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EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 

RDC N° 004/2019 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – FAPUNIFESP” 

 

 

A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, doravante denominada 

FAPUNIFESP, informa que está aberto processo de licitação no Regime Diferenciado de Contratação, 

doravante denominado RDC ELETRÔNICO, modo de disputa ABERTO, critério de julgamento 

MENOR PREÇO, no regime de execução de empreitada global, para a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 

EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE - FAPUNIFESP”. Esta licitação será regida pela Lei nº 12.462 

de 04/08/2011, pelo Decreto nº. 7.581/2011 e legislação complementar aplicável e pelas condições 

estabelecidas no presente Edital. 

 

QUADRO GERAL 

FORMA: ELETRÔNICA 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

TIPO: MENOR PREÇO  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.  

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (artigo 8º, inciso II, da Lei 12.462 de 

04/08/2011). 

DATA DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL: 11/09/2019. 

DATA E HORÁRIO LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: da publicação do edital até as 9:00 horas 

do dia 02/10/2019. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:10 HORAS  

DATA E HORÁRIO DO INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 02/10/2019, A PARTIR DAS 14:00 HORAS. 

ATRAVÉS DO SITE: www.licitacoes-e.com.br 

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de 

Brasília. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O RDC ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionários da FAPUNIFESP, que constituirão a Comissão de 

Licitação, doravante denominada COMISSÃO, mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e” constante da página eletrônica do Banco do 

Brasil S.A. 

1.3 Observado o prazo legal, o PROPONENTE poderá formular consultas para o e-mail 

licitacao@fapunifesp.edu.br, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, informando o número da licitação. As consultas serão respondidas diretamente no 

site www.licitacoes-e.com.br, no campo “MENSAGENS”, no link correspondente a este Edital.  

1.4 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico 

e na documentação relativa ao certame.  

 

2. DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto deste certame a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO 

CULTURAL EM SAÚDE - UNIFESP”, sob regime de empreitada por preço global, conforme Termo de 

Referência e especificações técnicas descritas nos projetos de arquitetura, engenharia, memoriais 

e planilhas orçamentarias que integram a Pasta Técnica que poderá ser fornecida por mídia do tipo 

CD/DVD, a ser fornecida pelo licitante interessado, no endereço da FAPUNIFESP, constante no 

rodapé  do presente edital,  como também será disponibilizada por meio digital, através do link: 

https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=5066.  

  

Estão anexo e fazem parte do presente Edital os seguintes documentos: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA - Informações e procedimentos para execução da reforma com 

ampliação, e Pasta Técnica contendo Projeto executivo completo, memoriais descritivos, planilha 

orçamentária com quantitativos e custos, cronograma físico financeiro, aprovações legais, 

responsabilidades técnicas dos projetistas (ARTs RRTs) e documentação do imóvel.  

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – GERAL E RESUMO; 

https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=5066
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

ANEXO IV – MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS BDIS; 

ANEXO V – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO 

DA LICITAÇÃO; 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABDICAÇÃO DA VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO;  

ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO; 

ANEXO IX – MODELO DE RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA (ETM) E 

DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

ANEXO X – PROCEDIMENTOS GERAIS E CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA; 

ANEXO XI – MODELO DE PROPOSTA DA LICITANTE 

ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. 

ANEXO XIII - MODELO DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DO DECRETO ESTADUAL N. 49.674/05 ANEXO XIV - MODELO DE 

COMPROMISSO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS QUE CONTENHAM AMIANTO OU 

ASBESTOS - LEI ESTADUAL Nº 12.684/2007  

ANEXO XV – MODELO DE RELATÓRIOS FOTOGRÁFICO E CRONOGRAMAS 

ANEXO XVI – MODELO DE PLANILHA DE MEDIÇÃO 

ANEXO XVII - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA 

ANEXO XVIII - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ANEXO XIX - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

ANEXO XX – MINUTA DE PROCURAÇÃO 

ANEXO XXI - PROCEDIMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO, GUARDA E RETORNO DOS LIVROS E DO 

ACERVO HISTÓRICO DE PERIÓDICOS DA UNIFESP 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

3.1 O edital, juntamente com os anexos, estará disponível no site www.licitacoes-e.com.br, sendo 

que as licitantes deverão ler atentamente todo o edital e seus anexos, bem como acompanhar o 

andamento no site  www.licitacoes-e.com.br, pois todos os esclarecimentos porventura prestados 
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ficarão disponíveis no mesmo, sendo ônus da licitante acompanhar o andamento do processo 

licitatório. 

 

3.2   Poderão participar do processo os interessados que atenderem a TODAS as exigências contidas 

neste Edital e seus anexos. 

 

3.3   O licitante, na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, optante 

pelo Simples Nacional, deverá avaliar se o objeto da presente licitação se enquadra em uma das 

vedações citadas nos incisos do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 e não se encontra 

ressalvado dentre as exceções previstas no parágrafo primeiro do citado artigo. 

 

3.3.1 Constatando a vedação, não poderá beneficiar-se dessa opção e a proposta apresentada 

não deverá contemplar os benefícios tributários do regime diferenciado. 

 

3.3.2 Caso venha a ser contratado, estará sujeito à retenção na fonte de tributos e 

contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, independentemente de a proposta,  

indevidamente, contemplar os benefícios tributários do regime diferenciado, obrigando-se, 

ainda, a apresentar a FapUNIFESP a solicitação de exclusão do referido regime, protocolada 

junto à Receita Federal.  

 

3.4   Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste RDC:  

 

3.4.1 Empresas que se encontrem em regime de concordata ou com falência decretada, concurso 

de credores, processo de insolvência, dissolução e liquidação, em recuperação judicial ou em 

processo de recuperação extrajudicial;  

 

3.4.2 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela FapUNIFESP, por órgão da 

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por 

meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado, do Município ou do DF, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição;  
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3.4.3   Empresas que estejam suspensas ou impedidas de contratar com a FapUNIFESP; 

 

3.4.4   Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

 

3.4.5   Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, entendidas como aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum;  

 

3.4.6   Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias umas das outras. 

 

3.4.7   Pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com 

mais de 5% (cinco por cento) do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou 

subcontratado;  

 

3.4.8 Empregado, terceirizado, prestador de serviço ou dirigente da FapUNIFESP ou responsável 

pela licitação; 

 

3.4.9  Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

 

3.4.10  Pessoa física ou jurídica que tenha tido qualquer tipo de vínculo com a empresa que elaborou 

no projeto, considerando que disposições do § 4º do Art. 36 da Lei 12.462/2011 – RDC,  considera 

como participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante 

ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e 

serviços a estes necessários. 

 

3.4.11   Empresas estabelecidas na forma de consórcio. 

 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
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4.1 O certame será processado e julgado pela COMISSÃO, que terá, em especial, as seguintes 

competências: 

a) coordenar o processo licitatório; 

b) conduzir a sessão pública na internet; 

c) processar a licitação, receber e responder a pedidos de esclarecimentos, receber e decidir 

as impugnações contra o instrumento convocatório; 

d) receber, examinar e julgar as propostas conforme requisitos e critérios estabelecidos no 

instrumento convocatório; 

e) receber e examinar os documentos de habilitação, declarando habilitação ou inabilitação 

de acordo com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 

f) desclassificar propostas indicando motivos; 

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à Autoridade Superior quando 

mantiver sua decisão; 

h) dar ciência aos interessados das decisões adotadas nos procedimentos; 

i) encaminhar o processo devidamente instruído à Autoridade Superior e propor a 

adjudicação do objeto, a homologação da licitação e a convocação do vencedor para a 

assinatura do contrato; 

j) propor à Autoridade Superior a revogação ou a anulação da licitação; 

k) propor à Autoridade Superior a aplicação de sanções. 

 

4.1.1   É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover as diligências 

que entender necessárias. 

 

4.1.2    É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja 

alterada a substância da proposta, adotar as medidas de saneamento destinadas a esclarecer 

informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a 

instrução do processo. 

 

4.1.3   Caberá ao Presidente da Comissão a condução da sessão pública de que trata o item 4.4, para 

efeito de identificação e interlocução eletrônica no Sistema Licitações-e, ficando preservadas todas 

as demais competências e atividades da COMISSÃO previstas neste Edital. 
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4.2 CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E 

4.2.1   Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do RDC ELETRÔNICO 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências 

do Banco do Brasil S.A., sediadas no País. 

 

4.2.2  As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 

apresentação de procuração por instrumento público ou particular, nos moldes do Anexo XX, com 

firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais 

atos e operações no Licitacoes-e. 

 

4.2.2.1    No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do 

signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia autenticada do estatuto ou 

contrato social em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do 

signatário. 

 

4.2.3  Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa PROPONENTE, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 

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

 

4.2.4  A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 

qualquer RDC ELETRÔNICO, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 

iniciativa do Banco do Brasil S.A., devidamente justificado. 

