusive subtotais e total geral, devidamente assinada pelo 

profissional técnico responsável por sua elaboração. 

10.4.11. A Taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) inclusa no preço abrange: 

10.4.11.1. Placa da Obra; 

10.4.11.2. Manutenção do Canteiro inclusive administração local; 

10.4.11.3. Mobilizações necessárias de pessoal e equipamentos; 

10.4.11.4. Administração Central da construtora; 

10.4.11.5. Equipamentos gerais não incluídos no custo direto; 

10.4.11.6. Sinalização para segurança viária; 

10.4.11.7. Despesas financeiras; 

10.4.11.8. Fatores de risco e imprevistos; 

10.4.11.9. Lucro esperado do contratado. 
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10.4.12. Cronograma físico financeiro. 

10.4.13. Nome completo, número do RG e CPF do representante legal da proponente, para 

eventual assinatura do contrato e do Termo de Ciência e Notificação. 

10.4.14. Nome do signatário, função na empresa, assinatura, CPF e RG. 

10.4.15. Apresentação da composição de todos os preços unitários dos itens que 

apresentarem diferença percentual superior a 30% (para mais ou menos) dos valores orçados 

na PQPU, constante do presente edital, conforme ANEXO II. 

10.5. Todos os valores, custos e preços ofertados terão como expressão monetária à moeda 

corrente nacional com (02) duas casas decimais.  

10.6. A Comissão de Licitações corrigirá eventuais erros com operações aritméticas, 

prevalecendo, para efeito de julgamento, o valor corrigido, com base nas quantidades 

fornecidas por este edital e nos preços unitários ofertados.  

10.6.1. Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, 

sob alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre os serviços ou condições dos 

locais.  

10.7. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste edital, 

das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral 

cumprimento do contrato.  

10.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto 

 

11.  DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

11.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem 

como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

11.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 

intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 

perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

11.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes 

acima mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

11.1.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital. 

11.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a 

desclassificação da proposta. 

11.1.2.2. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos 

envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

11.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou proposta de preços apresentadas.  
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11.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 

- Documentos de Habilitação. 

 

12. DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 “HABILITAÇÃO”  

12.1. Os documentos constantes do Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO serão rubricados pelos 

representantes das empresas presentes e recolhidos pela Comissão de Licitações, para análise.  

12.2. Após a análise da documentação apresentada, a Comissão divulgará, via Diário Oficial da 

União, a relação das empresas habilitadas; 

12.3. Serão inabilitadas as empresas licitantes que:  

12.3.1. Deixarem de atender quaisquer das exigências contidas neste edital;  

12.3.2. Apresentarem no Envelope nº 01 qualquer referência a preços ou às condições da 

Proposta Comercial.  

12.4. Decorridos os prazos para interposição de recursos, conforme previsto no Artigo 109 da 

Lei Federal nº 8.666 de 22/06/93, a Comissão de Licitações publicará no D.O.U. a data da sessão 

de abertura dos Envelopes nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL.  

12.5. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois 

de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso.  

12.6. No dia, hora e local comunicado, a Comissão de Licitações, dará início à sessão de abertura 

dos Envelopes nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL. 

 

13. DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 “PROPOSTA COMERCIAL”  

13.1. Os envelopes nº 02 – “Proposta Comercial”, contendo as propostas formuladas de acordo 

com o edital dos proponentes habilitados, serão abertos em ato público, franqueando-se vistas 

aos interessados presentes, para que as rubriquem.  

13.2. Não serão admitidas propostas alternativas.  

13.3. Serão desclassificadas as propostas que:  

a) Deixarem de atender a quaisquer das exigências contidas neste edital;  

b) Apresentarem borrões, rasuras, emendas, entrelinhas ou omissões;  

c) Apresentarem preço superior ao valor estimado; 

d) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios, de valor zero, ou excessivos; ou manifestamente 

inexequíveis, nos termos da legislação em vigor;  

e) Apresentarem vantagens não previstas neste edital, ou preço ou vantagem baseada em 

ofertas dos demais licitantes.  

13.4. Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas, não sendo essas ME ou EPP, após 

obedecido o disposto nos incisos de I a IV, parágrafo 2º do Artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 

e inciso IX do Artigo 170 da Constituição Federal, serão convocadas as licitantes empatadas, 

através de publicação no Diário Oficial da União, para que seja realizado sorteio, em sessão 

pública, em data e horário previamente fixados;  

13.5. Havendo propostas de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), com 

valor até 10% (dez por cento) superior ao da licitante melhor classificada, não sendo esta ME ou 

EPP, tais propostas serão consideradas empatadas com a proposta melhor classificada. Neste 

caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

alteração da proposta com preço inferior àquela considerada vencedora, caso lance mão da 
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faculdade que lhe é concedida, fica a administração pública desobrigada de contratá-la, e 

convocar na sequência de classificação, outras empresas que atendam o estabelecido nos 

Artigos 44 e 45 da Lei complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006.  

13.5.1. A convocação poderá se dar na sessão de abertura, caso haja possibilidade de 

julgamento das propostas naquele momento, ou por meio de convocação publicada no D.O.U.;  

13.5.2. Na hipótese de não contratação nos termos do subitem 11.5, o objeto da licitação será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;  

13.6. Os critérios para o desempate nos termos da Lei Complementar nº 123/06 somente serão 

aplicados quando a melhor proposta já não tiver sido apresentada por uma ME ou EPP;  

13.7. A análise e apreciação das propostas será realizada pela Comissão de Licitação, ficando-

lhe facultado o direito de consultar técnicos e especialistas se necessário; 

13.8. Como critério de aceitabilidade dos preços totais e unitários, o CROSP verificará se os 

mesmos estão dentro da realidade do mercado. 

13.9. O CROSP fará conferência da Planilha de Custos e Formação de Preços e Quantidades 

Propostas. Verificando erro de cálculo ou de anotações no preenchimento, serão efetuadas as 

devidas correções. 

13.10. Para fins de rejeição, comparação e classificação das propostas, o valor da proposta 

passará a ser, para todos os efeitos, aquele encontrado após as correções mencionadas no 

subitem anterior, quer seja este para mais ou para menos. 

13.11. Para todos os efeitos, será considerado como correto o preço unitário indicado pela 

licitante na Planilha de Custos e Formação de Preços. 

13.12. Para os preços unitários menores que 30% (trinta por cento) do valor orçado, poderá ser 

requerido pela Administração a composição desses preços. 

13.13. O julgamento das propostas será feito pela Comissão de Licitação e a homologação e a 

adjudicação do objeto pelo Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo; 

 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

14.1. Os recursos contra o julgamento da habilitação ou das propostas técnica e comercial terão 

efeito suspensivo e deverão ser interpostos no prazo que a lei prevê a contar da publicação do 

ato no D.O.U. ou, se presentes os prepostos das licitantes na sessão em que forem divulgados, 

da data da ata correspondente.  

14.2. Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da Comissão de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-los; subir, devidamente informados, para decisão final, a ser proferida em 

05 (cinco) dias úteis do recebimento.  

14.3. Uma vez interposto o recurso será comunicado aos licitantes interessados que poderão 

impugná-lo no prazo legal. 

14.4. Os autos do processo da licitação estarão com vista franqueada aos interessados a partir 

da divulgação das decisões recorríveis.  

14.5. Os recursos deverão ser protocolados por escrito no protocolo do Conselho Regional de 

Odontologia, localizado na Avenida Paulista, nº 688 – Térreo, Bela Vista – São Paulo/SP, 

observando o horário das 09:00 às 17:00hs.  
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14.6. Não serão conhecidos recursos por quaisquer outros meios e nem aqueles que não sejam 

comprovados a identificação e os poderes específicos aos representantes das licitantes ou fora 

do horário de expediente do CROSP. 

 

15. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

15.1. A presente Tomada de Preços será julgada pela Comissão Permanente de Licitações, que 

classificará as propostas mais vantajosas à Administração, após o que será submetida à 

apreciação do Senhor Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para fins 

de homologação e adjudicação do objeto da licitação. 

15.2. Para efeito de julgamento das propostas será levado em consideração o menor preço 

global apresentado.  

 

16. DO CONTRATO  

16.1. A licitante considerada vencedora será notificada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do recebimento da notificação, assine o contrato sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  

16.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 

condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições dos preços propostos, ou revogar a licitação 

independentemente da cominação prevista do Artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  

16.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para a 

assinatura do contrato, ficarão as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.  

16.4. A gestão do contrato será exercida por gestor e fiscal designados, devendo a contratada 

prestar toda a assistência e orientação que se fizerem necessárias.  

16.5. Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 05 dias, contados a partir da 

expedição da primeira Ordem de Fornecimento pelo CROSP. 

 

17. DA RESCISÃO  

17.1. Independentemente de interpelação judicial, o Contrato será rescindido nas hipóteses 

previstas no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

18. DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

18.1. As medições deverão ser protocoladas nos 05 (cinco) primeiros dias úteis de cada mês. 

18.1.1. A empresa contratada, deverá apresentar requerimento próprio para solicitação de 

liberação de pagamento da medição, em papel timbrado devidamente assinado e carimbado, 

até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, devendo estar anexo ao mesmo a Folha de Medição 

(duas vias), Cronograma Físico-Financeiro (duas vias), Memória de Cálculo (duas vias) e a 

Documentação relativa a quitação da empresa junto ao FGTS e INSS. 

18.1.2. A aprovação da medição será efetivada pelo contratante até o 10º (décimo) dia útil de 

cada mês. 

18.1.3. Durante o período de aferição, caso venha ocorrer a necessidade de providências 

complementares por parte da contratada, a fluência do prazo mencionado no subitem anterior 

ficará interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que forem cumpridas 

as providências. 
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18.1.4. O pagamento será efetivado até o 15º (décimo quinto) dia útil após cada medição de 

serviço executado, mediante a apresentação das notas fiscais/faturas junto à Tesouraria do 

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. 

 

19. DAS GARANTIAS 

19.1. Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais a licitante vencedora deverá 

depositar na Tesouraria do CROSP antes da assinatura do contrato e tão logo tenha sido 

notificada, uma importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global a ser pactuado. 

19.2. A garantia de execução do instrumento contratual poderá ser prestada em dinheiro, em 

título de dívida pública, seguro garantia ou em carta fiança bancária, nos termos do Art. 56 da 

Lei n.º 8.666/93. 

19.3. A garantia de execução do contrato ou seu saldo se houver, somente será devolvida à 

contratada após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas. 

 

20. DAS PENALIDADES  

20.1. As penalidades pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato estão previstas 

no Projeto Básico, Anexo I deste edital. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES: 

21.1. As obrigações deste contrato estão previstas no Projeto Básico, Anexo I deste edital. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO 

22.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

22.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

22.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, 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 § 1o 

do art. 113 da referida Lei. 

22.4. A impugnação poderá ser protocolada por e-mail, através do endereço 

licitacao@crosp.org.br ou por meio físico, diretamente no Departamento de Licitações do 

CROSP, localizado na Avenida Paulista, nº 688 – 8º andar, Bela Vista – São Paulo/SP, observando 

o horário das 09h00 às 17h00.  

 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

23.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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23.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

23.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

23.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

23.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

23.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias 

à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 

documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões 

de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as 

obras e serviços de engenharia. 

23.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, 

o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do 

artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.  

23.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

23.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

23.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

23.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, 

de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

23.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, na sede do CROSP sito à Av. Paulista, 688 – Térreo 

– São Paulo/SP – CEP 01310-909, e também poderá ser obtido no endereço eletrônico 
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www.crosp.org.br, nos dias úteis das 09:00hs às 17:00hs, mesmo endereço e período onde serão 

recebidos os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no SICAF, para efeito 

de cadastramento por esta Administração. 

23.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal Secção 

Judiciária de São Paulo, com exclusão de qualquer outro. 

 

24. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO. 

 

 

São Paulo, 14 de setembro de 2020. 

 

 

 

Marcos Jenay Capez, CD 

Presidente 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 
 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

Processo Administrativo nº 305/2020 

 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO 7º. e 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA 

PAULISTA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra/serviço não comum de engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do Projeto 

Básico. 

1.4. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, não sendo prorrogável na forma 

do art. 57, II, da Lei de Licitações. 

1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. As reformas visam a melhoria na estrutura dos referidos imóveis a fim de garantir 

melhores condições no ambiente de trabalho, maior segurança aos servidores e ao público. A 

atual infraestrutura encontra-se ultrapassada e deteriorada. 

2.2. Tais reformas possibilitarão otimizar a utilização dos espaços disponíveis com melhor 

disposição de mobiliário e maquinário, fazendo-se necessária tendo em vista que o Conselho 

Regional de Odontologia de São Paulo não dispõe de equipe técnica capacitada em seu quadro 

de pessoal para a realização dos referidos serviços que demandam mão de obra especializada. 

2.3. A referida contratação objetiva o fortalecimento da capacidade institucional com a 

consequente melhoria de suas condições de funcionamento, culminando com melhor 

desempenho no exercício de suas competências institucionais, em especial, a fiscalização da 

atividade profissional em todo o Estado de São Paulo. A Justificativa e objetivo da contratação 

encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice 

deste Projeto Básico. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange os seguintes serviços: 

- Demolições; 

- Preparo e Regularização de Piso; 

- Alvenaria e Divisórias; 

- Acabamentos Pisos e Paredes; 

- Acabamentos Tetos; 

- Caixilhos e Persianas; 

- Luminárias; 
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- Elétrica; 

- Hidráulica; 

- Ar Condicionado; 

- Circuito Fechado de TV; 

- Dados e Telefonia; 

- Serviços Complementares. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço não comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitação, 

na modalidade Tomada de Preço. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 

21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º 

do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o 

seguinte: 

5.1.1. A empresa licitante deverá ser registrada ou possuir inscrição no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em 

plena validade; 

5.1.2. Apresentar 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo 

à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação de acordo com os quantitativos mínimos abaixo:  

 

REFORMA 315,00 M2; 

 

DIVISORIAS 122,00 M2; 

 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO 10,00 UNID.; 

 

PINTURA 397,00 M2; 

 

PISO VINILICO 360,00 M2; 

 

FORRO 154,00 M2; 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  QUALITATIVO; 

 

LUMINARIA LED 

 

QUALITATIVO; 
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REDE LÓGICA COM CERTIFICAÇÃO  

FIOS E CABOS  3250,00 M; 

 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - QUALITATIVO QUALITATIVO; 

 

5.1.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante. 

 

5.1.4. Apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à 

execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo da contratação, a saber: 

 

REFORMA;  
DIVISORIAS;  
APARELHOS DE AR CONDICIONADO;  
PINTURA;  
PISO VINILICO;  
FORRO;  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;   
LUMINARIA LED;  
REDE LÓGICA COM CERTIFICAÇÃO;  
FIOS E CABOS;  
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS – QUALITATIVO.  