 

4.2.5   Na hipótese de ocorrer reorganização societária do PROPONENTE, por motivo de 

incorporação, fusão, cisão, aquisição ou associação, no transcorrer do prazo de validade do 

credenciamento, o Banco do Brasil S.A. deverá ser comunicado imediatamente, para que a 

COMISSÃO possa distinguir com precisão a empresa que está participando do certame. 

 

4.2.5.1  Neste caso, a empresa resultante da incorporação, fusão, cisão, aquisição ou 

associação deverá providenciar a regularização da chave de identificação e senha para 
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continuidade da participação no certame, junto à Agência do Banco do Brasil onde foi 

efetuado o credenciamento original. 

 

4.2.6   É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha. 

 

4.2.7   O credenciamento do PROPONENTE pelo seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao RDC ELETRÔNICO. 

 

4.2.8  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007 e para que essas possam 

usufruir do tratamento diferenciado previsto no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do 

credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como o preenchimento da declaração constante 

do Anexo XVIII, documento imprescindível para habilitação. 

 

4.2.8.1 As declarações referidas no item anterior servirão como comprovação do 

enquadramento do PROPONENTE como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

conforme o caso, nas quais deverá constar, sob as penas da lei, declaração de que o 

PROPONENTE cumpre os requisitos legais para a qualificação como “Microempresa” ou 

“Empresa de Pequeno Porte”, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

4.3 PARTICIPAÇÃO 

4.3.1  A participação no RDC ELETRÔNICO se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 

estabelecidos. 

 

4.3.1.1 A informação dos dados de acesso deve ser feita na página inicial do site 

www.licitacoes-e.com.br , opção “Acesso Identificado”. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.3.2  O encaminhamento da proposta pressupõe o conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. O PROPONENTE declarará no sistema, antes de registrar sua 

proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se 

às sanções legais na hipótese de declaração falsa. 

 

4.3.3  O PROPONENTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil 

S.A. responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

 

4.3.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 

o PROPONENTE às sanções previstas neste edital. 

 

4.3.5  Caberá ao PROPONENTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do RDC ELETRÔNICO ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

4.3.6  O PROPONENTE deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil S.A. (Órgão provedor 

do sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 

senha, para imediato bloqueio de acesso.  

 

4.4 ABERTURA E JULGAMENTO 

4.4.1  A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando 

do Presidente da COMISSÃO. 

 

4.4.2 Até a abertura da sessão, os PROPONENTES poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 
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4.4.3  Será tornado público o orçamento estimado do objeto da licitação após a adjudicação do 

objeto. 

 

4.4.4 A COMISSÃO verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital quanto ao objeto e ao preço. 

 

4.4.5  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os PROPONENTES. 

 

4.4.6 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela COMISSÃO, sendo que 

somente estas participarão da fase de lance. 

 

4.4.7 Classificadas as propostas, o Presidente da COMISSÃO dará início à fase competitiva, quando 

então os PROPONENTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico. 

 

4.4.8 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos PROPONENTES deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o PROPONENTE será 

imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

4.4.9 O PROPONENTE somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

4.4.10    O PROPONENTE poderá apresentar, durante a disputa, lances intermediários. 

 

4.4.10.1 São considerados lances intermediários aqueles iguais ou superiores ao menor 

lance já ofertado e inferiores ao último lance dado pelo próprio PROPONENTE. 

 

4.4.11    Os lances ofertados serão no valor global dos serviços, observado o disposto no item 5.1. 
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4.4.12   Durante a sessão pública, os PROPONENTES serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais PROPONENTES. 

 

4.4.13   A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presidente da COMISSÃO. 

O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

4.4.14    Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente da COMISSÃO 

poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao PROPONENTE que tenha 

apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. A 

negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

PROPONENTES. 

 

4.4.14.1   Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser divulgados os custos dos 

itens ou das etapas do orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas 

ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de reelaboração da planilha com os 

valores adequados ao lance vencedor, na forma prevista no art. 40, § 2º do Decreto nº 

7.581/2011. 

 

4.4.15    No caso de desconexão do Presidente da COMISSÃO, no decorrer da etapa de lances, se o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos PROPONENTES, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

4.4.16     Quando a desconexão do Presidente da COMISSÃO persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão do RDC na forma eletrônica poderá ser suspensa e reiniciada somente após 

comunicação aos PROPONENTES, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
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4.4.16.1  A COMISSÃO irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de suspender o RDC 

ELETRÔNICO, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa 

competitiva do certame. 

 

4.4.17     Encerrada a etapa de lances, a COMISSÃO examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 

habilitação do PROPONENTE conforme disposições do edital. 

 

4.4.18    Os documentos relativos aos requisitos não compreendidos no SICAF - solicitados no Anexo 

V, bem como a Carta-Proposta e a Planilha de Quantitativos e Valores (Anexo II) – no valor do menor 

lance cotado ou negociado, com os valores adequados de acordo com o §2º do artigo 40 do Decreto 

7.581/2011 - deverão ser remetidos para o e-mail licitacao@fapunifesp.edu.br, no prazo de até 24 

horas, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, contados a partir do 1° dia útil subsequente à data da realização da SESSÃO DE 

LANCES  supracitada no preambulo deste edital, para o seguinte endereço: Fundação de Apoio a 

Universidade Federal de São Paulo – FapUNIFESP - Rua Diogo de Faria, n° 1087 - 8º andar. CEP 

04037-003. São Paulo - SP. Brasil – A/C Presidente da Comissão.  

 

4.4.18.1    Será obrigatória a assinatura de profissional habilitado nos Documentos anexados 

à Carta-Proposta, além da menção explícita ao título profissional e ao número da carteira 

profissional de quem os subscrever, para fins de cumprimento às determinações dos artigos 

13 e 14 da Lei n.º 5.194, de 24/12/1966, bem como do artigo 1º, inciso IV, da Resolução 

CONFEA n° 282, de 24/08/1983. 

 

4.4.18.2  Na proposta do proponente, deverá estar prevista a composição analítica do 

percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI e dos Encargos Sociais – ES, 

discriminando as parcelas que os compõem, bem como a composição dos custos unitários 

quando estes diferirem daqueles constantes dos sistemas de referência adotados nesta 

licitação. 
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4.4.19  Os quantitativos previstos na Planilha de Quantitativos e Valores (Documentos contidos na 

Pasta Técnica) pela Administração não poderão ser alterados pelo PROPONENTE. 

 

4.4.20    A habilitação do PROPONENTE consiste na verificação da regularidade do autor da proposta 

e poderá ser efetuada junto ao SICAF ou junto à COMISSÃO, nos termos da documentação prevista 

no Anexo V. A COMISSÃO verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação 

contidas neste Edital. 

 

4.4.21 O PROPONENTE indicará na Carta-Proposta (Anexo XI), a forma escolhida para a habilitação, 

dentre as duas opções estipuladas acima. 

 

4.4.22 No caso de o PROPONENTE ser empresa estrangeira, esta deverá estar em funcionamento 

no Brasil, na forma dos artigos 1.130 a 1.141 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil 

Brasileiro). 

 

4.4.23 No caso de não ocorrer a entrega da Carta-Proposta no prazo previsto no item 4.4.18, sem 

as justificativas aceitas pela COMISSÃO, ou na hipótese de apresentação desta em desacordo com 

os termos deste Edital, que, para todos os efeitos, será considerada como não entregue, poderá ser 

aplicada ao PROPONENTE as penalidades descritas no item 7 deste Edital. 

 

4.4.24 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o PROPONENTE não atender 

às exigências habilitatorias, a COMISSÃO examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua compatibilidade e a habilitação do PROPONENTE, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa 

a COMISSÃO poderá negociar com o PROPONENTE para que seja obtido preço melhor. A 

negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

PROPONENTES. 

 

4.4.25 Na hipótese de aplicação da prerrogativa do item anterior, o PROPONENTE classificado 

deverá remeter para o e-mail licitacao@fapunifesp.br, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, 

após a convocação, os documentos relativos aos requisitos não compreendidos no SICAF - 
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solicitados no Anexo V, bem como a Carta-Proposta (ANEXO XI) e a Planilha de Quantitativos e 

Valores (Anexo II), com os valores adequados de acordo com o §2º do artigo 40 do Decreto 

7.581/2011, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 

03 (três) dias úteis, contados a partir do 1° dia útil subsequente à data da convocação, para o 

seguinte endereço: Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo – FapUNIFESP - Rua 

Diogo de Faria, n° 1087 - 8º andar. CEP 04037-003. São Paulo-SP. Brasil – A/C Presidente da 

Comissão. 

 

4.4.25.1 Será obrigatória a assinatura de profissional habilitado nos Documentos anexados 

à Carta-Proposta, além da menção explícita ao título profissional e ao número da carteira 

profissional de quem os subscrever, para fins de cumprimento às determinações dos artigos 

13 e 14 da Lei n.º 5.194, de 24/12/1966, bem como do artigo 1º, inciso IV, da Resolução 

CONFEA n° 282, de 24/08/1983. 

 

4.4.25.2 Na proposta do proponente, deverá estar prevista a composição analítica do 

percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI e dos Encargos Sociais – ES, 

discriminando as parcelas que os compõem, bem como a composição dos custos unitários 

quando estes diferirem daqueles constantes dos sistemas de referência adotados nesta 

licitação. 

 

4.4.26 Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o PROPONENTE será declarado 

vencedor e o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço, que será 

convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido no item 8 e 

condições definidas no item 9 deste Edital. 

 

4.4.27 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública 

do RDC ELETRÔNICO. 

 

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

5.1 No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços 

apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREÇO GLOBAL, para 
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a prestação dos serviços, segundo o modelo de Carta-Proposta, e seus documentos, constante no 

Anexo XI deste Edital. 

 

5.1.1 A COMISSÃO verificará a conformidade do preço global da PROPOSTA mais vantajosa em 

relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, bem como a sua adequação com 

os termos deste Edital. 

 

5.1.2 O valor global máximo que a FapUNIFESP admite pagar para a execução dos serviços 

objeto desta licitação é o definido no Termo de Referência. 

 

5.1.3 Os valores unitários de cada item e subitem que compõem a proposta do 

PROPONENTE não poderão exceder os valores unitários do orçamento estimado de 

referência do projeto citado acima. 

 

5.2 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006 e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007. 

 

5.2.1 A identificação do PROPONENTE como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno 

Porte-EPP será confirmada após o encerramento dos lances. 

 

5.3 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 

à proposta de menor preço. 

 

5.4 Para efeito do disposto no item 4.3 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

a) após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 

classificada será convocada para, caso seja de seu interesse, apresentar nova proposta, a qual 

deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito. Caso 
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ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do 

certame; e 

 

b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da alínea “a” 

deste item, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do item 4.3 deste edital, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito. 

 

5.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 4.4 deste edital, a empresa autora 

da proposta de menor preço, originalmente apresentada, voltará à condição de primeira 

classificada. 

 

5.5.1 Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, a COMISSÃO adotará os 

seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

a) será realizada disputa final para que os licitantes empatados apresentem nova 

proposta fechada em ato contínuo à classificação; 

b) os previstos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2 do art. 

3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

c) sorteio. 

 

5.6 Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital, 

será desclassificada aquela que: 

 

5.6.1 contenha vícios insanáveis; 

 

5.6.2 não obedeça às especificações previstas neste Edital; 

 

5.6.3 apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

 

5.6.4 não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela COMISSÃO; 
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5.6.4.1 serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores 

à setenta por cento do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento 

do valor do orçamento estimado pela FapUNIFESP; 

b) valor do orçamento estimado pela FapUNIFESP. 

 

5.6.4.2 A COMISSÃO poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da 

proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada. 

 

5.6.5 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde 

que insanáveis; 

 

5.7 No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 

 

5.8 Em qualquer situação, é facultado à COMISSÃO negociar redução de preços diretamente com o 

autor da melhor proposta. 

 

5.9 O PROPONENTE que tenha direito a redução de custos previdenciários, de que tratam as 

disposições constantes na Lei nº 12.546/2011 e no Decreto nº 7.828/2012, deverá apresentar 

proposta com a composição dos valores considerando a desoneração do INSS nos encargos sociais 

conforme a referida legislação. 

 

6. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

6.1 Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do RDC ELETRÔNICO. 
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6.1.1 A COMISSÃO decidirá sobre a impugnação antes da abertura das PROPOSTAS e, sendo 

acolhida, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

 

6.2 Qualquer PROPONENTE poderá, após ser declaração do vencedor, manifestar imediatamente 

sua intenção de recorrer em face dos atos realizados no curso do processo licitatório, de forma 

motivada e com o registro da síntese de suas razões em campo próprio do sistema, sendo-lhes 

facultado apresentar suas razões de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficando os demais, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará 

a contar do término do prazo do recorrente, estando assegurada vista dos elementos indispensáveis 

à defesa dos seus interesses. 

 

6.3 A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura das propostas, a etapa de lances e a 

declaração do vencedor. 

 

6.3.1 A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e o julgamento de 

habilitação, de acordo com as exigências previstas neste edital. 

 

6.4 Encerrada a etapa de lances, os PROPONENTES deverão consultar regularmente o sistema para 

verificar se foi declarado o vencedor e se está aberta a opção para interposição de recurso. A partir 

da liberação, os PROPONENTES deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, manifestar a 

intenção de recorrer, de forma motivada e com o registro da síntese de suas razões em campo 

próprio do sistema. 

 

6.4.1 O PROPONENTE desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar 

a sua intenção de interpor recurso naquele momento. 

 

6.5 A falta de manifestação do PROPONENTE quanto à intenção de recorrer, na forma e prazo 

estabelecidos nos itens anteriores, importará decadência desse direito, ficando a Autoridade 

Superior autorizada a adjudicar o objeto ao PROPONENTE declarado vencedor. 
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6.6 Os recursos deverão ser endereçados ao Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo 

– FapUNIFESP - Rua Diogo de Faria, n° 1087 - 8º andar. CEP 04037-003. São Paulo-SP. Brasil – A/C 

Presidente da Comissão, e dirigidos à Autoridade Superior, por intermédio da COMISSÃO que 

praticou o ato recorrido, cabendo a este reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do 

recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do seu recebimento, para a 

decisão final. 

 

6.7 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo PROPONENTE. 

 

6.8 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

6.9 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior 

adjudicará o objeto, homologará o procedimento licitatório e convocará o licitante vencedor para 

assinatura do contrato. 

 

7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E CIVIS  

7.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a FapUNIFESP, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais cominações legais, 

garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:  

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei nº 

12.462/2011;  

b) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento 

falso;  

c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado;  
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d) não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 

justificado;  

e) fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;  

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou  

g) der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

 

8.  FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1  Homologado o resultado da licitação pela Autoridade Superior, o PROPONENTE VENCEDOR será 

convocado para assinar o contrato, na forma do Anexo VIII, que terá efeito de compromisso visando 

à execução do objeto desta licitação. 

 

8.1.1  Após a homologação da licitação, para fins de celebração do contrato e com vistas ao 

atendimento ao disposto no inciso III do Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 

a CONTRATANTE consultará a situação da empresa junto ao Cadastro Informativo de 

Créditos do Setor Público Federal – CADIN. 

 

8.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, 

para assinar o contrato específico, sob pena de sofrer a penalidade de impedimento de contratar. 

Referido prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito 

pela FapUNIFESP. 

 

8.3 A assinatura do contrato estará condicionada: 

 

a) à comprovação da regularidade da situação do PROPONENTE VENCEDOR junto ao SICAF 

ou junto à COMISSÃO e da regularidade trabalhista (Lei nº 12.440/2011); 

b) à apresentação do documento de procuração (Anexo XX) devidamente reconhecido em 

cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa. No 

caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário nomear 

procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto social ou contrato social em vigor, 

e quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário; 
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c) à apresentação da Carta-Proposta, preenchida e assinada na forma do Anexo XI; 

d) a comprovação exigida no Termo de Referência relativa à experiência do(s) 

profissional(is) designado(s) para a prestação dos serviços e do seu vínculo com a empresa 

a ser contratada; 

e) à apresentação da relação da equipe técnica que realizará os serviços, conforme Termo 

de Referência; 

f) à comprovação de visto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

jurisdicionante ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU dos locais dos serviços, no 

caso de serviços a serem realizados fora da jurisdição do PROPONENTE. Caso na data de 

assinatura do contrato a CONTRATADA não possua ainda o visto no CREA, deverá 

apresentar o protocolo de solicitação e, no prazo de 15 (quinze) dias, o visto definitivo. 

 

8.4 Quando o PROPONENTE VENCEDOR não atender ao item acima, ou quando, injustificadamente, 

recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convocado outro PROPONENTE, desde que respeitada a 

ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, 

para assinar o contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 

8.5 Caso o PROPONENTE VENCEDOR seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, constituída 

na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, a 

comprovação da regularidade fiscal será condição indispensável para a assinatura do contrato, sem 

prejuízo das disposições previstas no item 7.3 acima. 

 

8.5.1 Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte for declarada a vencedora do certame, prorrogável, a critério da 

FapUNIFESP, por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito 

de certidão negativa. 

Obs.: a declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá em momento 

posterior à fase de habilitação; 
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8.5.2 A não regularização da documentação no prazo acima estipulado, implicará 

decadência do direito à contratação pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sem 

prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à FapUNIFESP convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

8.6 Por ocasião da assinatura do contrato, pertencerão à CONTRATANTE, sem qualquer ônus 

adicional, todos os Direitos Autorais Patrimoniais referentes aos projetos e demais trabalhos 

realizados no âmbito do contrato, incluindo os direitos de replicação e divulgação em qualquer tipo 

de mídia, existente ou que venha a existir, garantindo-se, na divulgação, o crédito aos Profissionais 

Responsáveis pelos mesmos. 