 

5.1.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo 

por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 

vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

5.1.6. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão 

ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

5.1.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 

Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia. 
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5.1.8. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

5.1.9. A LICITANTE deverá apresentar para habilitação todos os documentos em seu nome e 

com número do CNPJ e endereço respectivo. 

5.1.10. Apresentar regularidade junto ao SICAF e órgãos de controle; 

5.1.11. É necessário que a empresa tenha Responsável no local das obras autonomia ampla, 

geral e irrestrita, para acompanhamento contratual, inclusive nas tomadas de decisões sobre 

qualquer assunto referente ao objeto. 

5.1.12. A duração do contrato será de 12 (doze) meses. 

5.1.13. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias 

para o cumprimento do contrato. 

5.1.14. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico. 

 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado 

para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 10:00 horas às 16:00 horas, devendo o agendamento 

ser efetuado previamente pelo telefone (11) 3549-5589. 

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

6.2.2. A comprovação da visita deverá ser emitida pelo CROSP e colocada no envelope Nº. 01 

– Habilitação. 

6.2.3. O licitante que não realizar a vistoria deverá apresentar declaração do responsável 

técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das 

peculiaridades inerentes aos locais e à natureza dos trabalhos. 

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-

ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas 

ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

6.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais 

da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 

6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1. Elaboração dos projetos executivos de arquitetura e instalações elétricas; 

7.1.2. DEMOLIR 

7.1.2.1. RETIRAR TODO O MOBILIÁRIO E MARCENARIA 

7.1.2.2. RETIRAR TODAS AS PORTAS DAS DIVISÓRIAS 
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7.1.2.3. DEMOLIR PAREDES E DIVISÓRIAS 

7.1.2.4. RETIRAR TODAS AS LUMINÁRIAS E SUAS FIAÇÕES 

7.1.2.5. DEMOLIR FORRO  

7.1.2.6. REMOVER PISO ELEVADO 

7.1.2.7. ABRIR CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE ELÉTRICA E LÓGICA 

7.1.3. CONSTRUIR 

7.1.3.1. REGULARIZAR CONTRAPISO COM REVICOLA PVA AGREGADA AO CIMENTO PARA 

IMPERMEABILIZAR O CONTRA PISO PARA RECECER A COLA E O PISO VINILICO 

7.1.3.2. CONSTRUIR FORRO E FECHAMENTOS VERTICAIS DE GESSO ACARTONADO  

7.1.4. HIDRÁULICA 

7.1.4.1. FAZER OS PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A BANCADA DO CAFÉ (7ª ANDAR) E DA 

COPA (8º ANDAR) 

7.1.4.2. PONTOS DOS DRENOS DO AR CONDICIONADO 

7.1.5. PISO E RODAPÉ 

7.1.5.1. REVESTIMENTO VINÍLICO HETEROGENEO, COLADO, PADRÃO CONCRETO, LINHA 

NATURAL VISION CONCRET COR LIGHT 12591, DIMENSÕES - C=600,0 X L=600,0 X ESP 

TOTAL=3,0 MM, FABRICANTE REVITECH (OU SIMILAR) 

7.1.5.2. REVESTIMENTO VINÍLICO HETEROGENEO, COLADO, PADRÃO MADEIRA, COR 

CINNAMON 12207, DIMENSÕES - C=920,0 X L=180,0 X ESP TOTAL=3,0 MM, FABRICANTE 

REVITECH (OU SIMILAR) 

7.1.5.3. RODAPÉ DE POLIESTIRENO RECICLADO, LINHA BLACK 3466 RP, 70, FABRICANTE 

SANTA LUZIA, DIMENSÕES C= 2,4M X A=30MM (OU SIMILAR) 

7.1.6. ACABAMENTOS 

7.1.6.1. FORMICA LOUSA PRETA TM NOS PILARES  

7.1.6.2. TINTA ACRÍLICA CORAL, COR PRETO, NAS SANCAS DEFORROS DE GESSO, 

• TINTA ACRÍLICA, COR COSMOS, NAS PAREDES INDICADAS (PAREDE DOS BANHEIROS 7º 

ANDAR, AO LADO DO BIOMBO DO CAFÉ) 

• TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, PARA PAREDE,FORRO DOS BANHEIROS, COPA E CPD 

7.1.6.3. REVESTIMENTO TERMO-ACÚSTICO APLICAÇÃO JATEADA NAS LAJES E VIGAS, 

ACABAMENTO BRUTO, COR PRETA, FABRICANTE TRATA SOLUÇÕES ACÚSTICAS 

7.1.6.4. PLACAS ACÚSTICAS ATIRANTADAS NAS LAJES E VIGAS, COR BRANCA, LINHA SONEX 

ILTEC, FABRICANTE OWA SONEX 

7.1.6.5. PLACAS RIPADAS FIXADAS EM SISTEMA APROPRIADO PARA O PRODUTO, 

FABRICANTE OWA SONEX 

7.1.7. PORTAS E DIVISORIAS 

7.1.7.1. TODOS OS CAIXILHOS DAS FACHADAS SERÃO REVISADOS E PASSARÃO POR 

MANUTENÇÃO. AS PINTURAS IINTERNAS DE SEUS VIDROS, SERÃO RETIRADAS. 

7.1.7.2. TODAS AS PORTAS SERAO  REVESTIDAS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

ITAPUA/MOSCATA    OBS ITAPUÃ E MOSCATA DA SCA, SÃO O MESMO PADRÃO DE MERCADO 

7.1.7.3. DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA 

BRANCA ENTRE OS VIDROS. 02 PORTAS E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM 

ACABAMENTO MOSCATA – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: SALA MANFREANE E FISCAL 

7.1.7.4. DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA 

BRANCA ENTRE OS VIDROS. 02 PORTAS E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM 
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ACABAMENTO MOSCATA – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: JURÍDICA, ÉTICA E COBRANÇA 

7º ANDAR  

7.1.7.5. PORTAS DESLIZANTES E PIVOTANTES SUSPENSAS PISO-TETO,  REQUADRO DE 

ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E ADESIVO – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: SALA DE 

REUNIÃO 

7.1.7.6. DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA 

BRANCA ENTRE OS VIDROS. 02 PORTAS E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM 

ACABAMENTO MOSCATA – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: LICITAÇÃO 

7.1.7.7. DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA 

BRANCA ENTRE OS VIDROS. 02 PORTAS E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM 

ACABAMENTO MOSCATA – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: TI 

7.1.7.8. DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA 

BRANCA ENTRE OS VIDROS. 02 PORTAS E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM 

ACABAMENTO MOSCATA – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: COBRANÇA 8º ANDAR 

7.1.7.9. DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA 

BRANCA ENTRE OS VIDROS. 01 PORTA E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM 

ACABAMENTO MOSCATA – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: RH, TESOURARIA E 

CONTABILIDADE 

7.1.7.10. DIVISÓRIA PISO-TETO EM MDP 18MM, EM MDP COM ACABAMENTO MOSCATA, 

REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: RH, TESOURARIA E 

CONTABILIDADE 

7.1.7.11. DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA 

BRANCA ENTRE OS VIDROS. 01 PORTA E BATENTE PISO-TETO EM MDP COM ACABAMENTO 

MOSCATA – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: CPD 

7.1.7.12. PORTA E MARCO EM MDP COM ACABAMENTO MOSCATA – FABRICANTE SCA – 

LOCALIZAÇÃO: COPA 

7.1.7.13. CAIXILHO, VIDRO DUPLO , PERFIL EM ALUMÍNIO PRETO - FABRICANTE SCA – 

LOCALIZAÇÃO: COPA 

7.1.8. BANCADAS DE GRANITO 

7.1.8.1. GRANITO PRETO ABSOLUTO POLIDO, CONFORME DETALHE – LOCALIZAÇÃO: CAFÉ 7º 

ANDAR E COPA 8˚ 

7.1.9. PEDRAS 

7.1.9.1. SOLEIRAS EM QUARTZO CINZA ESCURO, POLIDO – LOCALIZAÇÃO: NAS PORTAS DE 

ENTRADA DAS SALAS/CIRCULAÇÃO DO 8º ANDAR 

7.1.10. ILUMINAÇÃO E REDE ELETRICA 

7.1.10.1. LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, MODELO DORAH, FABRICANTE ITAIM 

LIGHTING CONCEPT, COR PRETA, DIMENSÕES D=201, COM PLACA DE LED ACOPLADA 19W 

4000K, (OU SIMILAR) 

7.1.10.2. LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, MODELO DORAH, FABRICANTE ITAIM 

LIGHTING CONCEPT, COR BRANCA, DIMENSÕES D=201, COM PLACA DE LED ACOPLADA 19W 

4000K (OU SIMILAR) 

7.1.10.3. LUMINÁRIA PENDENTE MODELO 3434-P M DD IN, INDIVIDUAL, FABRICANTE ITAIM 

LIGHTING CONCEPT, COR BRANCA, DIMENSÕES A=130 X B=80 X C=1045, COM BARRA DE LED 

ACOPLADA 24W 4000K (OU SIMILAR) 
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7.1.10.4. LUMINÁRIA PENDENTE MODELO 3737-P P DD IF, INÍCIO E FIM DE LINHA, 

FABRICANTE ITAIM LIGHTING CONCEPT, COR PRETA, DIMENSÕES A=72 X B=46 X C=546, COM 

BARRA DE LED ACOPLADA 12W 4000K (OU SIMILAR) 

7.1.10.5. LUMINÁRIA PENDENTE MODELO 3737-P M DD ML, MEIO DE LINHA, FABRICANTE 

ITAIM LIGHTING CONCEPT, COR PRETA, DIMENSÕES A=72 X B=46 X C=1046, COM BARRA DE 

LED ACOPLADA 24W 4000K (OU SIMILAR) 

7.1.10.6. LUMINÁRIA PENDENTE MODELO 3737-P G DD ML, MEIO DE LINHA, FABRICANTE 

ITAIM LIGHTING CONCEPT, COR PRETA, DIMENSÕES A=72 X B=46 X C=2046, COM BARRA DE 

LED ACOPLADA 49W 4000K (OU SIMILAR) 

7.1.10.7. LUMINÁRIA PENDENTE COM CÚPULA BULBO ESFÉRICO, MODELO NEW JAPAN, 

FABRICANTE ILUNATO, COR BRANCA, CABO E CANOPLA NA COR PRETO. DIMENSÕES D35CM. 

LAMPADA LED BULBO LEITOSO A60 3000K E 27 (OU SIMILAR) 

7.1.10.8. LUMINÁRIA INDUSTRIAL, MODELO POOL 36, FABRICANTE LABLUZ, COR PRETA 

EXTERNO E BRANCA INTERNO, CORDÃO DE TECIDO NA COR PRETO (OU SIMILAR) 

7.1.11. AR CONDICIONADO 

7.1.11.1. EVAPORADORAS TIPO CASSETE E BUILT IN, CONDENSADORAS TIPO VERTICAL – 

FABRICANTE SPRINGER MIDEA E FABRICANTE CARRIER, MODELOS E POTENCIAS CONFORME 

O PROJETOCOMPLEMENTAR (OU SIMILAR) 

7.1.12. LIMPEZA 

7.1.12.1. A OBRA DEVE SER MANTIDA E ENTREGUE TOTALMENTE LIMPA E EM CONDIÇÕES 

DE USO, SEM ENTULHOS, DETRITOS OU RESTOS DE MATERIAIS.  

7.1.12.2. DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR 

DEVIDAMENTE ARMAZENADOS E OS ENTULHOS ACONDICIONADOS EM CAÇAMBAS 

PRÓPRIAS. 

7.2. Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, contados a partir da 

expedição da primeira Ordem de Fornecimento pelo CROSP, cujas etapas observarão o seguinte 

cronograma: 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 

    % R$ % R$ % R$ % R$ 

  DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                 

1 DEMOLIÇÕES 100,00% 102.554,85 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

2 PREPARO E REGULARIZAÇÃO PISO 40,00% 19.886,02 40,00% 19.886,02 20,00% 9.943,01   0,00 

3 ALVENARIAS e DIVISÓRIAS 0,00% 0,00 35,00% 37.462,04 35,00% 37.462,04 30,00% 32.110,32 

4 ACABAMENTOS PISOS e PAREDES 0,00% 0,00 35,00% 60.015,21 35,00% 60.015,21 30,00% 51.441,61 

5 ACABAMENTOS TETOS 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 229.852,88 50,00% 229.852,88 

6 CAIXILHOS e PERSIANAS 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 104.585,03 50,00% 104.585,03 

7 LUMINÁRIAS 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 113.842,09 50,00% 113.842,09 

8 ELÉTRICA 20,00% 33.683,21 30,00% 50.524,81 30,00% 50.524,81 20,00% 33.683,21 

9 HIDRÁULICA 0,00% 0,00 25,00% 9.448,44 25,00% 9.448,44 50,00% 18.896,87 

10 AR CONDICIONADO 0,00% 0,00 35,00% 107.683,57 35,00% 107.683,57 30,00% 92.300,20 

11 CFTV 0,00% 0,00 30,00% 4.636,29 30,00% 4.636,29 40,00% 6.181,72 

12 DADOS e TELEFONIA 10,00% 4.893,06 30,00% 14.679,17 30,00% 14.679,17 30,00% 14.679,17 

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25,00% 3.766,57 15,00% 2.259,94 45,00% 6.779,82 15,00% 2.259,94 

  TOTAL          

            

  TOTAL 8,58%   164.783,70  15,96%   306.595,47  39,02%      749.452,34  36,44%      699.833,03  

  Físico 8,58%   164.783,70  24,54%   471.379,17  63,56%   1.220.831,51  100,00%   1.920.664,54  

            

  TOTAL 8,58%   164.783,70  15,96%   306.595,47  39,02%      749.452,34  36,44%      699.833,03  

  Financeiro 8,58%   164.783,70  24,54%   471.379,17  63,56%   1.220.831,51  100,00%   1.920.664,54  
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8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

8.1. As medições deverão ser protocoladas nos 05 (cinco) primeiros dias úteis de cada mês. 

8.2. A empresa contratada, deverá apresentar requerimento próprio para solicitação de liberação de 

pagamento da medição, em papel timbrado devidamente assinado e carimbado, até o 5º (quinto) dia útil de 

cada mês, devendo estar anexo ao mesmo a Folha de Medição (duas vias), Cronograma Físico-Financeiro (duas 

vias), Memória de Cálculo (duas vias) e a Documentação relativa a quitação da empresa junto ao FGTS e INSS. 

8.3. A aprovação da medição será efetivada pelo contratante até o 10º (décimo) dia útil de cada mês. 

8.4. Durante o período de aferição, caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por 

parte da contratada, a fluência do prazo mencionado no subitem anterior ficará interrompida, reiniciando-se 

a sua contagem a partir da data em que forem cumpridas as providências. 

8.5. O pagamento será efetivado até o 15º (décimo quinto) dia útil após cada medição de serviço executado, 

mediante a apresentação das notas fiscais/faturas junto à Tesouraria do Conselho Regional de Odontologia de 

São Paulo. 

 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas na planilha 

orçamentária anexa, promovendo sua substituição quando necessário. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 

soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em 

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento 

direto; 

10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização 

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica 

para a qual o trabalhador foi contratado; e 

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 

entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
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10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

10.10.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos 

de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas; 

10.11.  Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

10.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

10.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis; 

10.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 

assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor).  

10.12.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

11.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do 

Decreto n° 7.203, de 2010; 

11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, 

a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões 

que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 

contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 

conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 

de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 
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sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere a responsabilidade à Contratante; 

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 

condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

11.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

11.12.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo 

determinado. 

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 

de segurança, higiene e disciplina. 

11.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade 

previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 

13.146, de 2015. 

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

11.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante; 

11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

11.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII 

– F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 
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11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma 

permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

11.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles 

produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

11.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, 

sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova 

empresa que continuará a execução dos serviços. 

11.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

11.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 

órgão para a execução do serviço; 

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição 

cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

11.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 

11.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

11.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

11.33.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.º 

6.496/77 e 12.378/2010) no prazo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato; 

11.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 

e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto. 

11.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento 

contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo. 

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 

2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  

devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) 

supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 
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Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas 

específicas do órgão ambiental competente. 

11.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 

execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

11.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

11.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 

6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

11.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de 

produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de 

tal licença obrigatória. 

11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 

em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em 

complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites 

do território estadual. 

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos: 

11.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 

contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

11.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de 

material para usos futuros;  

11.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização 

ou reciclagem futura; 

11.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

11.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

11.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

11.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o 
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caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados 

de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

11.40.  Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 

para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os 

limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e 

legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

11.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto 

da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-

10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos 

termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser 

utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes; 

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto à obra. 

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços 

e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e 

demais documentos anexos; 

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, 

gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e 

concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

11.44. No caso de execução de obra: 

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional 

abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou 

Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, 

fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 

11.44.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios 

ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos 

em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços 

para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

11.44.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como 

pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução 

do contrato; 
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11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

11.44.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente 

participarem da execução do contrato; 

11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura 

mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo 

quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o 

pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução 

dos serviços objeto do contrato; 

11.44.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;  

11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

11.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 

(trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 

22 de Novembro de 2018. 

11.44.10.  Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e 

pela qualidade da subcontratação. 

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 

contrato, nas seguintes condições: 

12.2. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação; 

12.3. Será admitida a contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos. 

12.4. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

12.4.1. No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente 

aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

12.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade 

da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993 
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14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 

neste Projeto Básico. 

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 

perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta 

promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 

alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 

acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º 

do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, 

rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde 

que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de 

trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

14.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade 

dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das 

faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

14.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, 

se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho 

e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

14.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, 

além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas 

no ato convocatório. 

14.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja 

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

14.15. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

14.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos 

comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da 

obra, em especial, quanto:  

14.15.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo 

terceiro salário; 
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14.15.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

14.15.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

14.15.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

14.15.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a 

data da extinção do contrato. 

14.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições 

previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de 

extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da 

contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a 

um mesmo empregado; 

14.15.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

14.15.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada. 

14.16. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

14.6.1. O engenheiro fiscalizador do CROSP poderá impugnar a execução dos serviços que infringirem as 

condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, obrigando-se a CONTRATADA a acatar e cumprir 

as exigências que lhe forem feitas. No presente caso, o engenheiro fiscalizador deverá justificar plenamente 

toda e qualquer medida dessa natureza para que a CONTRATADA possa tomar as providências que se fizerem 

necessárias para a regularização dos serviços que venham a ser impugnados. 

14.6.2. A ação ou omissão, total ou parcial, do engenheiro fiscalizador do CROSP, não isenta e nem exclui a 

integral e única responsabilidade da CONTRATADA pelos danos e/ou prejuízos que venham a ser causados 

ao CROSP ou a terceiros, em decorrência da execução ou não dos serviços objeto desta licitação. 

14.6.3. Qualquer alteração no prazo previsto para a execução dos serviços, deverá ser previamente 

comunicada e aprovada pelo CROSP, observando a legislação em vigor. 

14.7. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

14.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos 

abaixo.  

15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 

a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e 

memória de cálculo detalhada. 

15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, 

no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

15.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o 

caso. 
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15.2. O recebimento provisório será realizado pela Comissão de Recebimento de Obras após a entrega da 

documentação acima, da seguinte forma: 

15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 

do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório.  

15.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes 

de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

15.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

15.2.2. A partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização 

deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor 

do contrato.  

15.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los 

ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

15.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  

15.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 

esgotamento do prazo. 

15.3. A partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o 

recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes 

diretrizes:  

15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 

nos relatórios e documentações apresentadas; e  

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
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15.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante até o 15º (décimo quinto) dia útil, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 

II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.1.2. As medições deverão ser protocoladas nos 05 (cinco) primeiros dias úteis de cada mês. 

16.1.3. A empresa contratada, deverá apresentar requerimento próprio para solicitação de liberação de 

pagamento da medição, em papel timbrado devidamente assinado e carimbado, até o 5º (quinto) dia útil de 

cada mês, devendo estar anexo ao mesmo a Folha de Medição (duas vias), Cronograma Físico-Financeiro 

(duas vias), Memória de Cálculo (duas vias) e a Documentação relativa a quitação da empresa junto ao FGTS 

e INSS. 

16.1.4. A aprovação da medição será efetivada pelo contratante até o 10º (décimo) dia útil de cada mês. 

16.1.5. Durante o período de aferição, caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares 

por parte da contratada, a fluência do prazo mencionado no subitem anterior ficará interrompida, 

reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que forem cumpridas as providências. 

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este 

Projeto Básico. 

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 

1993.  

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 

tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

16.4.1. o prazo de validade;  

16.4.2. a data da emissão;  

16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

16.4.4. o período de prestação dos serviços;  

16.4.5. o valor a pagar; e  

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada 

a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, 

caso se constate que a Contratada: 

16.6.1. não produziu os resultados acordados; 

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 
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16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-

os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção 

das condições de habilitação exigidas no edital.  

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 

órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

16.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo 

de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos 

do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu 

quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente. 

16.16. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 

obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá 

o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 

regularizada. 

16.16.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da 

contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente 

aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

16.16.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como 

pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução 

do contrato. 

 

17. REAJUSTE 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 

propostas. 
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17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 

ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

18.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 

1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência 

contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

18.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, 

contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, 

podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

18.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato 

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 

78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 

dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

18.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas;  

18.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

18.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

18.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas 

pela contratada, quando couber. 

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 

anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

18.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária. 

18.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

18.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 

benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
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18.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 

data em que for notificada. 

18.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

18.12. Será considerada extinta a garantia:  

18.12.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo 

circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

18.12.2.  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não 

comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme 

estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

18.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o 

objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste 

Edital e no Contrato. 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

19.1.5. cometer fraude fiscal. 

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA 

as seguintes sanções: 

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço 

contratado; 

19.2.2. Multa de:  

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado 

em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto 

dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença;  

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso 

na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida; 

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das 

tabelas 1 e 2, abaixo; e 
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19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da 

garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O 

atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão 

do contrato; 

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 

si. 

19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

19.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados;  

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 

e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 
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7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

 

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 

profissionais que: 

19.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

19.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados.  

19.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização - PAR. 

19.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 

seu rito normal na unidade administrativa. 

19.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 

para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 

cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

19.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

19.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos 

na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

19.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
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19.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

20.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 

20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no projeto 

básico e edital: 

20.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

20.4.1. Valor Global máximo: R$ 2.441.586,40 (Dois milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e 

quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). 

20.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 

20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

 

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

21.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 

21.2. Tal valor foi obtido a partir da tabela de custos unitários da FDE/CPOS e EDIF/SIURB. 

 

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

22.1. Os recursos previstos para atender a presente despesa onerarão a dotação n.º 6.2.2.1.1.02.01.01.001 

do orçamento deste Conselho Regional para o ano de 2020. 

 

23. Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;  

Anexo II – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços; 

Anexo III – Cronograma físico-financeiro;  

Anexo IV – Projetos; 

  

 

 

 

 

__________________________________ 

Walter Zago Ujvari 

CREASP N.º 0600806309 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE 

REFORMA DO 7º. e 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA, conforme especificações 

técnicas, memorial descritivo e planilhas, que fazem parte integrante deste edital, em conformidade com a Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

 

• INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

• COMPRIMENTO = C | LARGURA = I | PROFUNDIDADE  = P | ALTURA = H| DIAMETRO = D 

 

• DEMOLIR 

• RETIRAR TODO O MOBILIÁRIO E MARCENARIA 

• RETIRAR TODAS AS PORTAS DAS DIVISÓRIAS 

• DEMOLIR PAREDES E DIVISÓRIAS 

• RETIRAR TODAS AS LUMINÁRIAS E SUAS FIAÇÕES 

• DEMOLIR FORRO  

• REMOVER PISO ELEVADO 

• ABRIR CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE ELÉTRICA E LÓGICA 

 

• CONSTRUIR 

• REGULARIZAR CONTRAPISO COM REVICOLA PVA AGREGADA AO CIMENTO PARA IMPERMEABILIZAR O 

CONTRA PISO PARA RECECER A COLA E O PISO VINILICO 

• CONSTRUIR FORRO E FECHAMENTOS VERTICAIS DE GESSO ACARTONADO  

 

• HIDRÁULICA 

• FAZER OS PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A BANCADA DO CAFÉ (7ª ANDAR) E DA COPA (8º ANDAR) 

• PONTOS DOS DRENOS DO AR CONDICIONADO 

 

• PISO E RODAPÉ 

• REVESTIMENTO VINÍLICO HETEROGENEO, COLADO, PADRÃO CONCRETO, LINHA NATURAL VISION 

CONCRET COR LIGHT 12591, DIMENSÕES - C=600,0 X L=600,0 X ESP TOTAL=3,0 MM, FABRICANTE 

REVITECH (OU SIMILAR) 

• REVESTIMENTO VINÍLICO HETEROGENEO, COLADO, PADRÃO MADEIRA, COR CINNAMON 12207, 

DIMENSÕES - C=920,0 X L=180,0 X ESP TOTAL=3,0 MM,FABRICANTE REVITECH (OU SIMILAR) 

• RODAPÉ DE POLIESTIRENO RECICLADO, LINHA BLACK 3466 RP, 70, FABRICANTE SANTA LUZIA, 

DIMENSÕES C= 2,4M X A=30MM (OU SIMILAR) 

 

• ACABAMENTOS 

• FORMICA LOUSA PRETA TM NOS PILARES  

• TINTA ACRÍLICA CORAL, COR PRETO, NAS SANCAS DEFORROS DE GESSO, 

• TINTA ACRÍLICA, COR COSMOS, NAS PAREDES INDICADAS (PAREDE DOS BANHEIROS 7º ANDAR, AO LADO 

DO BIOMBO DO CAFÉ) 

• TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, PARA PAREDE,FORRO DOS BANHEIROS, COPA E CPD 

• REVESTIMENTO TERMO-ACÚSTICO APLICAÇÃO JATEADA NAS LAJES E VIGAS, ACABAMENTO BRUTO, COR 

PRETA, FABRICANTE TRATA SOLUÇÕES ACÚSTICAS 
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• PLACAS ACÚSTICAS ATIRANTADAS NAS LAJES E VIGAS, COR BRANCA, LINHA SONEX ILTEC, FABRICANTE 

OWA SONEX 

• PLACAS RIPADAS FIXADAS EM SISTEMA APROPRIADO PARA O PRODUTO, FABRICANTE OWA SONEX 

 

• PORTAS E DIVISORIAS 

• TODOS OS CAIXILHOS DAS FACHADAS SERÃO REVISADOS E PASSARÃO POR MANUTENÇÃO. AS PINTURAS 

IINTERNAS DE SEUS VIDROS, SERÃO RETIRADAS. 

• TODAS AS PORTAS SERAO  REVESTIDAS COM ACABAMENTO MELAMÍNICO ITAPUA/MOSCATA    OBS ITAPUÃ 

E MOSCATA DA SCA, SÃO O MESMO PADRÃO DE MERCADO 

• DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA BRANCA ENTRE OS 

VIDROS. 02 PORTAS E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM ACABAMENTO MOSCATA – 

FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: SALA MANFREANE E FISCAL 

• DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA BRANCA ENTRE OS 

VIDROS. 02 PORTAS E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM ACABAMENTO MOSCATA – 

FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: JURÍDICA, ÉTICA E COBRANÇA 7º ANDAR  

• PORTAS DESLIZANTES E PIVOTANTES SUSPENSAS PISO-TETO,  REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO 

DUPLO E ADESIVO – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: SALA DE REUNIÃO 

• DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA BRANCA ENTRE OS 

VIDROS. 02 PORTAS E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM ACABAMENTO MOSCATA – 

FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: LICITAÇÃO 

• DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA BRANCA ENTRE OS 

VIDROS. 02 PORTAS E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM ACABAMENTO MOSCATA – 

FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: TI 

• DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA BRANCA ENTRE OS 

VIDROS. 02 PORTAS E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM ACABAMENTO MOSCATA – 

FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: COBRANÇA 8º ANDAR 

• DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA BRANCA ENTRE OS 

VIDROS. 01 PORTA E MARCO TIPO PÓRTICO PISO-TETO EM MDP COM ACABAMENTO MOSCATA – FABRICANTE 

SCA – LOCALIZAÇÃO: RH, TESOURARIA E CONTABILIDADE 

• DIVISÓRIA PISO-TETO EM MDP 18MM, EM MDP COM ACABAMENTO MOSCATA, REQUADRO DE ALUMÍNIO 

PRETO – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: RH, TESOURARIA E CONTABILIDADE 

• DIVISÓRIA PISO-TETO, REQUADRO DE ALUMÍNIO PRETO, VIDRO DUPLO E PERSIANA BRANCA ENTRE OS 

VIDROS. 01 PORTA E BATENTE PISO-TETO EM MDP COM ACABAMENTO MOSCATA – FABRICANTE SCA – 

LOCALIZAÇÃO: CPD 

• PORTA E MARCO EM MDP COM ACABAMENTO MOSCATA – FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: COPA 

• CAIXILHO, VIDRO DUPLO , PERFIL EM ALUMÍNIO PRETO - FABRICANTE SCA – LOCALIZAÇÃO: COPA 

 