 

9. CONDIÇÕES CONTRATUAIS  

9.1 Constam da Minuta de Contrato anexa a este Edital (Anexo VIII). 

 

10. GARANTIA CONTRATUAL 

10.1 A Contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, garantia no valor 

equivalente a 5% (cinco por cento) do preço total contratado, devendo apresentar à CONTRATANTE, 

conforme previsão contratual (Anexo VIII), o comprovante de uma das modalidades a seguir: 

 

10.1.1 caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

 

10.1.2 fiança bancária; ou 

 

10.1.3 seguro garantia. 

 

10.2 Utilizada a garantia, a CONTRATADA fica obrigada a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis contado da data em que for notificada formalmente pela CONTRATANTE. 
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10.3 Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito será 

administrado pelo BANCO DO BRASIL S.A., por meio de aplicações financeiras, de comum acordo 

com a CONTRATADA, que terá acesso aos extratos de simples verificação da conta de caução. 

 

10.3.1 O depósito previsto no item 10.3 será bloqueado por tempo indeterminado, somente 

poderá ser disponibilizado à CONTRATADA quando da rescisão ou do encerramento do 

contrato, desde que não possua obrigação ou dívida inadimplida com o CONTRATANTE, 

relacionadas a este contrato, e mediante expressa autorização deste. 

 

10.4  Em caso de fiança bancária, deverão constar no instrumento os seguintes requisitos: 

 

10.4.1 Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato; 

 

10.4.2 Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, 

fará o pagamento à CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial, caso o 

afiançado não cumpra suas obrigações; 

 

10.4.3 Expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 

827 e 838 do Código Civil; e 

 

10.4.4 Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 

 

10.5 Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos estabelecidos no item 10.4 deste 

Edital. 

 

10.6 Em se tratando de seguro-garantia: 

 

10.6.1 a apólice deverá indicar: 

 

10.6.1.1 A CONTRATANTE como beneficiária; e 

 



24 

 

 

Rua Diogo de Faria – n° 1087 - 8º andar. CEP 04037-003. São Paulo-SP. Brasil 

E-mail: licitacao@fapunifesp.edu.br. Site: www.fapunifesp.edu.br. 

10.6.1.2 Que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, no instrumento contratual, inclusive as de natureza trabalhista e/ou 

previdenciária, até o valor da garantia fixado na apólice. 

 

10.6.1.3 Não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses da 

FapUNIFESP.  

 

10.7 O valor da garantia somente poderá ser disponibilizado à CONTRATADA quando do término 

ou rescisão do contrato, desde que não possua dívida inadimplida com a CONTRATANTE e mediante 

expressa autorização desta.  

 

10.8 Toda e qualquer garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA eventualmente inadimplidas na vigência do contrato e da garantia, e não serão 

aceitas se o garantidor limitar o exercício do direito de execução ou cobrança ao prazo de vigência 

da garantia. 

 

11. FONTE DE CUSTEIO 

11.1 As despesas decorrentes para pagamento do objeto desta licitação correrão por conta da dos 

recursos provenientes do PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DO 

CAMPUS SÃO PAULO - CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – UNIFESP, Nº de 

PRONAC: 180463, Nº de Processo Administrativo: 01400.003446/2018-83.  
 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a FapUNIFESP 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de seu interesse, derivadas de fato superveniente 

comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos PROPONENTES da licitação. A 

FapUNIFESP poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas 

ou para sua abertura. 

 

12.2 O PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
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PROPONENTE que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

12.3 É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

12.4 Os PROPONENTES intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pela COMISSÃO, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

12.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

PROPONENTE, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

 

12.6 As normas que disciplinam este RDC ELETRÔNICO serão sempre interpretadas em favor da 

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

FapUNIFESP, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

12.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos PROPONENTES 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 

no Diário Oficial da União. 

 

12.8 Todos os documentos que se relacionam com a presente licitação deverão ser apresentados 

em língua portuguesa, idioma pelo qual será compreendida e interpretada toda a documentação 

apresentada. Documentos estrangeiros deverão estar devidamente consularizados e, quando não 

estiverem redigidos em português, traduzidos por tradutor juramentado para língua portuguesa. 

 

12.09 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela COMISSÃO ou pela Autoridade 

Superior. 

 

12.10 A participação do PROPONENTE nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste 

Edital. 
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12.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculada a COMISSÃO, 

localizada em São Paulo/SP.  

 

São Paulo, 10 de setembro de 2019 

 

________________________ 
Prof. Jair Ribeiro Chagas 

Diretor Presidente 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
(PASTA TÉCNICA) 

 
 
Ref.: RDC Nº 004/2019 – “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE - 
FAPUNIFESP” 
 
Processo: n°  
 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE –UNIFESP 
 

 
 

1. FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO                                          

1.1.   A FapUnifesp é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos. Tem como Missão 
prover infraestrutura, logística e suporte administrativo relativos ao desenvolvimento de projetos 
acadêmicos em ensino, pesquisa e extensão da Unifesp, além de prestar serviço à sociedade nessas 
respectivas áreas, em âmbito público ou particular.  

 
1.2.   O objetivo principal da FapUnifesp é apoiar a Universidade Federal de São Paulo em ações, 

projetos e iniciativas de ensino, pesquisa, extensão, inovação e transferência de conhecimento, 
assim como no seu desenvolvimento institucional e relacionamento com o ambiente externo. A 
Fundação busca colaborar para a inserção internacional da Unifesp e procura ser um elemento 
integrador para a formação de uma Universidade multicampi.  

 
1.3.   Seu objetivo é ser uma Fundação de notório reconhecimento por sua capacidade de apoio 

administrativo à Unifesp em termos de execução de projetos educacionais em ensino, pesquisa e 
extensão, bem como de apoio à Universidade em suas relações institucionais com a sociedade, 
voltadas para o desenvolvimento científico, tecnológico, atividades educacionais, artísticas e de 
preservação ambiental. Mais informações no link: https://www.fapunifesp.edu.br/. 
 

2.  OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Constitui objetivo desta licitação a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO 

CULTURAL EM SAÚDE - UNIFESP”, sob regime de empreitada por preço global, conforme 

especificações do Termo de Referência e Pasta Técnica. 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

3.1.  Entrada Rua Botucatu nº 862, Vila Clementino, São Paulo; edifício na esquina entre as ruas 
Botucatu e Loefgreen.    

https://www.fapunifesp.edu.br/
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3.2.  Observação: este endereço dá acesso à rua interna que serve, além da biblioteca, a outros 
cinco edifícios da Universidade Federal de São Paulo, que estão dentro da mesma quadra.  

 

4. JUSTIFICATIVA  

4.1.  Esta licitação visa a reforma da Biblioteca do Campus São Paulo para se tornar o Centro Cultural 
em Saúde da Unifesp e da Cidade de São Paulo. A modernização e ampliação da Biblioteca permitirá 
abrigar novas atividades e atenderá não apenas à comunidade acadêmica da Unifesp, como também 
aos usuários do nosso complexo de saúde, escolas e cidadãos em geral. As atividades serão 
permanentes e gratuitas, privilegiando o amplo acesso da população aos bens culturais e científicos 
produzidos pela Unifesp. O espaço também contará com curadorias do acervo garantindo a todas 
instituições de saúde e ao público em geral acesso às coleções. Com a qualificação do antigo edifício 
e reunião de novos acervos, o Centro Cultural em Saúde contará com: 

 

a) Moderno auditório para 110 pessoas, para debates (incluindo o projeto "Café da 
Saúde"), minicursos, lançamentos de livros etc. 

b) Livraria Universitária FAP-Unifesp, com ênfase em editoras universitárias e publicações 
nacionais e internacionais na área de saúde. 

c) Agradável café e área de convivência. 

d) Área de Exposição da História da EPM e EPE e avanços na assistência, ensino e pesquisa em 
saúde. 

e) Área de Exposição do pioneiro Projeto Xingu da EPM e seu rico acervo do encontro de 
cinquenta anos entre diferentes culturas de cura, vida e morte. 

f) Novos acessos e recepção dos usuários do Centro Cultural. 

g) Área de leitura livre com curadoria em Poesia, Literatura (ficcional) e Saúde como espaço 
de troca entre culturas literária e da saúde. 

h) Três andares modernos de biblioteca de última geração para ampliar e abrigar o acervo de 
Biblioteca Técnica em Saúde, com salas de estudo, estações de consulta a bancos digitais, 
novas áreas administrativas etc. 

i) Acervamento de 1 milhão de periódicos em saúde desde 1854, em área técnica especial, 
com salas de digitalização de documentos históricos. 

j) Nova torre de escadas de emergência e elevadores, garantindo conforto, acessibilidade e 
segurança. 

k) Reforma completa da estrutura edificada, coberturas, sistemas e redes de elétrica, 
telefonia, lógica, hidráulica, novos banheiros e climatização. 

l) Praça de acesso no interior da quadra da Unifesp, com área verde. 