• BANCADAS DE GRANITO 

• GRANITO PRETO ABSOLUTO POLIDO, CONFORME DETALHE – LOCALIZAÇÃO: CAFÉ 7º ANDAR E COPA 8˚ 

 

•  PEDRAS 

• SOLEIRAS EM QUARTZO CINZA ESCURO, POLIDO – LOCALIZAÇÃO: NAS PORTAS DE ENTRADA DAS 

SALAS/CIRCULAÇÃO DO 8º ANDAR 

 

• ILUMINAÇÃO E REDE ELETRICA 
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• LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, MODELO DORAH, FABRICANTE ITAIM LIGHTING CONCEPT, COR 

PRETA, DIMENSÕES D=201, COM PLACA DE LED ACOPLADA 19W 4000K, (OU SIMILAR) 

• LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, MODELO DORAH, FABRICANTE ITAIM LIGHTING CONCEPT, COR 

BRANCA, DIMENSÕES D=201, COM PLACA DE LED ACOPLADA 19W 4000K (OU SIMILAR) 

• LUMINÁRIA PENDENTE MODELO 3434-P M DD IN, INDIVIDUAL, FABRICANTE ITAIM LIGHTING CONCEPT, 

COR BRANCA, DIMENSÕES A=130 X B=80 X C=1045, COM BARRA DE LED ACOPLADA 24W 4000K (OU SIMILAR) 

• LUMINÁRIA PENDENTE MODELO 3737-P P DD IF, INÍCIO E FIM DE LINHA, FABRICANTE ITAIM LIGHTING 

CONCEPT, COR PRETA, DIMENSÕES A=72 X B=46 X C=546, COM BARRA DE LED ACOPLADA 12W 4000K (OU 

SIMILAR) 

• LUMINÁRIA PENDENTE MODELO 3737-P M DD ML, MEIO DE LINHA, FABRICANTE ITAIM LIGHTING 

CONCEPT, COR PRETA, DIMENSÕES A=72 X B=46 X C=1046, COM BARRA DE LED ACOPLADA 24W 4000K (OU 

SIMILAR) 

• LUMINÁRIA PENDENTE MODELO 3737-P G DD ML, MEIO DE LINHA, FABRICANTE ITAIM LIGHTING CONCEPT, 

COR PRETA, DIMENSÕES A=72 X B=46 X C=2046, COM BARRA DE LED ACOPLADA 49W 4000K (OU SIMILAR) 

• LUMINÁRIA PENDENTE COM CÚPULA BULBO ESFÉRICO, MODELO NEW JAPAN, FABRICANTE ILUNATO, COR 

BRANCA, CABO E CANOPLA NA COR PRETO. DIMENSÕES D35CM. LAMPADA LED BULBO LEITOSO A60 3000K E 

27 (OU SIMILAR) 

• LUMINÁRIA INDUSTRIAL, MODELO POOL 36, FABRICANTE LABLUZ, COR PRETA EXTERNO E BRANCA 

INTERNO, CORDÃO DE TECIDO NA COR PRETO (OU SIMILAR) 

 

• AR CONDICIONADO 

• EVAPORADORAS TIPO CASSETE E BUILT IN, CONDENSADORAS TIPO VERTICAL – FABRICANTE SPRINGER 

MIDEA E FABRICANTE CARRIER, MODELOS E POTENCIAS CONFORME O PROJETOCOMPLEMENTAR (OU 

SIMILAR) 

 

• LIMPEZA 

•  A OBRA DEVE SER MANTIDA E ENTREGUE TOTALMENTE LIMPA E EM CONDIÇÕES DE USO, SEM ENTULHOS, 

DETRITOS OU RESTOS DE MATERIAIS.  

•  DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ARMAZENADOS E OS 

ENTULHOS ACONDICIONADOS EM CAÇAMBAS PRÓPRIAS. 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO AR CONDICIONADO 

 

SUMÁRIO 

 
 

1. Objetivo .................................................................................................................................. 48 

2. Documentos do projeto ......................................................................................................... 48 

3. Normas técnicas ..................................................................................................................... 48 

4. Descrição geral da instalação................................................................................................. 48 

5. Carga térmica ......................................................................................................................... 48 

6. Especificações da instalação .................................................................................................. 56 

7. Serviços complementares a cargo da obra ............................................................................ 60 

8. Recebimento das instalações ................................................................................................ 60 
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1. Objetivo 

O objetivo do sistema é de manter as condições de conforto conforme as normas técnicas ABNT, 

estabelecendo os critérios técnicos para o fornecimento e instalação do sistema de ar condicionado para o 

Conselho Regional de Odontologia – CRO.  

O presente memorial descritivo completa-se com os demais documentos não podendo ser considerado 

nenhum em separado.  

 

2. Documentos do projeto 

O projeto é composto por memoriais descritivo, de cálculo e pelos seguintes desenhos.  

Desenho 1812_CRO_LV_100_ARC_R01:  

• Folha 01: Planta do 7º e 8º Pavimento   

• Folha 02: Corte AA e BB  

• Folha 03: Detalhes típicos.  

 

3. Normas técnicas 

O projeto foi elaborado com base nas seguintes normas técnicas  

• ABNT NBR-16401- Instalações de ar condicionado  

• ABNT NBR-5410 - instalações elétricas de baixa tensão  

• Portaria 3523/98 - Ministério da Saúde  

• Resolução n° 9 de 16/01/2003 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

• Ashrae-american society of heating refrigeration and air conditioning engineers. 

 

4. Descrição geral da instalação 

O sistema de ar condicionado terá por finalidade manter condições de conforto térmico dos ocupantes e 

renovar o ar.   

O tratamento e o resfriamento do ar dos ambientes condicionados serão feitos através de equipamentos do 

tipo Split System, são eles:  

• Hiwall 18.000 Btu/h – 02 un 

• Cassete 18.000 Btu/h - 03 um  

• Cassete 24.000 Btu/h - 04 um  

• Cassete 36.000 Btu/h - 06 um  

• Cassete 48.000 Btu/h - 02 um  

• Buit in 36.000 Btu/h – 01 un 

• Buit in 48.000 Btu/h – 02 un 

A renovação do ar será feita através de uma caixa de ventilação conectada à rede dutos de baixa pressão, em 

chapas de aço galvanizada, nas bitolas recomendadas pela ABNT, grelhas e dampers.  

O retorno de ar será através dos próprios equipamentos.  

 

5. Carga térmica 

5.1 Bases de Cálculo  

5.1.1 Condições externas  

São Paulo - SP  

Temperatura de bulbo seco..............................................................................32,9 °C  

Temperatura de bulbo úmido............................................................................24,9°C                                            
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5.1.2 Condições internas  

Condições de conforto conforme NBR-16401  

Temperatura de bulbo seco...................................................................22°C a 25,5°C  

Umidade relativa até..............................................................................................65%   

Condições de Projeto  

Temperatura de bulbo seco........................................................................24°C ± 2°C  

Umidade relativa............................................................................50% (sem controle)  

 

5.2 Ganhos internos de calor  

Conforme a exposição dos ambientes condicionados, há também ambientes não condicionados de acordo 

com o projeto arquitetônico.  

Os coeficientes de transmissão de calor utilizados foram selecionados de acordo com as informações 

fornecidas no projeto arquitetônico.  

As portas e janelas que se comunicam com os ambientes não condicionados foram consideradas 

normalmente fechadas, as áreas envidraçadas foram consideradas protegidas com persianas.  

 

5.3 Ganhos externos de calor  

Sensível  QS = Vae x ∆T x 0,29 x 0,8  

Latente  QL = Vae x ∆Q x 0,71 x 0,8  

 

5.4 Calor liberado por pessoas  

Sensível  75  W  

Latente  55  W  

 

5.5 Resumo de Cálculo  

 

7º Pavimento  

5.5.1 Sala Manfreane 

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  13,65  m²  2267  kcal/h  - kcal/h 

Piso  11,8  m²  128  kcal/h  - kcal/h 

Teto  11,8  m²  128  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  236  W  203  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  500  W  430  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  3  194  kcal/h  142 kcal/h  

Ar externo  61 m³/h  126  kcal/h  302 kcal/h  

Subtotal   3.476  kcal/h   444 kcal/h  
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Total    3919 

1,3  

kcal/h  

TR  

 5.5.2 Fiscal  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  28,5  m²  3996  kcal/h  - kcal/h 

Parede interna  10,4  m²  111  kcal/h  - kcal/h 

Piso  38,3  m²  415  kcal/h  - kcal/h 

Teto  38,3  m²  415  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  766  W  659  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  2500  W  2150  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  10  645  kcal/h  473 kcal/h  

Ar externo  270 m³/h  558  kcal/h  1335 kcal/h  

Subtotal   8.949  kcal/h   1.808  kcal/h  

Total  
  10757 

3,56  

kcal/h  

TR  

 

5.5.3 Lounge / Bancadas de Apoio / Café 

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  11,1  m²  2355  kcal/h  - kcal/h 

Piso  66,4  m²  720  kcal/h  - kcal/h 

Teto  66,4  m²  720  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  996  W  857  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  14  843  kcal/h  421 kcal/h  

Ar externo  252 m³/h  521  kcal/h  1245 kcal/h  

Subtotal   6.016  kcal/h   1.666  kcal/h  

Total  
  7682 

2,54  

kcal/h  

TR  

 

5.5.4 Copa  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Parede interna  34,7  m²  369  kcal/h  - kcal/h 

Piso  41,5  m²  450  kcal/h  - kcal/h 

Teto  41,5  m²  450  kcal/h  - kcal/h 
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Iluminação  623  W  535  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  800  W  688  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  10  645  kcal/h  473 kcal/h  

Ar externo  171 m³/h  354  kcal/h  847 kcal/h  

Subtotal   3.491  kcal/h   1.320  kcal/h  

Total  
  4812 

1,59  

kcal/h  

TR  

 

5.5.5 Recepção  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  16,5  m²  1894  kcal/h  - kcal/h 

Parede interna  36,2  m²  335  kcal/h  - kcal/h 

Piso  57,8  m²  627  kcal/h  - kcal/h 

Teto  57,8  m²  627  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  867  W  746  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  15  968  kcal/h  710 kcal/h  

Ar externo  255 m³/h  527  kcal/h  1261 kcal/h  

Subtotal   5.724  kcal/h   1.971  kcal/h  

Total  
 

 
7693 

2,54  

kcal/h  

TR  

 

5.5.6 Reunião  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  30,4  m²  4308  kcal/h  - kcal/h 

Piso  42,6  m²  462  kcal/h  - kcal/h 

Teto  42,6  m²  462  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  852  W  733  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  500  W  430  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  26  1677  kcal/h  1230 kcal/h  

Ar externo  442 m³/h  913  kcal/h  2185 kcal/h  

Subtotal   8.985  kcal/h   3.415  kcal/h  

Total  
  12399 

4,10  

kcal/h  

TR  

 

5.5.7 Cobrança e Ética  
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Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  35,5  m²  5620  kcal/h  - kcal/h 

Piso  77,2  m²  837  kcal/h  - kcal/h 

Teto  77,2  m²  837  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  1544  W  1328  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  5000  W  4300  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  24  1548  kcal/h  1135 kcal/h  

Ar externo  648 m³/h  1338  kcal/h  3203 kcal/h  

Subtotal   15.808  kcal/h   4.338  kcal/h  

Total  
  20146 

6,66  

kcal/h  

TR  

 

5.5.8 Jurídico 

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  54  m²  6301  kcal/h  - kcal/h 

Piso  81,6  m²  885  kcal/h  - kcal/h 

Teto  81,6  m²  885  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  1632  W  1404  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  5000  W  4300  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  24  1548  kcal/h  1135 kcal/h  

Ar externo  648 m³/h  1338  kcal/h  3203 kcal/h  

Subtotal   16.661  kcal/h   4.338  kcal/h  

Total  
  20998 

6,94  

kcal/h  

TR  

 

 

8º Pavimento  

 

5.5.9 RH  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  24,8  m²  4053  kcal/h  - kcal/h 

Parede externa  10,9  m²  116  kcal/h  - kcal/h 

Piso  30,5  m²  331  kcal/h  - kcal/h 

Teto  30,5  m²  331  kcal/h  - kcal/h 
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Iluminação  610  W  525  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  1000  W  860  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  6  387  kcal/h  284 kcal/h  

Ar externo  142 m³/h  294  kcal/h  702 kcal/h  

Subtotal   6.897  kcal/h     0 kcal/h  

Total  
  7882 

2,61  

kcal/h  

TR  

 

 5.5.10 CPD  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  5,3  m²  743  kcal/h  - kcal/h 

Parede interna  8,6  m²  92  kcal/h  - kcal/h 

Piso  6,1  m²  66  kcal/h  - kcal/h 

Teto  6,1  m²  66  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  122  W  105  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  3500  W  3010  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  1  65  kcal/h  47 kcal/h  

Ar externo  20 m³/h  42  kcal/h  99 kcal/h  

Subtotal   4.189  kcal/h   146 kcal/h  

Total  
  4335 

1,43  

kcal/h  

TR  

 

5.5.11 Sala TI  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  25,9  m²  3631  kcal/h  - kcal/h 

Parede interna  10,4  m²  111  kcal/h  - kcal/h 

Piso  52,6  m²  570  kcal/h  - kcal/h 

Teto  52,6  m²  570  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  1052  W  905  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  2500  W  2150  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  10  645  kcal/h  473 kcal/h  

Ar externo  270 m³/h  558  kcal/h  1335 kcal/h  

Subtotal   9.140  kcal/h   1.808  kcal/h  
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Total  
  10948 

3,62  

kcal/h  

TR  

 

 5.5.12 Copa  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Piso  10,9  m²  118  kcal/h  - kcal/h 

Teto  10,9  m²  118  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  218  W  187  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  500  W  430  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  5  323  kcal/h  237 kcal/h  

Ar externo  85 m³/h  176  kcal/h  421 kcal/h  

Subtotal   1.352  kcal/h   658 kcal/h  

Total  
  2010 

0,66  

kcal/h  

TR  

 

5.5.13 Licitação  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  16,6  m²  2327  kcal/h  - kcal/h 

Piso  36,6  m²  397  kcal/h  - kcal/h 

Teto  36,6  m²  397  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  732  W  630  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  1500  W  1290  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  6  387  kcal/h  384 kcal/h  

Ar externo  162 m³/h  335  kcal/h  801 kcal/h  

Subtotal   5.763  kcal/h   1.185  kcal/h  

Total  
  5762  

1085  

kcal/h  

TR  

 

5.5.14 Tesouraria  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  11,2  m²  2377  kcal/h  - kcal/h 

Parede interna  7  m²  75  kcal/h  - kcal/h 

Piso  29,3  m²  318  kcal/h  - kcal/h 

Teto  29,3  m²  318  kcal/h  - kcal/h 
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Iluminação  586  W  504  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  1000  W  860  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  4  258  kcal/h  189 kcal/h  

Ar externo  108 m³/h  223  kcal/h  534 kcal/h  

Subtotal   4.933  kcal/h   723 kcal/h  

Total  
  5655 

1,87  

kcal/h  

TR  

 

5.5.15 Contabilidade  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  30,9  m²  3684  kcal/h  - kcal/h 

Parede interna  13,9  m²  148  kcal/h  - kcal/h 

Piso  33,6  m²  364  kcal/h  - kcal/h 

Teto  33,6  m²  364  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  672  W  578  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  1500  W  1290  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  6  387  kcal/h  284 kcal/h  

Ar externo  162 m³/h  335  kcal/h  801 kcal/h  

Subtotal   7.150  kcal/h   1.085  kcal/h  

Total  
  8235 

2,72  

kcal/h  

TR  

 

 5.5.16 Cobrança  

 

Descrição  Quantidade  Carga sensível  Carga latente  

Vidro externo  14,1  m²  2232  kcal/h  - kcal/h 

Parede interna  36  m²  383  kcal/h  - kcal/h 

Piso  33,9  m²  368  kcal/h  - kcal/h 

Teto  33,9  m²  368  kcal/h  - kcal/h 

Iluminação  678  W  583  kcal/h  - kcal/h 

Equipamentos  1500  W  1290  kcal/h  - kcal/h 

Pessoas  8  516  kcal/h  378 kcal/h  

Ar externo  216 m³/h  446  kcal/h  1068 kcal/h  

Subtotal   6.186  kcal/h   1.446  kcal/h  
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Total  
  7632 

2,25  

kcal/h  

TR  

 

6. Especificações da instalação 

6.1 Condicionador de ar Split Hiwall 

6.1.1 Unidade evaporadora  

Serão de disposição horizontal para montagem na parede, distribuindo o ar diretamente no ambiente, sem 

rede de dutos.  

O gabinete será em plástico de engenharia nas faces aparentes, com estruturação em chapa de aço 

galvanizado, isolado termicamente nas faces internas e munido de aletas motorizadas na descarga, para 

controle de deflexão do fluxo de ar.  

O filtro de ar deverá ser de fibra sintética com eficiência que se enquadre na classe G-1 da NBR- 

16.401 da ABNT.  

As características de operação encontram-se indicadas na tabela e no desenho.  

O ventilador será do tipo centrífugo, com rotor de pás curvadas para frente, rigorosamente balanceado, 

estática e dinamicamente, e acionado por motor elétrico, monofásico, 220 Volts, 60 Hz, com 3 velocidades 

de rotação, de funcionamento silencioso, em acoplamento direto.  

Os detalhes de montagem e conexões frigoríficas, elétricas e de controle deverão obedecer rigorosamente 

às instruções do fabricante.  

6.2 Condicionador de ar split cassete quatro vias  

6.2.1 Unidade evaporadora  

Serão de disposição horizontal para montagem no forro, distribuindo o ar diretamente, sem dutos.  

O gabinete será em plástico de engenharia nas faces aparentes, com estruturação em chapa de aço 

galvanizado, isolado termicamente nas faces internas e munido de aletas motorizadas na descarga do ar.  

O filtro de ar deverá ser de fibra sintética, com eficiência que se enquadre na classe G-3 da NBR- 

16.401 da ABNT.  

As características de operação acham-se indicadas na tabela e no desenho.  

Os detalhes de montagem e conexões frigoríficas, elétricas e de controle deverão obedecer rigorosamente 

às instruções do fabricante.  

6.3 Condicionador de ar split duto embutido (Built-in)  

6.3.1 Unidade Evaporadora  

O gabinete será de disposição horizontal próprio para instalação embutida no entre forro, será fabricado 

em chapas de aço galvanizado e deverá possuir encaixes para fixação no teto e flanges de 25 mm para 

conexão à rede de dutos.  

O motor elétrico possui 3 velocidades, proteção de sobrecarga interna com reset automático e alimentação 

em 220V/1F.  

Ventilador será do tipo centrífugo de dupla aspiração, tipo Sirocco, com pás curvadas para frente auto 

balanceados e acoplados diretamente ao eixo do motor.   

O filtro será do tipo tela, construído em polipropileno, lavável, com diâmetro dos fios de 23 mm.  

Deverá possuir bandeja de dreno construída em plástico ABS com revestimento de poliuretano expandido.  

Os trocadores de calor serão construídos em tubos de cobre liso com diâmetro de 9,53 mm, com 0,30 mm 

de espessura de parede, expandido mecanicamente e as aletas de alumínio deverão possuir 0,110 mm de 

espessura.  

6.4 Unidade Condensadora para os split system (Hiwall, Cassete e Buit in).  
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Será constituída de compressor frigorífico rotativo para gás refrigerante HFC-R410A, tipo scroll. Deverão ser 

providos de pressostato de alta e baixa pressão, válvula de sucção e descarga do compressor, válvula de 

serviço na descarga do condensador e pressostato de óleo.   

O ventilador será do tipo axial, com hélice em plástico de engenharia, com perfil adequado para baixo nível 

de ruído, acoplado diretamente ao motor elétrico.  

A serpentina do condensador será construída com tubos de cobre sem costura, com aletas de alumínio 

espaçadas no máximo de 1/8", perfeitamente fixadas aos tubos.   

Motor de acionamento do tipo de indução, monofásico, para funcionamento contínuo, com 40 ºC de 

elevação máxima de temperatura.  

As suas características de operação encontram-se indicadas na tabela e no desenho.  

Deverá ter acabamento adequado para montagem na área externa, com tratamento anticorrosivo à prova 

de tempo.  

6.5 Tubulações frigorígenas 

Será feito de tubos de cobre sem costura, do tipo recozido, de diâmetro 1/4” (6,35 mm) até 5/8” (15,9 

mm), e do tipo rígido a partir de 3/4” (19,1 mm), cujas características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e 

adequados às pressões de trabalho.  

O dimensionamento dos tubos deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância 

entre o conjunto evaporador e o conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado 

pelo fabricante do equipamento ou pelo distribuidor autorizado.  

As espessuras mínimas dos tubos deverão obedecer à tabela abaixo:  

 

 
 

Será completo com:  

• Derivações e barriletes distribuidores, pré-fabricados e aprovados pelos fabricantes,  Válvulas de serviço,  

• Ponto para manômetros,  

• Demais acessórios e instrumentos necessários para a operação, adequados às pressões de trabalho e de 

teste.  
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• Carga de gás refrigerante e óleo adicionais.  

Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executadas em solda prata 15% (Ref. Agtos 15 

da Degussa).  

Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras 

apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçadas a cada 1,5 m.  

Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio à pressão de 600 psig, por 24 horas.  

Para preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até o nível de pressão 

negativa de 3 micra.  

As linhas de refrigeração, então, deverão ser isoladas térmica e individualmente com utilização de borracha 

elastomérica AF/Armaflex da ARMACELL, com espessura adequada para o comprimento da rede, porém 

nunca inferior a 1/2”.  

O material isolante deve ter características de barreira de vapor, com fator de resistência µ superior a 

7.000, conforme UNE 92225.  

O dimensionamento da espessura do isolante deverá ser feito pelo fabricante do material, levando em 

conta as temperaturas do fluido e do ar ambiente, comprimento e diâmetro da tubulação.  

Em trechos externos, o isolamento térmico deverá ser revestido com tecido sintético Armacheck da 

ARMACELL, ou com chapa de alumínio 0,4 mm de espessura, presa ao tubo por meio de cintas de alumínio 

com selos, devidamente espaçadas.  

6.6 Tubulações de drenagem  

Serão utilizados tubos e conexões de PVC marrom, soldados para este serviço.    

Nas plataformas metálicas os tubos de dreno deverão ser encaminhados até o ralo mais próximo.   

No caso dos condicionadores de ar tipo split com evaporadoras hiwall instaladas no interior do ambiente 

climatizado, a tubulação de dreno deverá ser interligada no ponto deixado pelo instalador hidráulico a 1 m 

de cada unidade evaporadora.  

6.7 Rede de dutos de renovação de ar  

A rede de dutos que conduz o ar externo para renovação será fabricada a partir de chapas metálicas 

galvanizadas a quente, de primeira qualidade, escamas pequenas, a princípio de acordo com o traçado 

indicado em projeto. Os dutos deverão ser construídos segundo as recomendações da ABNT NBR-16401, 

assim como as recomendações da SMACNA, inclusive com a previsão de portas de inspeção aparafusadas 

para limpeza interna dos mesmos.  

Os dutos de ar, de modo geral, serão convencionais, feitos de chapa de aço galvanizado, nas bitolas 

recomendadas pela ABNT, e obedecendo em princípio ao dimensionamento e disposição indicados no 

desenho.  

Os detalhes construtivos deverão ser de acordo com as recomendações da SMACNA, de tal modo a atender 

à classe c de estanqueidade (para pressão estática de até 2” de coluna de água).  

Serão feitos preferencialmente em trechos flangeados e aparafusados, com guarnição estanque tipo 

Powermatic ou TDC nas juntas, permitindo a desmontagem para inspeção e limpeza.  

A ligação desses dutos com a descarga do ventilador deverá ser feita com conexão flexível de lona ou 

plástico.  

Todas as juntas deverão ser vedadas com massa plástica para garantir a estanqueidade.  

Todos os ramais deverão ter spliters ou dampers para regulagem de vazão.  

Todas as curvas deverão ter veias defletoras.  

Os pontos, em que a galvanização da chapa estiver danificada, deverão ser raspados e pintados com tinta 

anticorrosiva, assim como deverão ser calafetados todos os pontos onde se verifique vazamentos de ar, 
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sendo a fixação das redes à estrutura da edificação por meio de suportes em perfis metálicos, tratados 

contra corrosão.   

Complementando as redes de dutos, serão instalados os dispositivos de difusão ou retorno do ar, indicados 

em projeto, fabricados a partir de perfis aerodinâmicos em alumínio anodizado na cor natural, com as 

partes posteriores em chapa galvanizada, sendo de construção adequada a insuflar/retornar o ar, da marca 

tropical, Trox, Tropical ou Comparco.  

6.7.1 Dutos flexíveis   

Os dutos flexíveis para o sistema de renovação de ar deverão ser fabricados com alumínio e poliéster, 

reforçado helicoidalmente com arame de aço.  

Por transportarem ar do sistema de renovação de ar que apresenta temperatura acima do ponto de 

orvalho do ar ambiente, os dutos flexíveis do referido sistema dispensam isolamento térmico.  

A fixação do duto flexível ao colarinho do duto ou do dispositivo de entrada ou saída de ar deve ser provida 

de fita plástica com 13mm de largura e selo de fixação ou abraçadeira de aço galvanizado.  

6.7.2 Elementos de suspensão e suportes  

Cada elemento de duto deverá ser suspenso ou suportado, de maneira independente e diretamente à 

estrutura mais próxima, sem conexão com os outros elementos já sustentados. Nenhum outro tipo de 

dispositivo ou parte de outras instalações poderá ser fixada aos dutos e seus suportes.  

Os tirantes e ferragens deverão ser de ferro chato, com tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento 

em esmalte sintético e montados sem deflexões ou distorções. Serão fixados aos dutos e às estruturas mais 

próximas, através de parafusos, arruelas, porcas ou outros elementos de fixação, executados em aço 

galvanizado. Os tirantes serão fixados à laje por meio de chumbadores de expansão galvanizados.  

Deverão obedecer aos critérios de espaçamento previstos nas normas e regulamentos citados.  

Os dutos flexíveis devem ser sustentados por fita pendural com revestimento em pvc, com resistência 

suficiente para suportar uma tração de 300 kg.  

6.7.3 Curvas e joelhos  

O raio de curvatura de linha de centro de todas as curvas e joelhos não deverá ser menor do que 1,25 vezes 

a dimensão, no sentido da curva, do trecho de duto.  

6.7.4 Veias direcionais  

Todas as curvas e joelhos serão providas de veias duplas, na quantidade e localização de acordo com o 

manual hvacductconstruction standards, metal andflexible da SMACNA.  

Estas deverão ser construídas com o mesmo material dos dutos e não deverão ser fabricadas com 

espessura inferior à bitola de # 22. Deverão ser do tipo de dupla chapa.  

6.7.5 Dispositivos de insuflamento  

Os dispositivos para insuflamento e retorno de ar deverão possibilitar as entradas e saídas de ar, incluir, 

quando requerido, os componentes para sua regulagem e serem dotados de gaxetas para evitar vazamento 

de ar. Seus modelos, dimensões e quantidades encontram-se indicados nos desenhos.   

Os ajustes das entradas e saídas de ar e seus acessórios de direção, regulagem e distribuição devem ficar 

ocultos, mas acessíveis a partir da superfície de entrada ou saída de ar.  

Serão utilizados dispositivos (difusores, grelhas, etc.), em perfil de alumínio extrudado, anodizado, na cor a 

ser indicada no projeto de arquitetura.   

6.7.6 Registros para regulagem de ar em dutos  

Deverão ser executados em chapa de aço galvanizado, do tipo de lâminas opostas, providos de flanges e 

contra flanges para serem instalados nos dutos, a fim de permitir o balanceamento das vazões. Deverão ser 

instalados onde indicado nos desenhos, ou onde for necessário, devendo as dimensões do duto serem 

ampliadas para as dimensões do registro.  
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6.8 Caixa de ventilação  

A caixa de ventilação deverá apresentar as seguintes características:   

Gabinete metálico, construído com estrutura em perfis de aço com tratamento anticorrosivo, painéis 

facilmente removíveis, com guarnições de borracha, isolados internamente com lã de vidro de 1/2" de 

espessura ou equivalente.  

Ventilador do tipo centrífugo, baixa velocidade periférica, balanceado estática e dinamicamente, acionado 

através de polias e correias. Deverão ser montados em base única, rígida, provida de coxins de borracha e 

esticador de correias. Os eixos deverão ser montados sobre mancais auto alinhantes de lubrificação 

permanente.  

A velocidade de descarga para vazões nominais não deve ultrapassar os 8,5 m/s.  

Filtros de ar descartáveis em manta de fibra sintética de densidade progressiva e molduras encartonadas, 

classe G4, espessura 45 mm. Os filtros serão alojados em caixilhos do tipo gaveta para possibilitar a 

conexão ao conduto de ar.  

Fabricante de referência: Berliner, Projelmec, Multivac ou similar.  

 

7. Serviços complementares a cargo da obra 

Ficarão a cargo da obra e, portanto, não constarão no fornecimento, os seguintes itens:  

• Todos os pontos de forca deverão ser localizados junto as unidades.  