4.2.  A biblioteca das Escolas Paulistas de Medicina e Enfermagem tem 83 anos de funcionamento, 
iniciada em 1936, conta com 33 mil títulos entre livros, teses e dissertações, e uma preciosa coleção 
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de periódicos de saúde, com 6 mil títulos e mais de 800 mil fascículos. O conjunto representa o 
maior acervo na área de saúde no país e na América Latina.  

 

5. PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO  

5.1.  O presente Termo de Referência tem como finalidade a contratação de empresa para a 
execução de obras de reforma com ampliação do Edifício da Biblioteca, do Campus do Hospital São 
Paulo, sito à Rua Botucatu, nº 862 ,  pertencente a UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo. 

5.2.  A reforma e ampliação deverá atender a média diária de 500 pessoas, entre alunos, professores 
e munícipes, o conjunto do edifício abrange área existente construída de 3.871,70m2 com subsolo, 
térreo e três andares em estrutura de concreto armado, tal conjunto atenderá no: 

 

a) Pavimento Térreo: Recepção do Centro Cultural, Acesso à Biblioteca, Espaço expositivo da 

História da EPM e da EPE, Espaço Expositivo do Projeto Xingu, Área de leitura livre em 

Literatura e Saúde, Café, Auditório, banheiros e áreas técnicas. 

b) 1º Pavimento: Processos Técnicos/ Acervo de Livros (40 mil volumes)/ Apoio aos Técnicos 

(Almoxarifado, Copa)/ Balcão de Empréstimo, banheiros e elevador. 

c) 2º e 3º Pavimentos: Acervo de livros e teses / 20 Salas de estudo e 8 de reuniões/ 2 Salas 

de vídeo, banheiros e elevador. 

 

5.3.  As obras de reformas incluem avaliação de estanqueidade da cobertura e do sistema de 
drenagem, projeto de novas instalações elétricas e hidráulicas, inclusão de escadas metálicas e torre 
em estrutura metálica para elevador atendendo todos os pavimentos e as normas de acessibilidade. 

5.4.  Para a execução desta reforma e ampliação, a obra contará com os seguintes serviços 
discriminados resumidamente que serão em três fases: 

 

5.5.  FASE 1 

5.5.1.  Obras de Reforma: 

5.5.1.1.  A Fase 1 está dimensionada para ser executada em 4 meses, e corresponde a execução 
de área parcial do pavimento térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimento, reforma da 
cobertura, construção de torre metálica do elevador, passarelas e escadas de incêndios, 
abrangendo, resumidamente, os serviços técnicos de engenharia civil e fechamentos, a saber:  

a) Serviços preliminares e técnicos: montagem de drywall para proteção das fases; retirada e 
colocada de antena de controle de entrada, retirada e colocação de escada metálica, 
retirada e colocação de elevador plataforma, demolição de alvenaria, demolição de pisos e 
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lajes para montagem da estrutura do elevador, montagem de tapumes no pavimento 
térreo, primeiro, segundo e terceiro andares;   

b) Serviços de movimentação de terra: escavação da área para fundação e bota fora;  
c) Serviços de fundação e superestrutura: execução de forma e montagem para as fundações, 

execução da fundação e estrutura da torre do elevador montagem da estrutura metálica do 
elevador, montagem do mezanino metálico; 

d) Serviços de vedações, revestimentos e fachadas: execução de vedação e divisórias de 
drywall, fachada e esquadrias; execução dos revestimentos, colocação de vidros; 

e) Serviços de cobertura: execução de cobertura, serviços de impermeabilização, montagem 
de isolação térmica e acústica.  

5.5.2.  Biblioteca: 

5.5.2.1.  Cabe ressaltar que durante a execução da Fase 1 e fases subsequentes, observado o 
disposto nos itens 6.2, alínea “i” e  6.3, alínea “e”, a Universidade tem por objetivo que a 
Biblioteca do campus, situado no subsolo, continue em pleno funcionamento, salvo disposição 
em contrário, devendo a contratada realizar os serviços de proteção e fechamentos durante as 
obras e adotar medidas e providências para a continuidade das atividades da biblioteca, 
avaliando e informando com antecedência à equipe de fiscalização as possíveis interferências 
que possam interromper o funcionamento da Biblioteca e das edificações vizinhas do campus 
durante a realização dos serviços. A descrição destes serviços e medidas está contida no item 6 
deste Anexo.  

5.5.3.  Serviços relacionados ao Acervo/livros: 

5.5.3.1.  Esta fase envolve também os serviços relacionados ao Acervo Histórico de Periódicos 
da Unifesp, com quase 1 milhão de fascículos datadas desde de 1854, que estão localizados no 
primeiro e segundo pavimento da Biblioteca do Campus. As atividades compreende em resumo, 
serviços de higienização, acondicionamento, transporte e guarda destes fascículos, em espaço a 
ser disponibilizado no Campus São Paulo, próximo à Biblioteca do Campus, a serem realizadas 
dentro do prazo de 1 mês, concomitante a preparação do canteiro e demais serviços preliminares 
da obra.  

5.5.3.1.1. Por conta exclusiva da contratada, os mesmos serviços também poderão ser 
aplicados em face dos livros e demais materiais que compõem a biblioteca, se por ventura a 
administração da UNIFESP, em consonância com os responsáveis pela FapUNIFESP, decidirem 
por transferi-la, dentro dos limites do inciso 3.1, do anexo XXI. 

5.5.3.2.  Durante o processo, os serviços serão acompanhados por profissional habilitado 
(bibliotecário ou arquivologista), designado pela contratante, que responderá pela supervisão 
dos serviços descritos no Anexo XXI, deste edital.  

5.5.3.4.  Na ocasião de contratação da empresa, a Universidade reserva o direito de negociar 
com a empresa contratada formas de redução dos custos para o tratamento, acondicionamento, 
transporte do Acervo, buscando alternativas mais econômicas para a Universidade e para a 
execução destes serviços. 
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5.5.3.4.  Tendo em vista que o acervo está disposto no segundo e terceiro andar do edifício, será 
discutido com a empresa contratada a possibilidade de parte do acervo permanecer no próprio 
local de execução; assim como a execução de possíveis adequações espaciais do local indicado 
pela Unifesp para guarda do Acervo, bem como dos livros, durante a execução das obras de 
reforma.  

 

5.6.  FASE 2  

5.6.1 - OBRAS DE REFORMA: 

5.6.1.1.  A Fase 2 abrange a execução de todas instalações técnicas de infraestrutura como 
elétrica, hidráulica, telecomunicações, ar-condicionado, e serviços complementares da Fase 1 
(fachada, esquadrias e cobertura), relacionados a área parcial do pavimento térreo, primeiro, 
segundo e terceiro pavimento. a saber:   

a) Serviços de fachada, esquadrias e cobertura: execução de vedação e divisórias de 
drywall; execução de restauração de fachada; retirada e colocação de esquadrias; 
retirada e montagem de cobertura; revestimentos, vidros e realização de pintura; 
execução de serviços complementares; 

b) Serviços de instalações técnicas: Instalações elétricas e hidráulicas dos pavimentos; 
montagens de instalações lógica e de telefonia; colocação de impermeabilização; 
montagens de instalações térmicas e acústica, montagem de instalações de incêndio; 
instalação de equipamentos, instalações de climatização, montagem de instalações 
especiais como (alarme,  CFTV, e outros); 

c) Serviços de revestimento: instalação de todos os revestimentos de piso e parede, 
montagem de forro e pintura; 

d) Serviços de mobiliário: montagem de todos os mobiliários fixos.  

5.6.2 - BIBLIOTECA: 

5.6.2.1.  Após a conclusão da Fase 2 e antes do início da Fase 3, salvo disposição em contrário, a 
contratada deverá realizar a transferência e montagem da Biblioteca do Campus, instalada no 
subsolo, seus respectivos mobiliários, estantes e arquivos, antenas e livros para o local definitivo 
da Biblioteca situada no pavimento térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimento do edifício 
reformado.  

 5.6.2.2.  A supervisão dos serviços ficará a cargo da equipe de fiscalização da FAP, com auxílio 
dos responsáveis pela Biblioteca, que acompanharão e orientarão a execução dos serviços 
indicando as posições e andares para a nova posição da Biblioteca.  

5.6.3 - SERVIÇOS RELACIONADOS AO ACERVO: 

5.6.3.1. Durante esta fase, observado o disposto no item 5.5.3.1.1. deste anexo, o acervo 
permanecerá acondicionado e guardado em local indicado pela Unifesp, conforme descrito na 
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Fase 1, devendo ainda a contratada garantir segurança do acervo, após horário comercial, 
devendo fornecer um funcionário para realizar a referida tarefa.  