• O ponto de forca deverá ser protegido com disjuntores fornecido pelo cliente conforme especificado no 

projeto de instalações elétricas, com condutes em aço galvanizado e fiação conforme ABNT.  

• A empresa instaladora do ar condicionado será responsável pela instalação desde o ponto de forca até as 

unidades como indica o item serviços complementares a cargo da obra.  

• Todos e qualquer serviço de alvenaria, carpintaria e concreto, furação e recomposição de paredes, disfarce 

dos dutos etc.  

• Fornecimentos de pontos de energia elétrica, trifásica de tensão (380V-3F-60Hz / 220V3F-60Hz) nos locais 

e nas capacidades indicados nos desenhos, entendendo-se que todas as ligações elétricas dos equipamentos 

e instrumentos de controle, inclusive condutos, chaves junto aos pontos de força e enfiação, a partir desses 

pontos de força, serão encargos da instaladora de ar condicionado.  

• Local reservado para guarda de materiais e ferramentas do fornecedor.  

 

8. Recebimento das instalações 

• Entrega pela contratada da comunicação de conclusão dos serviços e solicitação do recebimento provisório 

dos mesmos;  

• Entrega pela contratada do projeto executivo.  

• Realização pela contratada dos testes, partida e regulagem dos equipamentos instalados.  
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MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ELÉTRICO 

 

Identificação: O projeto a que se refere este memorial faz parte integrante do Projeto de Instalações Elétricas 

do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CROSP, situado na Av. Paulista, 688, 7º e 8º 

pavimentos, São Paulo/SP. 

 

Normas Específicas: Para o desenvolvimento do projeto de instalações elétricas foram respeitadas as normas 

da ABNT e as normas municipais vigentes. 

NBR 5410 (2005). 

ABNT NBR 61537:2013 - Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos 

para cabos. 

 

Diretrizes de projeto 

A concepção básica do sistema elétrico é partindo dos pontos de energia fornecido pelo Condomínio, com 

sistema 220V/127V, trifásico (3F+N+T). Foram considerados os seguintes parâmetros: 

• Os condutores aplicados em eletrodutos ou perfilados são de cobre eletrolíticos de alta pureza e atendem 

as especificações da NBR 6880, NBR 7288 da /ABNT, para tensão efetiva de 750 V, 700°C 

• Os Painéis elétricos deverão ser construídos em chapa de aço, bitola mínima #16USG, com tratamento por 

processo de fosfatização ou equivalente, e terão espelho interno frontal para proteção das partes vivas.  A 

barra de neutro deverá ser isolada. 

• Em todos os quadros de distribuição os disjuntores deverão ter identificação do circuito ao qual pertencem 

de modo a permitir sua identificação a qualquer momento. Na parte interna da porta de cada quadro deverá 

ser fixado um diagrama trifilar plastificado identificando os circuitos e locais alimentados pelo quadro. 

• Todas as instalações, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, painéis, luminárias, etc., 

deverão ser conectados ao condutor de proteção (TERRA). 

• Os circuitos de iluminação deverão ser independentes dos circuitos de tomadas. 

• A alimentação dos equipamentos de ar condicionado e exaustão possuem circuitos destinados 

exclusivamente a esse fim.  

• Foram previstos quadros de distribuição de iluminação e força separados. Para cada pavimento foram 

previstos quadros de iluminação e de força únicos, partindo destes quadros todos os circuitos destinados a 

iluminação, tomadas de força. Nos pavimentos também foram previstos quadros destinados a proteção dos 

equipamentos de ar condicionado. 

• Todos os circuitos da loja são protegidos coletivamente por dispositivos de proteção por corrente 

diferencial-residual (dispositivo DR). 

•  Para os circuitos de iluminação foi prevista a tensão de 220V e para as tomadas de uso geral em 127V. 

 

Especificações de materiais 

• Todos os materiais deverão ser novos e comprovadamente de primeira qualidade, dentro das 

especificações da NBR 5410 e Normas Complementares da ABNT. 

• As instalações deverão ser feitas com emprego de mão-de-obra qualificada, com todos os requisitos de 

segurança e seguindo todas as recomendações dos fabricantes. 

• Os condutores instalados em condutos fechados (eletrodutos e caixas), deverão ser do tipo antichama com 

isolação 750V-70C e bitola mínima #2,5mm2. 
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• Os condutores instalados em condutos abertos (perfilados, eletrocalhas, leitos), deverão ser do tipo 

antichama Afumex ou similar, com características de não propagação e auto extinção de chama, com baixa 

emissão de fumaça e gases com isolação 750V-70oC e bitola mínima #2,5mm2. 

• A ligação entre a luminária e o ponto de derivação da tubulação (caixa ou perfilado), serão executadas com 

cabo flexível 3x2, 5mm2, isolação 450/750V. Este cabo deverá ser protegido com prensa-cabos de PVC ou 

nylon na saída das caixas ou perfilados. 

• Os disjuntores e chaves seccionadoras deverão ser de fabricação Siemens, Moeller, Merlin Gerin ou outra 

marca similar. 

• Os painéis elétricos de distribuição deverão ser de fabricação Siemens, Merlin Gerin, Moeller ou similar. 

A identificação dos condutores deverá obedecer à seguinte convenção de cores: 

• Fase R – Preto 

• Fase S – Vermelho 

• Fase T – Branco 

• Neutro – Azul claro 

• Terra – Verde 

• Retornos – Amarelos 

• O condutor neutro tem que ser diferenciado do condutor de proteção (fio terra).O fio Neutro nunca poderá 

ser conectado ao fio terra. 

• As emendas para condutores maiores que #16mm² deverão ser executadas por meio de conectores de 

pressão, comprimidos com ferramenta apropriada. As emendas deverão, obrigatoriamente, localizar-se nos 

conduletes e/ou caixas de passagem e serão isoladas por meio de fita isolante autofusão com recobrimento 

em fita isolante plástica. 

• Todos os eletrodutos deverão ser metálicos, zincados, do tipo leve 1, leves, bitola mínima diâmetro ¾”para 

os circuitos e de ½” para as descidas de luminárias. Demais características deverão obedecer a norma NBR-

5624/84. 

• Nas extremidades dos eletrodutos e no interior dos painéis e caixas terminal, deverá ser aplicada, bucha e 

arruela de aço galvanizado. 

• Para distribuição dos circuitos de iluminação, onde a quantidade de condutores e as suas bitolas foram 

justificadas, utilizaram-se eletrocalhas perfuradas em chapa galvanizada a fogo. Todas as conexões devem 

ser pré-fabricadas, não sendo admitido o uso de conexões executadas no local. Nos locais onde forem 

necessários cortes nos trechos retos, a proteção deve ser recomposta com Galvanização a frio VRZ da 

Tapmatic ou Michigan. Nas entradas de painéis, obrigatoriamente deve ser previsto o uso de flanges 

específicos para tal. Nenhuma emenda de condutor deve ser executada no inteiro das eletrocalhas. Todas as 

eletrocalhas possuirão tampa instaladas e fixadas apropriadamente. Segue detalhe típico de fixação de 

eletrocalhas. 
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Memorial de cálculo 

 Os dimensionamentos dos circuitos foram realizados conforme as Normas técnicas vigentes, conforme 

mostram os quadros a seguir, corrigindo as tensões de projeto com os fatores TCT e FCA, como é exemplificada 

a seguir: 

 
CIRCUITO DO QD 01 
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Quadros de carga 

Nas pranchas de apresentação das peças gráficas, são apresentados os quadros de carga de cada quadro, 

separados por circuitos, cargas consideradas, balanceamentos de fases, correntes em cada circuito, bitola dos 

cabos utilizados.  

 

Cálculo da demanda 

Após o levantamento por circuitos como mostrado, chegou-se a demanda total, considerando fator de 

demanda = 1. 

Para o 7º pavimento a demanda total é 76,43KVA, sendo 35,57KVA para iluminação e tomadas e 40,86 KVA 

para Ar condicionado. 

Para o 8º pavimento a demanda total é 52,47 KVA, sendo 23,79 KVA para iluminação e tomadas e 28,68 KVA 

para Ar condicionado. 

A demanda total dos dois pavimentos é de 128,90 KVA. 

Dimensionamento dos cabos de alimentação dos quadros. 

Estes cabos deverão ter características semelhantes aos cabos marca PrysmianVoltalene/Ecolene, com 

isolação XLPE 0,6/1Kv. 

 

Quantificação de materiais utilizados no projeto elétrico. 

Afim de balizar o projeto são apresentados quadros com quantidades e especificações de materiais. Essa 

quantificação poderá variar na execução da obra devido a situações não visíveis no projeto, devendo ser 

verificada e validada pelo engenheiro Responsável pela execução do mesmo. 

 

Apresentação deste projeto 

O presente projeto está sendo apresentado no formato A1 e este Memorial descritivo que faz parte integrante 

do projeto. 

Nome do Arquivos: CRO-PR01 a CRO PR08.       
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MEMORIAL DESCRITIVO CFTV - DADOS - TELEFONIA 

 

Identificação: O projeto a que se refere este memorial faz parte integrante do Projeto de Dados e telefonia do 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO - CROSP, situado na Av. Paulista, 688, 7º e 8º 

pavimentos, São Paulo/SP. 

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços compreendem basicamente: 

 

Instalações Elétricas – Dados e Telefonia 

A unidade CRO deve contar com infraestrutura para distribuição de cabos.  

Esta Infraestrutura deve ser composta por tubos e calhas, sendo imprescindível que todo cabeamento de 

dados e cabeamento elétrico estejam separados. 

Tubulação de entrada Telefônica, links de dados e TV por assinatura de ø2”, que irá interligar o Rack com a 

Concessionária, infraestrutura seca em eletrodutos de PVC Rígido que siga desde o Rack até a entrada 

principal do Quadro Geral de Telefonia e/ou de Dados. 

A entrada de serviços pode ser através de um DG Predial ou diretamente da rua, para os casos em que o 

prédio não conta com um DG predial. 

O posicionamento adequado das câmeras garante a segurança do ambiente e das pessoas que a utilizam. 

O limite de cada HVR é de até 18 câmeras sendo que 2 canais trabalham apenas com câmeras IPs. 

O sistema de CFTV, quando concluído, deve ser apresentado a um membro da equipe de TI, para verificação 

das áreas. 

 

2. REFERÊNCIA PARA MONTAGEM DO RACK 

 

O Rack segue um padrão de montagem, esta organização é setorizada por ambientes.  

Cada ambiente contém equipamentos responsáveis pelo fornecimento de um ou mais recursos específicos, 

sendo os principais: 

•  Rede 

•  CFTV 

•  CATV 

•  SOM 

É de extrema importância que a montagem e organização dos equipamentos respeitem seus locais e sua 

ordem, assim equipes de suporte e operação podem seguir este layout como base para diagnosticar 

problemas durante os atendimentos. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

Os materiais a serem utilizados deverão ser comprovadamente de primeira qualidade e obedecer além das 

normas vigentes às especificações contidas no presente memorial descritivo. 

- Eletrodutos 

Deverão ser galvanizados (instalação aparente) e em PVC rígido (instalações embutidas em pisos e forros), 

não se aceitando a execução de curvas e derivações, na obra, devendo-se para tal utilizar peças próprias, tais 

como curvas, conduletes e caixas de passagem. 

Fabricante: Thommeu ou Tupy. 
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- Conduletes 

Deverão ser metálicos, com ou sem rosca, com tampas aparafusadas. 

Fabricante: Thommeu ou Tupy. 

- Conectores  

Para dados utilizar conectores RJ45, com cabos CAT 5e. 

Para telefonia utilizar conectores RJ11, com cabos CCI e pares. 

OBS: O cabeamento das câmeras deve ser realizado de ponta a ponta na cor cinza diferenciando dos demais 

pontos de rede UTP, que devem ser azuis. Obrigatoriamente, deve ser passado um cabo por câmera, 

preservando o investimento no caso de mudança para câmeras IPs. O cabeamento das câmeras deve seguir 

o mesmo padrão de identificação dos demais pontos de rede: 

- Câmeras  

Modelo Multi HD com infravermelho – Cor Preta ou Branca. 

 

4. NORMAS TÉCNICAS 

Este projeto foi desenvolvido em base nas normas vigentes e deverão ser também observadas as normas 

abaixo listadas para execução da obra em questão: 

-NBR 5410 – Instalações Elétricas em Baixa Tensão. 

-NBR 5354 – Requisitos gerais para material de instalação elétrica predial. 
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ANEXO II  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

OBRA:

EMPRESA: TABELA      :

PRAZO        :

PREÇO UNITARIO EM 

(R$)

PREÇO TOTAL EM 

(R$)

01 DEMOLIÇÕES SUBTOTAL 01 102.554,85            

Cotação 01  RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO DOS AMBIENTES  UN  354,00 60,00 21.240,00              

07-60-01  RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA  UN 14,00 9,51 133,14                   

07-60-08  RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA  M 70,00 1,33 93,10                     

07-60-10  RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS  UN 3,00 42,47 127,41                   

04-50-04  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)  M3 28,45 47,60 1.354,27                

01-01-07
 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 

DESCARGA EM BOTA-FORA 
 M3 58,00 83,36 4.834,88                

04-60-19  RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS  M2 294,91 22,82 6.729,77                

09-50-03  REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO  UN 6,00 149,31 895,86                   

09-52-11  REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE  UN 281,00 28,00 7.868,00                

09-50-10  REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"  M 1.200,00 18,66 22.392,00              

09-50-14  REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2  M 5.850,00 1,87 10.939,50              

12-50-05  DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO  M2 735,78 4,76 3.502,31                

13-60-20  RETIRADA DE FIBRO-VINIL  M2 735,78 25,32 18.629,95              

15-50-03  REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA  M2 794,72 4,80 3.814,66                

02 PREPARO E REGULARIZAÇÃO PISO SUBTOTAL 02               49.715,05 

13-50-05
 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE 

REGULARIZAÇÃO 
 M2 747,37 26,73 19.977,20              

05-01-01
 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - 

TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM 
 M2 747,37 39,79 29.737,85              

03 ALVENARIAS e DIVISÓRIAS SUBTOTAL 03             107.034,40 

04-01-02  TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO  M2 1,78 93,07 165,43                   

04-01-70  BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM  M2 3,74 81,30 303,90                   

14.30.410
 Divisória  em placas  de gesso acartonado, res is tência  ao fogo 30 minutos , 

espessura  100/70mm - 1RU / 1RU 
 M2 56,64 153,96 8.720,57                

Cotação 02
 Divisórias  corporativas  piso-teto em vidro incolor, perfi l  em a lumínio com 

pintura  fosco anodizado na Cor Preto e pers ianas  na  cor Branco. 
 M2 143,13 550,00 78.719,85              

04-03-59
 VL.09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO  LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - 

PORTA/BONECA/VIDRO 
 M2 27,95 177,40 4.958,03                

Cotação 03
 Divisória  des l i zante-pivotante c/ s i s tema des l i zante Piso-teto com Kit Auto-

retráti l  Pivotante 
 M2 17,23 580,00 9.992,65                

11-02-75  LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS  M2 24,70 109,19 2.696,56                

08-02-51  CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE  M2 2,31 482,31 1.114,14                

14-01-05  VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM  M2 2,31 157,26 363,27                   

04 ACABAMENTOS PISOS e PAREDES SUBTOTAL 04             171.472,02 

13-02-88
 PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA 

REGULARIZAÇÃO DA BASE 
 M2 733,15 134,12 98.330,08              

21.10.050  Rodapé de pol iesti reno, espessura  de 7 cm  m 506,06 28,63 14.488,50              

13-04-05  SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)  M 4,00 76,74 306,96                   

15-01-16  TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA  M2 499,15 30,28 15.114,24              

15-01-16  TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA  M2 173,20 30,28 5.244,59                

11-02-75  LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS  M2 236,99 109,19 25.876,98              

11-02-01  CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3  M2 207,98 5,87 1.220,84                

11-02-10  EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3  M2 207,98 30,55 6.353,79                

11-02-13  REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA  M2 207,98 21,81 4.536,04                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTID.

VALOR ORÇADO

NOSSOS PREÇOS

120 DIAS

EDIF / SIURB - JANEIRO / 2020

RESUMO DE ORÇAMENTO

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

FDE / 2019 - CPOS 176
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05 ACABAMENTOS TETOS SUBTOTAL 06             459.705,76 

32.06.400
 Isolamento acústico em placas  de espuma semirrígida  incombustível , com 

superfície em cunhas  anecóicas , espessura  de 50 mm 
 M2 747,37 240,21 179.525,75            

Cotação 04  FORRO NEXALUX RIPADO  M2 186,55 884,80 165.055,02            

Cotação 05  PLACA ACÚSTICA SEMI RÍGIDA NUVENS SONEX  M2 124,20 832,80 103.433,76            

12-01-43  FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  M2 122,37 65,26 7.985,87                

15-01-16  TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA  M2 122,37 30,28 3.705,36                

06 CAIXILHOS e PERSIANAS SUBTOTAL 05             209.170,06 

15-80-34  ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS  M2 377,72 25,77 9.733,85                

Cotação 06  PERSIANA DE ALUMINIO (COR:PRETO)  M2 377,72 528,00 199.436,21            

07 LUMINÁRIAS SUBTOTAL 06             227.684,18 

Cotação 07  LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR (DIAMETRO: 201MM)  UN 130,00 545,28 70.886,40              

Cotação 08  LUMINARIA PENDENTE COM BARRA DE LED ACOPLADA (1045X80)  UN 96,00 767,66 73.695,36              

Cotação 09  LUMINARIA PENDENTE COM BARRA DE LED ACOPLADA (546X46)  UN 12,00 938,83 11.265,96              

Cotação 10  LUMINARIA PENDENTE COM BARRA DE LED ACOPLADA (1046X46)  UN 6,00 900,61 5.403,66                

Cotação 11  LUMINARIA PENDENTE COM BARRA DE LED ACOPLADA (2046X46)  UN 48,00 1.257,55 60.362,40              

Cotação 12  LUMINARIA PENDENTE NEW JAPAN (OU SIMILAR)  UN 4,00 694,40 2.777,60                

Cotação 13  LUMINARIA POOL 36  UN 3,00 1.097,60 3.292,80                

08 ELÉTRICA SUBTOTAL 06             168.416,03 

09-05-21  CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO  UN 281,00 13,56 3.810,36                

09-05-22  CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO  UN 14,00 11,22 157,08                   

09-05-23  CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO  UN 162,00 20,20 3.272,40                

09-05-26  CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO  UN 11,00 20,65 227,15                   

09-05-42  CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM  UN 13,00 110,88 1.441,44                

09-03-05  CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL  M 5.639,85 2,95 16.637,56              

09-03-06  CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL  M 709,42 4,01 2.844,77                

09-03-07  CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL  M 760,18 5,47 4.158,18                

09-03-33  CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL  M 282,45 10,73 3.030,69                

09-03-35  CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL  M 166,60 20,80 3.465,28                

09-07-01  PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"  UN 6,00 101,10 606,60                   

Cotação 14  PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 3 TECLA, EM CAIXA 4"X2"  UN 6,00 180,00 1.080,00                

09-07-05  PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"  UN 16,00 160,58 2.569,28                

09-07-06  PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"  UN 2,00 203,80 407,60                   

09-07-30  PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"  UN 6,00 182,58 1.095,48                

09-07-70  PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO  UN 205,00 158,69 32.531,45              

09-08-10  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A  UN 27,00 22,56 609,12                   

09-08-11  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A  UN 1,00 19,43 19,43                     

09-08-12  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A  UN 39,00 53,77 2.097,03                

09-08-48
 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO 

AJUSTÁVEL 
 UN 4,00 828,35 3.313,40                

09-08-46
 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO 

AJUSTÁVEL 
 UN 1,00 828,35 828,35                   

09-04-75  INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V  UN 1,00 302,11 302,11                   

Cotação 15  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V-9KA  UN 25,00 70,00 1.750,00                

Cotação 16  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I  - 3/4"  M 267,96 22,52 6.034,46                

09-02-11  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I  - 3/4"  M 24,86 25,41 631,69                   

09-02-12  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I  - 1"  M 94,32 27,85 2.626,81                

09-02-14  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I  - 1 1/2"  M 70,64 42,82 3.024,80                

09-02-15  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I  - 2"  M 59,86 51,88 3.105,54                

09-02-27  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"  M 37,65 80,24 3.021,04                

09-02-54  ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 20MM (1/2")  M 176,20 5,18 912,72                   

09-02-55  ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")  M 323,04 5,72 1.847,79                

09-13-21
 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM  COM 

TAMPA E INSTALAÇÃO 
 M 503,99 75,04 37.819,41              

09-13-25
 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM  COM 

TAMPA E INSTALAÇÃO 
 M 17,46 111,98 1.955,17                

09-13-38  ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST.  M 108,00 73,06 7.890,48                

09-05-10  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES  un 8,00 899,06 7.192,48                

41.15.240
 Luminária  tipo "Spot" para  tri lho, foco orientável , corpo em a lumínio pintado, 

refletor em a lumínio anodizado, para  uma lâmpada halógena PAR30 de 75 W 
 UN 48,00 127,06 6.098,88                
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09 HIDRÁULICA SUBTOTAL 06               37.793,74 

Cotação 17  BANCADA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO POLIDO  M2 3,72 800,00 2.976,00                

Cotação 18  FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO POLIDO H ATÉ 10CM  M 11,12 80,00 889,60                   

10-14-08  TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"  UN 2,00 125,93 251,86                   

10-13-51  CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM  UN 2,00 438,14 876,28                   

Cotação 19  Insta lações  Hidrául icas    VB 1,00 32.800,00 32.800,00              

10 AR CONDICIONADO SUBTOTAL 06             307.667,33 

43.07.300  Ar condicionado a  frio, tipo spl i t cassete com capacidade de 18.000 BTU/h  UN  5,00 5.913,13 29.565,65              

43.07.310  Ar condicionado a  frio, tipo spl i t cassete com capacidade de 24.000 BTU/h  UN  4,00 6.689,30 26.757,20              

43.07.320  Ar condicionado a  frio, tipo spl i t cassete com capacidade de 36.000 BTU/h  UN  7,00 9.560,32 66.922,24              

43.07.320  Ar condicionado a  frio, tipo spl i t cassete com capacidade de 36.000 BTU/h  UN  7,00 9.560,32 66.922,24              

Cotação 20  Ar condicionado a  frio, tipo spl i t cassete com capacidade de 48.000 BTU/h  UN  4,00 12.400,00 49.600,00              

Cotação 21  Motoventi lador ref. 1738m³/h  UN  1,00 12.400,00 12.400,00              

Cotação 22  Motoventi lador ref. 1165m³/h  UN  1,00 9.400,00 9.400,00                

Cotação 23  Motoventi lador ref. 1009m³/h  UN  1,00 8.600,00 8.600,00                

Cotação 24  Rede de Tubulação de Ar Condicionado  VB 1,00 9.600,00 9.600,00                

Cotação 25  Rede de Tubulação Veni lação/ Dutos   VB 1,00 27.900,00 27.900,00              

11 CFTV SUBTOTAL 06               15.454,31 

09-90-38  CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES  M 942,43 1,86 1.752,92                

66.20.202  Insta lação de câmera fixa  para  CFTV  UN  32,00 135,58 4.338,56                

66.08.061
 Mesa controladora  híbrida  para  até 32 câmeras  IPs  com teclado e joystick, 

compatível  com s is tema de CFTV, IP ou analógico 
 UN  1,00 3.664,39 3.664,39                

09-07-76  PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE  UN 32,00 130,63 4.180,16                

09-05-43  CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM  UN 8,00 87,68 701,44                   

09-05-44  CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM  UN 4,00 204,21 816,84                   

12 DADOS e TELEFONIA SUBTOTAL 06               48.930,55 

09-07-76  	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE  UN 118,00 130,63 15.414,34              

66.20.225  	Switch Gigabit 24 portas  com capacidade de 10/100/1000/Mbps   UN  3,00 2.940,05 8.820,15                

69.09.260  Patch panel  de 24 portas  - categoria  6  UN  3,00 667,96 2.003,88                

69.09.360  Patch cords  de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria  6A  UN  69,00 140,60 9.701,40                

09-90-38  CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES  M 2.600,00 1,86 4.836,00                

09-86-11  TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO  UN 98,00 15,83 1.551,34                

09-82-95  PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11  UN 98,00 8,16 799,68                   

09-13-38  ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST.  M 50,00 73,06 3.653,00                

09-13-40  ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X50MM C/ TAMPA E INST.  M 4,00 97,03 388,12                   

09-13-13  PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO  M 21,00 53,84 1.130,64                

38.23.150  Suporte para  eletroca lha, ga lvanizado a  fogo, 300x100mm  UN  40,00 15,80 632,00                   

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 09               15.066,26 

17-45-01  ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO  M 3xM ÊS 180,00 6,71 1.207,80                

17-45-02  ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM  M3 180,00 5,29 952,20                   

01-05-40  TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM  M2 290,00 19,97 5.791,30                

17-04-01  LIMPEZA  M2 747,37 9,52 7.114,96                

1.920.664,54

BDI 25,56% 490.921,86

2.411.586,40

 SUB-TOTAL GERAL

 TOTAL EDIF
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ANEXO III  

CRONOGRAMA 

 

OBJETO:

UNIDADE: CROSP - PAULISTA

LOCAL: AV PAULISTA 688  7˚ e 8˚ andar

EMPRESA:

CONTRATO:

Valor: R$ 2.411.586,40

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 DEMOLIÇÕES 102.554,85     100,00% 102.554,85 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2 PREPARO E REGULARIZAÇÃO PISO 49.715,05       40,00% 19.886,02 40,00% 19.886,02 20,00% 9.943,01 0,00

3 ALVENARIAS e DIVISÓRIAS 107.034,40     0,00% 0,00 35,00% 37.462,04 35,00% 37.462,04 30,00% 32.110,32

4 ACABAMENTOS PISOS e PAREDES 171.472,02     0,00% 0,00 35,00% 60.015,21 35,00% 60.015,21 30,00% 51.441,61

5 ACABAMENTOS TETOS 459.705,76     0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 229.852,88 50,00% 229.852,88

6 CAIXILHOS e PERSIANAS 209.170,06     0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 104.585,03 50,00% 104.585,03

7 LUMINÁRIAS 227.684,18     0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 113.842,09 50,00% 113.842,09

8 ELÉTRICA 168.416,03     20,00% 33.683,21 30,00% 50.524,81 30,00% 50.524,81 20,00% 33.683,21

9 HIDRÁULICA 37.793,74       0,00% 0,00 25,00% 9.448,44 25,00% 9.448,44 50,00% 18.896,87

10 AR CONDICIONADO 307.667,33     0,00% 0,00 35,00% 107.683,57 35,00% 107.683,57 30,00% 92.300,20

11 CFTV 15.454,31       0,00% 0,00 30,00% 4.636,29 30,00% 4.636,29 40,00% 6.181,72

12 DADOS e TELEFONIA 48.930,55       10,00% 4.893,06 30,00% 14.679,17 30,00% 14.679,17 30,00% 14.679,17

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.066,26       25,00% 3.766,57 15,00% 2.259,94 45,00% 6.779,82 15,00% 2.259,94

TOTAL 1.920.664,54  

TOTAL Mês 8,58% 164.783,70 15,96% 306.595,47 39,02% 749.452,34     36,44% 699.833,03     

Físico Acumulado 8,58% 164.783,70 24,54% 471.379,17 63,56% 1.220.831,51  100,00% 1.920.664,54  

TOTAL Mês 8,58% 164.783,70 15,96% 306.595,47 39,02% 749.452,34     36,44% 699.833,03     

Financeiro Acumulado 8,58% 164.783,70 24,54% 471.379,17 63,56% 1.220.831,51  100,00% 1.920.664,54  

2.411.586,40  

REFORMA - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

TOTAL C/ BDI (25,56%)  
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ANEXO IV - PROJETOS 

 

 

(Os arquivos digitais estão disponíveis para envio eletrônico mediante solicitação através do endereço 

licitacao@crosp.org.br) 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

AO  

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 305/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO 7º. E 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA. 

 

A empresa __________________, com sede  ________________________, devidamente inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº _________________________, vem pelo presente apresentar à V.Sª, nossa proposta comercial, 

referente a Tomada de Preços nº 001/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada de 

engenharia para execução de obras/serviços de reforma do 7º. e 8º. Andares da sede do CROSP na Avenida 

Paulista, conforme segue abaixo: 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: 

 

1)Declara a proponente, por seu representante legal, que se submete aos preceitos legais em vigor, em 

especial aos da Lei n.º 8.666/93, suas alterações e às condicionantes deste certame.  

 

2) Declara a proponente, por seu representante legal, que o objeto ofertado atende todas as especificações 

exigidas no Anexo I – Termo de Referência do edital.  

 

3) Declara a proponente, por seu representante legal, que os preços acima indicados contemplam todos os 

custos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução das obras/ serviços objetivados, inclusive 

as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, 

equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da 

infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios 

resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim tudo o que 

for necessário para a execução total e completa das obras e/ou serviços complementares, conforme 

especificações que integram este Edital e seus anexos, bem como seus lucros, sem que lhe caiba, em qualquer 

caso, direito regressivo em relação ao CROSP.  