 

5.7.  FASE 3  

5.7.1 - OBRAS DE REFORMA: 

5.7.1.1. Na Fase 3, a empresa deverá transferir,  antes do início das obras de reforma do subsolo, 
a Biblioteca do Campus para as áreas do pavimento térreo, primeiro, segundo e terceiro 
pavimentos. Esta fase compreende a finalização de reforma interna da edificação, fachadas e 
áreas externas com execução de passeio e praça interna, compreendendo, em resumo, os 
seguintes serviços: 

a) Serviços preliminares e técnicos: montagem e desmontagem de tapumes de proteção e 

sinalização; 

b) Serviços de alvenaria, vedação e revestimentos: execução de vedação e divisórias de 

drywall, revestimentos internos, forro e pintura; 

c) Serviços de instalações técnicas: execução de instalações hidráulicas e elétricas, instalações 

de lógica e telefonia, instalações térmicas e acústicas, instalações de incêndio e 

climatização, instalações especiais como alarme, CFTV e outros; 

d) Serviços de fachada, esquadrias e cobertura: Retirada e colocação de esquadrias e vidros, 

execução de restauração de fachada, retirada e montagem de cobertura, execução de 

impermeabilização; execução de reforma, impermeabilização; 

e) Serviços de mobiliário: montagem de todos os mobiliários fixos; 

f) Serviços relacionados ao Acervo: Após a conclusão desta fase ou em sua iminência, a 

contratada deverá providenciar o retorno do acervo para o local definitivo e, se for o caso, 

o disposto no pavimento do subsolo, do edifício do Centro Cultura em Saúde da Unifesp 

(Biblioteca reformada) e colocação em estantes deslizantes, na sequência determinada pelo 

coordenador responsável pela Biblioteca, e com supervisão do profissional designado pela 

contratada. Abaixo apresentamos as plantas de cada pavimento com as indicações das 

respectivas fases: 
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Figura: Planta do Subsolo com indicação da última fase de construção. 
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Figura: Planta do Pavimento Térreo, após reforma, com indicação das fases de construção.  
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Figura: Planta do Primeiro Pavimento, com indicação das fases de construção. 
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Figura: Planta do Segundo Pavimento, com indicação das fases de construção.  
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Figura: Planta do Terceiro Pavimento, com indicação das fases de construção.  
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Figura: Planta da cobertura, com indicação das fases de construção. 
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6.  FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CONCOMITANTE À OBRA 
 
6.1. Sempre que possível, observado o disposto nos itens 6.2, alínea “i” e 6.3, alínea “e”, a 
Biblioteca manterá seu funcionamento durante a execução das fases 1 e 2. Ao final da fase 2, ela 
será transferida para seu local definitivo, abrindo a frente de trabalho para a execução da fase 3. 
6.2. Para este período de funcionamento durante as fases 1 e 2 (cronograma de 8 meses), estão 
previstos os seguintes serviços: 

a) Execução de divisória tipo dry-wall para garantir completa estanqueidade entre 
espaço da obra e a biblioteca, minimizando ruídos e impedindo a passagem de 
poeira (danosa ao acervo). O traçado preliminar no térreo e primeiro andar são 
apresentados na figura abaixo. Pequenos ajustes poderão ser realizados em 
diálogo com a contratada para o aumento da eficiência do sistema.  

b) Para execução da montagem da estrutura do elevador, a Biblioteca não poderá 
funcionar durante 2 meses, a serem definidos pela fiscalização da FapUnifesp e 
Campus da Unifesp. 

c) A entrada da biblioteca deverá ser alterada, deixando de ser pelo miolo de quadra 
e passará para o lado da rua Botucatu, conforme indicado em imagem, com 
execução de novo acesso, construção de rampas, e alteração do portão e gradil. 
Com isso, os sistemas de controle de retirada de livros deverão ser reposicionados 
(bancadas e antenas). 

d) Outras alterações de layout deverão ser feitas para garantir a circulação, 
acessibilidade, segurança dos usuários e o funcionamento da biblioteca, com o 
mínimo de interferência nas instalações atuais, devendo ainda ser instalado 
sistema temporário de comunicação visual para facilidade dos usuários. 

e) Cabe à construtora a retirada de plataforma e de escada metálica para a nova 
configuração indicada. Ajustes e aprimoramentos poderão ser realizados em 
diálogo com a construtora e equipe de fiscalização, desde que garantidas as 
condições de acessibilidade e segurança.  

f) Deverão ser executadas as instalações provisórias para atendimento dos sistemas 
que já servem à biblioteca, com eventuais realocações de pontos de elétrica, 
internet e telefonia. Banheiros deverão ser mantidos, prevendo sistema de 
abastecimento próprio.  

g) Cabe à Construtora a realização de um Plano de risco, sinalização e treinamento 
de brigada de incêndio, para essa nova configuração da biblioteca, acessos e rotas 
de fuga, no período previsto. 

h) A construtora deverá contratar uma empresa especializada para controle técnico 
do concreto. Tais relatórios deverão ser apresentados ao engenheiro fiscal da 
contratante. 

i) A construtora deverá apresentar ao fiscal da obra, antecipadamente, em até 15 
dias antes, o planejamento de serviços que poderão impactar no funcionamento 
da biblioteca, em especial os que envolvam vibração e ruídos excessivos, para que 
as atividades possam ser suspensas com aviso prévio a funcionários e usuários.  

j) A construtora poderá utilizar o elevador já montado para atendimento dos 
serviços em execução. 
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k) Ao final da segunda fase, todas as atividades, mobiliário e acervo da biblioteca 
serão transferidos para seu local definitivo, conforme projeto. Tal mudança e seus 
custos estão incluídos nos serviços da obra e na planilha orçamentária 

 
 

 
 

Figura: Planta atual do pavimento térreo, indicando em destaque local para construção da torre de 
elevador e futura escada; bem como o local onde hoje encontra-se a biblioteca do campus, que deverá 
permanecer em funcionamento durante a realização das obras.   

 
 
6.3. DEMAIS INTERCORRÊNCIAS COM A VIZINHANÇA: 
  

a) A entrada veicular para o miolo da quadra será compartilhada pela Universidade e 
construtora, e precisará de sinalização própria e controle de acesso para evitar risco 
aos usuários, conflitos de uso e acidentes.  

b) O controle de acesso continuará sendo realizado por servidor/vigilante da Unifesp, 
restringindo-se a veículos e serviços autorizados. Veículos de servidores da Unifesp 
e de serviços continuarão passando por esta portaria até o miolo da quadra para 
acessar o estacionamento defronte ao edifício ECB, salvo disposição em contrário. 

c) A chegada de caminhões da obra deverá ser comunicada ao controle da FapUnifesp 
de véspera, indicando empresa e horário previsto. Na ocasião de acesso de veículos 
da obra, estes deverão ser acompanhados por funcionário da construtora.  

d) O fluxo de acesso de estudantes, professores e técnicos será redirecionado para 
outras entradas da quadra, evitando o conflito de circulação. Mas deverá ser 
previsto acesso exclusivo, protegido e sinalizado para PCD. Cabe à construtora a 
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avaliação dos fluxos e suas intercorrências, o plano de risco, sinalização e demais 
dispositivos que garantam a segurança de usuários e trabalhadores. 

e) A construtora deverá apresentar ao fiscal da obra, antecipadamente, em até 15 dias 
antes, o planejamento de serviços que poderão impactar nas atividades do entorno, 
como Edifício Leal Prado, ECB, e especialmente do Edifício do CEDEME, onde 
funciona o Biotério da Universidade, que envolvam vibração e ruídos excessivos, 
para que as atividades possam ser realocadas ou ações mitigatórias possam ser 
adotadas. 

f) Os tapumes de contorno e isolamento da obra não deverão impedir o acesso aos 
prédios contíguos, como o Edifício Leal Prado, ECB, CEDEME, Edifícios de Auditórios; 
bem como a um gerador à diesel que deverá continuar sendo acessado e 
abastecido.  

g) A Contratada deverá montar uma cerca com pontaletes e tela laranja no 
estacionamento dos auditórios para a entrada de alunos e professores do campus. 

h) A empresa contratada deverá utilizar placas de comunicação pertinentes a obra, 
para divulgação da obra em execução e circulação de funcionários e máquinas, 
seguindo a ABNT NBR 13434 e demais normativas. 

i) A Contratada não poderá deixar qualquer caminhão ou máquina estacionada na 
rua interna de entrada da obra. 