 

4) Declara que se compromete a executar eventuais serviços não constantes deste Edital e seus anexos, mas 

inerentes à natureza das obras/serviços contratados, nos termos do disposto no parágrafo 3º, art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

5) Declara que se sujeita plenamente às condições do presente Edital e seus anexos na execução das 

obras/serviços. 
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6) Declara que utilizará os equipamentos, as equipes técnicas e administrativas que forem necessárias para a 

perfeita e completa execução das obras/serviços, comprometendo-se a substituir ou aumentar as quantidades 

dos mesmos desde que assim o exija o engenheiro do CROSP. 

 

7) Declara que na execução das obras/serviços, será observado rigorosamente as especificações da planilha de 

orçamento estimada pelo CROSP e as disposições da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem 

como recomendações e instruções do engenheiro do CROSP, assumindo a integral responsabilidade pela 

perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos anexos. 

 

8) Validade da proposta: _______________________ (mínimo 60 dias). 

 

9) SEGUE ANEXA NOSSA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS – PQPU. 

 

Nome do Representante: 

Assinatura do representante: 

RG e CPF: Cargo: 

Local e data: 
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ANEXO III 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

AO  

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 305/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO 7º. E 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA. 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................................... C.N.P.J. MF. ..............................., endereço 

.............................................., por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui o Sr. 

................................, Cargo ..................; inscrito no CPF sob o no.  ........................, portador da cédula de 

identidade RG no. ......................., residente e domiciliado em ..............................., com endereço comercial na 

............................., ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes a 

Tomada de Preços nº 001/2020 nesse Conselho Regional de Odontologia de São Paulo - podendo 

complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, 

transigir, desistir e receber avisos e intimações, assinar declarações, enfim, praticar todos os atos necessários 

ao bom e fiel cumprimento deste instrumento. 

 

 

XXXXXXXXXXXXX, aos ....... de ............ de 2020. 

 

 

 

ASS.: .................................................................................................... 

Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante 

 

 

 

OBS.:  

1 – Anexar essa declaração ao instrumento de outorga – Procuração, Contrato Social ou outros documentos 

legais para comprovação do Representante Legal. 

 

2 – Esta deverá ser entregue fora dos envelopes, no ato da sessão do credenciamento. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º. DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

AO  

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 305/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO 7º. E 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA. 

 

Eu ..........................(nome completo), representante legal da empresa ................ (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar da Tomada de Preços nº 001/2020 declaro, sob as penas da Lei, que, nos termos do 

artigo 27, inciso V, da Lei n 8.666/93 a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7o, da 

Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXX, aos ....... de ............ de 2020. 

 

 

 

ASS.: .................................................................................................... 

Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

AO  

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 305/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO 7º. E 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA. 

 

Eu ..........................(nome completo), representante legal da empresa ................ (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar da Tomada de Preços nº 001/2020 declaro, sob as penas da Lei, a inexistência de 

fato superveniente impeditivo a habilitação. 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXX, aos ....... de ............ de 2020. 

 

 

 

ASS.: .................................................................................................... 

Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante 
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ANEXO VI  

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

AO  

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 305/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO 7º. E 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA. 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa _____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

_____________________________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins do que 

estabelece aquela Lei, sujeitando-a a comprovar tal condição, através de um dos seguintes documentos:  

- Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerça atividade comercial.  

- Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atue em outra área que não a comercial.  

 

 

 

 

XXXXXXX, _____ de __________________ de _____. 

 

___________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 

-APRESENTAÇÃO DOS CAT’S EM NOME DOS PROFISSIONAIS- 

 

AO 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Av. Paulista, 688, 8º andar – cj. 82 – Bela Vista - São Paulo / SP 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº001/2020 - PROCESSO Nº 305/2020. 

 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO 7º. E 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA.   

 

Comprovamos possuir em nosso quadro permanente, profissionais graduados, devidamente registrados na 

entidade profissional competente, detentores de atestados de responsabilidade técnica por execução de obra 

ou serviço, comprovado através de atestados e os respectivos CAT’s com características semelhantes, a saber: 

 

01 CAT (Fl. n°):  Data da Emissão:  

Profissional:  Título:  

Atividades Técnicas Realizadas: 

Local da Obra:  

Período: de  à  

Contratante:  

Contratada:  

 
Serviços comprovados pelo CAT acima: 

Serviço(s) Fl(s) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Local e data 

 

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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-APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS EM NOME DA EMPRESA- 

 

 

 

AO 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Av. Paulista, 688, 8º andar – cj. 82 – Bela Vista - São Paulo / SP 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº001/2020 - PROCESSO Nº 305/2020. 

 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO 7º. E 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA.   

 

Comprovamos através da presente a capacidade técnica-operacional de nossa empresa, pois somos 

detentores dos Atestados, a saber: 

 

01 Atestados (Fl. n°):  Data da Emissão:  

Profissional:  Título:  

Atividades Técnicas Realizadas: 

Local da Obra:  

Período: de  à  

Contratante:  

Contratada:  

 
Serviços comprovados pelo Atestado acima: 

Serviço(s) Fl(s) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Local e data 

 

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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-DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- 

 

 

AO 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Av. Paulista, 688, 8º andar – cj. 82 – Bela Vista - São Paulo / SP 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº001/2020 - PROCESSO Nº 305/2020. 

 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO 7º. E 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA.   

 

Declaramos, para efeito da licitação em referência, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, 

de acordo com a Resolução nº 213 de 29.06.73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), caso venhamos a vencer 

a  referida licitação. 

 

Nome:  

Assinatura:  

Especialidade:  

CREA Nº  Data do Registro:  

 
Sendo mais de um: 

Nome:  

Assinatura:  

Especialidade:  

CREA Nº  Data do Registro:  

 

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico 

profissional permanente, com relacionamento junto à empresa, dentro da leis trabalhistas vigentes, conforme 

solicitado no item 6.4.5 do Edital de Tomada de Preços nº 001/2020. 

 

Local e data 

 

 

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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-DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS 

AS INFORMAÇÕES, ETC- 

 

 

 

AO 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Av. Paulista, 688, 8º andar – cj. 82 – Bela Vista - São Paulo / SP 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº001/2020 - PROCESSO Nº 305/2020. 

 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO 7º. E 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA.   

 

Declaramos, em atendimento ao item 6.4.6 do edital de Tomada de Preços nº 001/2020, que recebemos os 

documentos, e tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para a execução das 

obras objetivadas, em epígrafe. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

 

Local e data 

 

 

 

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO.  

CONTRATADA: ________________________________________________  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE 

OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO 7º. E 8º. ANDARES DA SEDE DO CROSP NA AVENIDA PAULISTA. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 305/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

 

Pelo presente termo de contrato, de um lado o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, com 

sede na XXXXXXXXXXX, – XXXXXXXXX – XXXXXXX/SP – CEP: XXXXXXX, inscrito no CNPJ/MF sob nº. CNPJ 

XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo Presidente, Sr. XXXXXXX, portador do RG nº _______ e do 

CPF nº _______ e, pelo Tesoureiro, Sr. XXXXX, portador do RG. n° __________ e do CPF n° ___________, ora 

chamada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ________, com sede na Rua _______, nº 

_____, no Município de ______, Estado de _________, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, neste ato 

representada por ______, portador do RG n.º ___ e CPF n.º _________, doravante designado simplesmente 

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que se segue, e que reciprocamente outorgam e aceitam:  

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO  

1.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia para a execução de obras/serviços 

de reforma do 7º. e 8º. Andares da sede do CROSP na Avenida Paulista, de acordo com os elementos que 

compõe a Tomada de Preços nº 001/2020, o qual, doravante, fica fazendo parte integrante deste instrumento 

contratual, independentemente de transcrição, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as 

normas legais que regem a matéria Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações conforme especificações 

contidas no Edital. 

 

CLÁUSULA 2ª – DOS PRAZOS 

2.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do mesmo, podendo 

ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante termo aditivo, desde que não haja manifestação por 

escrito, em contrário por parte da CONTRATADA no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término 

contratual ou de suas prorrogações.  

2.2. A CONTRATADA fica sujeita as sanções e rescisão dispostas no edital caso manifeste intenção contraria a 

renovação após 30 (trinta) dias antes do término do contrato. 

 

CLÁUSULA 3ª – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

3.1. A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às especificações e exigências do Edital, garantindo a 

substituição imediata dos serviços, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, caso estejam em desacordo. 

3.2. Mesmo na vigência do contrato a CONTRATANTE poderá promover, a seu critério, outros certames 

licitatórios para os mesmos produtos, desde que seja de interesse público. 
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3.3. Os serviços somente serão considerados recebidos após as conferências de praxe. Ocorrendo a rejeição 

dos serviços, a empresa será notificada.  

3.4. Os serviços rejeitados deverão ser refeitos imediatamente após o recebimento da notificação escrita do 

órgão da CONTRATANTE, correndo todos os custos pela CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

4.1. DA CONTRATADA 

4.1.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

4.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

4.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

4.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

4.1.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante 

de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 

7.203, de 2010; 

4.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, 

a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões 

que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 

contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 

conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

4.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 

de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere a responsabilidade à Contratante; 

4.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

4.1.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 

condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

4.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

4.1.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

4.1.12.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
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4.1.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo 

determinado. 

4.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 

de segurança, higiene e disciplina. 

4.1.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

4.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

4.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade 

previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 

13.146, de 2015. 

4.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

4.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante; 

4.1.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.1.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – 

F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

4.1.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma 

permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

4.1.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles 

produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

4.1.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, 

sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova 

empresa que continuará a execução dos serviços. 

4.1.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

4.1.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

4.1.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 

órgão para a execução do serviço; 
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4.1.28. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição 

cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

4.1.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado 

pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 

execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

4.1.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-

la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos 

assumidos; 

4.1.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

4.1.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

4.1.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.º 

6.496/77 e 12.378/2010) no prazo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato; 

4.1.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

4.1.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto. 

4.1.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento 

contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo. 

4.1.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 

2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  

devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) 

supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas 

específicas do órgão ambiental competente. 

4.1.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 

execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

4.1.38.1. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 

6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

4.1.38.2. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério 

do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou 

subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 

obrigatória. 
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4.1.38.2.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 

em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em 

complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites 

do território estadual. 

4.1.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos: 

4.1.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

4.1.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 

contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

4.1.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de 

material para usos futuros;  

4.1.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização 

ou reciclagem futura; 

4.1.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

4.1.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

4.1.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

4.1.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a 

contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de 

Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

4.1.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

4.1.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 

para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os 

limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e 

legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

4.1.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto 

da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-

10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos 

termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

4.1.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser 

utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 
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capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes; 

4.1.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto à obra. 

4.1.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas 

custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e 

demais documentos anexos; 

4.1.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, 

gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e 

concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

4.1.44. No caso de execução de obra: 

4.1.44.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional 

abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou 

Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, 

fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 

4.1.44.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios 

ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos 

em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços 

para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

4.1.44.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como 

pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução 

do contrato; 

4.1.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

4.1.44.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente 

participarem da execução do contrato; 

4.1.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura 

mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo 

quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o 

pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução 

dos serviços objeto do contrato; 

4.1.44.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;  

4.1.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

4.1.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) 

dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de 

Novembro de 2018. 
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4.1.44.10. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e 

pela qualidade da subcontratação. 

 

4.2. DO CONTRATANTE: 

4.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

4.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis; 

4.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 

soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

4.2.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro; 

4.2.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em 

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

4.2.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

4.2.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento 

direto; 

4.2.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

4.2.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização 

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica 

para a qual o trabalhador foi contratado; e 

4.2.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 

entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

4.2.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

4.2.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

4.2.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

4.2.10.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas; 

4.2.11.  Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

4.2.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

4.2.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

4.2.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

4.2.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

4.2.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis; 

4.2.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 

assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor).  
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4.2.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA 5ª – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. O valor desta empreiteira global é de R$ ....... (........), a serem pagos pela Proprietária ao EMPRETEIRO, até 

o 15º (décimo quinto) dia útil após cada medição de serviço executado, mediante a apresentação das notas 

fiscais/faturas junto à Tesouraria do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. 

 

CLÁUSULA 6ª – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

6.1. Os valores constantes na Proposta poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, II “d” da Lei 8.666/93.  

6.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 

imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 

impacto nos custos do contrato.  

6.3. Objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, haverá reajuste nos preços 

desde que comprovado aumento do custo pela contratada e aceito pela contratante.  

6.4. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições da proposta adjudicada, acréscimos 

ou supressão, nos limites estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, do objeto licitado, conforme 

pactuado entre as partes.  

6.5. O reajuste de valores nos preços contratados observará a mesma porcentagem repassada aos demais 

consumidores (INPC – IBGE).  

 

CLÁUSULA 7ª – DAS PENALIDADES E RESCISÃO  

7.1. As penalidades estão previstas no Edital.   

7.2. O presente contrato somente poderá ser rescindido ou alterado nas hipóteses legais, por acordo das 

partes ou, unilateralmente, pela contratante, nos casos de interesse público devidamente justificado.  

7.2.1. Poderá também ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação judicial, sem qualquer 

ônus ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei Federal 

nº 8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo:  

a) Falência;  

b) Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do contrato sem a prévia anuência 

e autorização do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo; 

c) Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida comprovação de força maior; 

d) Não cumprimento de determinação deste instrumento.  

7.2.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo assegurado 

o contraditório e a ampla defesa.  

7.3. A contratada reconhece, neste ato, os direitos da contratante previstos no art. 80 da Lei Federal nº 

8.666/93, em caso de rescisão administrativa.  

 

CLÁUSULA 8ª – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão 

empregados e a fiscalização pelo CROSP são aqueles previstos no Projeto executivo, anexo ao Edital. 

 

CLÁUSULA 9ª – DOTAÇÃO 
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9.1. Os recursos previstos para atender a presente despesa onerarão a dotação n.º 6.2.2.1.1.02.01.01.001 do 

orçamento deste Conselho Regional para o ano de 2020. 

 

CLÁUSULA 10ª – DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, cancelar o contrato, no interesse público, sem que caiba 

direito a indenização de qualquer espécie, em especial quando os preços se apresentarem superiores aos 

praticados no mercado, ou pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do presente instrumento, observadas as disposições legais 

pertinentes. 

 

CLÁUSULA 11ª – DO FORO  

11.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal Secção Judiciária de São Paulo como competente para apreciar todas 

as questões decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja.  

 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e para o 

mesmo fim.  

 

 

 

São Paulo,          de                         de                         . 

 

 

 

Marcos Jenay Capez, CD – Presidente 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

Marco Antonio Manfredini, CD – Tesoureiro 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

CONTRATADA 

Representante da Contratada 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1-___________________________                                                        2-____________________________ 