 
 

6.4. DA GESTÃO DA OBRA E RELACIONAMENTO COM A FISCALIZAÇÃO FAPUNIFESP 
 

a) Todos os serviços deverão ser comunicados e apresentados pela contratada ao 
engenheiro fiscal com até 15 dias de antecedência para análise e aprovação.  

b) A empresa e seus funcionários estão autorizados a se reportarem exclusivamente 
ao fiscal da obra ou por profissional por ele designado, não sendo autorizadas as 
comunicações com outros membros da universidade ou da FAPUnifesp. 

c) As medições serão mensais conforme planilha de obra, vistoria e instrumento 
específico da medição.  

 
6.5. CANTEIRO DE OBRAS 

 
a) A Contratada poderá montar o canteiro no local mencionado, em comum acordo 

com a FAPUNIFESP, podendo ser feita de madeira ou ser colocados contêineres para 
atendimento dos serviços da obra, que compreendem os ambientes de sala da 
engenharia da contratada, banheiros, almoxarifado, sala climatizada, com 
mobiliário (composto por mesa de reunião com 10 assentos, mesa de escritório, 
bebedouro com água natural e gelada), internet/wifi e banheiro para equipe de 
fiscalização da FAPUNIFESP. 

b) O fluxo de caminhões e funcionários será pela entrada/saída na Rua Botucatu, onde 
a Contratada deverá colocar um funcionário para controle de entrada/saída do 
portão 1 e 2 de caminhões, máquinas e funcionários, conforme vista abaixo. 

c) A Contratada deverá estudar e dimensionar os espaços de: canteiro, caçambas, 
caminhões e guindaste para melhor fluxo de serviços. 
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d) A Contratada deverá demarcar um corredor junto aos contêineres ou salas do 
canteiro (com poste de madeira e tela laranja) para a entrada dos funcionários, 
colaboradores da obra e cadeirante; 

e) A Contratada poderá estacionar caminhões e máquinas no pátio interno do 
Campus, demarcada na planta apresentada abaixo. 

f) A empresa contratada deverá disponibilizar funcionários para controle de entrada 
e saída dos veículos da obra e também colocar segurança da obra no período 
noturno (17:00 hs ás 7:00 hs); 

 

 
 
Figura: Imagem do edifício da Biblioteca com indicação dos possíveis locais de instalação do canteiro e 
equipamento, devendo ser acordado junto à fiscalização da obra.  
Legenda:  
Cor preta - canteiro 
Cor vermelha - Entrada da Obra/Área de circulação de caminhões e máquinas e funcionários da obra 
Cor amarela - Caminhões de bota-fora / caçambas / estoques de aço. 
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Figura: Proposta de construção de canteiros. Neste projeto foi inserida a sala para representante da 
FAPUnifesp, destinada a reuniões semanais com a Contratada. 

 

 

 
6.6.   PASTA TÉCNICA - PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAIS E DOCUMENTOS DIVERSOS 
 
 

a) A Pasta Técnica se compõe dos documentos técnicos que formam o projeto, 
contemplando todos os documentos gráficos, memoriais descritivos, memórias de 
cálculo, planilhas orçamentárias, composição do BDI, cronograma e demais 
documentos como ARTs, RRTs, declaração de compatibilidade entre planilhas e 
projetos com base na tabelas Sinapi, CPOS e Edif apresentados nos anexos deste 
edital. Os projetos estarão disponibilizados para visualização em arquivos em Adobe 
Reader - PDF, e modelo 3D Navisworks, podendo obter o programa de visualização 
Navisworks Freedom-Autodesk (programa gratuíto). 

b) Estes documentos serão disponibilizados no site do Banco do Brasil e FapUNIFESP no 

endereço: https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=5066. 
c) Poderão, caso necessário, ser entregue na forma de mídia digital (DVD), a ser 

fornecida pelo licitante interessado, que deverá ser retirado no Edifício da FAP, sito 
na Rua Diogo de Faria, 1087, 8º andar – das 8:00 às 16:00hs, e com Eng José Luiz B 
Fontes, das 8:00 às 16:00hs. 

 
 
 
 

 
 
 
  

https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=5066
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ANEXO II  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – GERAL E RESUMO 

FASE 01 
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FASE 02 
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FASE 3 
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RESUMO – Contemplando as três fases 

 
 

OBSERVAÇÃO: 

• Estes documentos serão disponibilizados no site do Banco do Brasil e no site da FapUNIFESP 

através do endereço: 

https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=5066 e poderão, caso necessário, ser 

entregue na forma de mídia digital (DVD), a ser fornecida pelo licitante interessado, que 

deverá ser retirado no Edifício da FAPUNIFESP, nº 1087, 8º andar – com Eng José Luiz B 

Fontes, das 8:00 às 16:00hs. 

https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=5066
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ANEXO III 
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

FASE 01 
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FASE 02 
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FASE 03 

 
 

OBSERVAÇÃO: 

• Estes documentos serão disponibilizados no site do Banco do Brasil e no site da FapUNIFESP 

através do endereço: 

https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=5066 e poderão, caso necessário, ser 

entregue na forma de mídia digital (DVD), a ser fornecida pelo licitante interessado, que 

https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=5066
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deverá ser retirado no Edifício da FAPUNIFESP, nº 1087, 8º andar – com Eng José Luiz B 

Fontes, das 8:00 às 16:00hs. 
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ANEXO IV 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS BDIS  

Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 
 

 
 

ANEXO IV.1 - COMPOSIÇÃO DO BDI GERAL 
    

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXA %  

1 Garantia (G)   

2 Risco (R)   

3 Seguro (S)   

4 FapUNIFESP Central (AC)   

5 Despesas financeiras (DF)   

6 Lucro (L)   

 TRIBUTOS = I (7+8+9+10)   

7 Cofins   

8 PIS   

9 ISS   

10 Contribuição Previdenciária   

 
    

 
 

 

   
    

 
Os itens e critérios registrados neste modelo estão conforme Acórdão 2622/2013–Plenário – TCU 

    

BDI =     

    

 

(nome da empresa) 

(Nome, e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante)  
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Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 
 

   
ANEXO IV.2 - COMPOSIÇÃO DO BDI – EQUIPAMENTOS - DIFERENCIADO 
    

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXA %  

1 Garantia (G)   

2 Risco (R)   

3 Seguro (S)   

4 FapUNIFESP Central (AC)   

5 Despesas financeiras (DF)   

6 Lucro (L)   

 TRIBUTOS = I (7+8)   

7 Cofins   

8 PIS   

 
 

 

   
    

 
Os itens e critérios registrados neste modelo estão conforme Acórdão 2622/2013–Plenário – TCU 

    

BDI =     

    

 (nome da empresa) 

(Nome, e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante) 
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     ANEXO V 
 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  
 

Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 

 
 
1 – HABILITAÇÃO JUNTO À COMISSÃO 
1.1. Para a habilitação junto à COMISSÃO, o PROPONENTE deverá apresentar os seguintes 

documentos: 
 
2 – Habilitação Jurídica: 
2.1.  Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, em se tratando de sociedades empresariais e sociedades simples, devidamente registrado, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, e, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da 
diretoria em exercício. 

2.1.1. Os documentos mencionados acima deverão estar acompanhados de todas as suas 
alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto desta 
licitação. 

 
2.2. Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 
simples, acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício. 

2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
3 – Regularidade Fiscal: 
3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; 

3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do PROPONENTE, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

3.3. Prova de regularidade com a Fazenda, Estadual e Municipal ou do Distrito Federal do domicílio 
ou sede do PROPONENTE, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão quanto 
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à Dívida Ativa – ou outras equivalentes na forma da lei – expedidas, em cada esfera de governo, 
pelo Órgão competente; 

3.4. Prova de regularidade com 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 tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU, 
por elas administrados, inclusive contribuições previdenciárias (INSS). 

3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, mediante 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal; 

4 – Qualificação Técnica  
4.1. Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e Certidão do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) competente da região a que estiver vinculado o 
PROPONENTE, que comprove atividade relacionada com o objeto da licitação. 
 
5 – Capacidade Técnica Operacional da Empresa  
5.1.   Será comprovada mediante apresentação de uma ou mais Certidões de Acervo Técnico (CAT) 
de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 
registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do licitante, que executou o objeto da licitação conforme termo de 
referência, observado no mínimo quesitos e os quantitativos totais indicados na tabela 1, (que 
corresponde até 50% do objeto da licitação), em resumo que tenha como objeto serviços 
semelhantes ao objeto desta contratação, podendo ocorrer somatório de atestados, conforme 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União, desde que comprovado que a prestação dos serviços 
tenham sido concomitantes.  

5.1.1. Tal solicitação apresenta-se como medida acautelatória, e visa garantir a contratação 
de empresa capaz de executar o contrato em sua totalidade com a qualidade técnica 
requerida. (AC-1417-29/08-P - TCU). 
5.1.2. Apresentação de prova de inscrição e regularidade ou quitação da empresa no 
respectivo órgão fiscalizador competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU); 
5.1.3. Caso o registro seja de outra região que não São Paulo, para assinatura de contrato a 
empresa deverá apresentar averbação do referido registro no conselho citado e cópia do 
Certificado do Registro da Empresa no CREA de São Paulo, e/ou CAU de São Paulo; 
5.1.4. Os atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico para a comprovação de 
aptidão técnico-operacional serão aceitos se estiverem em nome da Licitante, salvo nos 
casos de fusão, cisão, incorporação ou alteração da razão social. Nesses casos, deverão ser 
apresentados os documentos comprobatórios, contendo todas as condições dessas 
transações, em especial no que se referirem ao acervo técnico e que deverão ser 
consideradas na presente licitação. A não apresentação de qualquer dos documentos 
necessários à análise da qualificação técnica aqui exigida, ou ainda a omissão de algum dado 



56 

 

 

Rua Diogo de Faria – n° 1087 - 8º andar. CEP 04037-003. São Paulo-SP. Brasil 

E-mail: licitacao@fapunifesp.edu.br. Site: www.fapunifesp.edu.br. 

relevante, será motivo de inabilitação da Licitante, uma vez que não poderá ser suprida 
posteriormente; 

5.1.5. Para comprovação da aptidão Técnico-Operacional da Licitante: 

5.1.5.1. Serão aceitas transferência de acervo técnico de natureza similar ao dos 
objetos da licitação, desde que cabalmente demonstrada a “total 
compatibilidade entre os responsáveis técnicos que constam do acervo 
transferido e os responsáveis técnicos da empresa licitante”, nos termos do 
Acórdão nº 2444/2012 – Plenário, TC-003.334/2012-0, rel. Min. Valmir 
Campelo, 11.9.2012. 

5.1.5.2. Não serão aceitos acervos técnicos transferidos como aumento, integralização 
ou subscrição de capital, transferência de patrimônio ou qualquer outra 
forma dissimulada que objetive conferir à Licitante, indevidamente, 
condições jurídicas e econômico-financeiras não compatíveis com sua 
realidade. 

 

Tabela 1. CATs Básicos para a Capacitação Técnica Operacional da Licitante 

 

 QUESITOS DIMENSÕES 

1 ÁREA CONSTRUÍDA 2.345 m2 

2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA - TORRE METÁLICA DA ESCADA / 
MEZANINO 

25.000 kg 

3 CHILLER UR-CO-01/02, COM COMPRESSOR 
PARAFUSO, CONDENSAÇÃO A AR, CAPACIDADE 
EFETIVA DE 75 TR CADA, TEMPERATURA DE 
ENTRADA DA ÁGUA 12°C E SAÍDA A 6°C. 

75 TR 

 

6 – Capacitação Técnico de Equipe Profissional: 

6.1. Será exigida uma Equipe Técnica Mínima (ETM) como responsável técnica pela direção e 
supervisão da obra, conforme tabela 2. 

6.2. Para efeito de comprovação da experiência profissional, é exigida a apresentação de Certidão 
de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, dos responsáveis 
técnicos e/ou dos membros da ETM que se responsabilizarão pelos trabalhos, elencados a seguir, 
relativa à execução e direção de obra, compatível em características com o objeto da presente 
licitação, envolvendo: 
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6.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa Jurídica 
emitidas pelo CREA e/ou pelo CAU, em que conste como responsável técnico um mesmo 
profissional, ou ainda, atestados de um mesmo profissional, como comprovação de qualificação 
técnica, estas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação de recurso. 

6.4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão assinar 
declaração de aceite do profissional integrante da equipe técnica mínima conforme modelo no 
Anexo IX; 

6.5. No decorrer da execução do serviço, 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. 

 

Tabela 2. CATs exigidas da Equipe Mínima de direção e supervisão de obra  

 Profissional Documentos comprobatórios 

1 Engenheiro civil ou arquiteto a) CAT de Direção ou Execução de obra. 
b) CAT, Atestado ou ART comprovando execução de obra em 
funcionamento parcial da edificação.  

2 Engenheiro eletricista a) CAT de Execução de instalações elétricas.  

3 Engenheiro mecânico a) Execução de instalações de equipamentos de climatização. 
b) Execução da estrutura metálica.  

4 Engenheiro de segurança do 
trabalho 

a) ART e/ou Atestado que comprove a atividade como 
Responsável Técnico de Engenharia de Segurança e 
elaboração de PCMAT e PPRA da obra vinculada ao CAT onde 
consta o nome do profissional como um dos responsáveis 
técnicos. 

5 Engenheiro civil ou arquiteto a) CAT ou ART que comprove a atividade como responsável 
técnico ou em equipe de obra cujos projetos foram elaborados 
em Plataforma BIM 

6 Bibliotecário ou 
arquivologista 

a) Registro no respectivo Conselho. 
b) Experiência mínima de 2 anos em gestão de acervo, 
comprovado em Carteira de Trabalho, ou em cargo público. 

 

6.6. O profissional solicitado no item 5, da tabela 2, será responsável pelas atividades e ações 
relacionadas ao projeto executivo elaborado na Plataforma Bim para auxílio na execução dos 
serviços da obra. 

6.7. O profissional solicitado no item 6, da Tabela 2, será responsável pelo supervisionamento e 
orientação da equipe contratada que fará a higienização, acondicionamento, transporte, retorno e 
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recolocação, em arquivos deslizantes, do Acervo Histórico de Periódicos Científicos da Unifesp, 
conforme Anexo XXI. 

7 – A comprovação da qualificação técnica do(s) profissional(is) exigido(s) no item anterior 
dar-se-á pela apresentação, NA DATA DA CONTRATAÇÃO, de: 
 

7.1. Cópia da Carteira Profissional de Trabalho (CTPS) assinada pelo PROPONENTE 
ou da cópia da Ficha de Registro de Empregados (FRE), devidamente autenticadas 
em Cartório de Títulos e Documentos, que demonstre o vínculo empregatício do(s) 
profissional(ais) indicado(s). 
 

7.1.1.   será admitida, ainda, a comprovação do vínculo profissional por meio 
de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação 
civil comum, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do 
objeto licitado; 

 
7.1.2. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa PROPONENTE, tal 
comprovação será feita por meio do ato constitutivo da mesma e Certidão da 
Entidade Profissional competente, devidamente atualizada; 

 
7.1.3.  Anexar declaração individual, por escrito, de cada profissional 
apresentado para atendimento ao disposto no item 6.4, autorizando sua 
inclusão como membro da equipe técnica que participará efetivamente na 
execução dos trabalhos; 
 
7.1.4.  O(s) profissional(is) indicado(s) será(ão) o(s) responsável(is) pela 
prestação do serviço objeto desta licitação, compondo a respectiva equipe 
técnica. A substituição desse(s) profissional(is) só será admitida, em qualquer 
tempo, por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificações aqui exigidas e 
por motivos relevantes, justificáveis pelo PROPONENTE e aceitos pela 
CONTRATANTE. 
 
7.1.5. Declaração formal de que disponibilizará estrutura operacional (pessoal 
e material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitação. 

 
8    Qualificação Econômico-Financeira: 
8.1  Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida 
pelo distribuidor da sede do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de validade expresso 
na própria certidão. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de 
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validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 90 
(noventa) dias da data estipulada para a abertura da sessão; 
 

8.1.1 Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um 
distribuidor. 
 

8.1.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das 
contas de lucros e prejuízos que comprovem possuir o PROPONENTE boa situação 
financeira; 
 

8.1.3 No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a apresentação 
dessa documentação servirá também para a comprovação de enquadramento nessa 
condição, de acordo com o Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, sem 
prejuízo da faculdade de a Comissão promover diligências, nos termos do item 4.1.1 
deste Edital. 

 
8.1.4 A comprovação da boa situação financeira do PROPONENTE será baseada na obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes 
da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que apresentar 
resultado maior do que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados: 
 
LG=  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
SG =  Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
 
8.1.5  As empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa situação 
financeira igual ou menor que 1,00 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido 
igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta de preços, após a fase de 
lances. A comprovação será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da legislação em vigor. 
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9    DA VISTORIA 
  
9.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar os projetos, planilhas e todos os 
documentos do edital, sendo RECOMENDÁVEL A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA. 
  

9.1.1. Se a licitante verificar qualquer situação de eventual divergência entre planilha, projeto ou 
memorial, entre o especificado e o averiguado no local ou entender que a quantidade constante 
da planilha não está correta, poderá solicitar esclarecimento, conforme o caso, no prazo previsto 
nesse edital. 
  

9.2. Recomenda-se que a vistoria seja realizada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis à 
data fixada para a apresentação de propostas, pois, somente serão aceitos pedidos de 
esclarecimentos e impugnações, de acordo com o artigo 45 da Lei 12.462/2011. 
  
9.3. O prazo limite para as empresas que desejarem realizar a vistoria acompanhadas pelo 
representante da FAPUNIFESP é de até 2 (dois) dias úteis que antecede a data fixada para o 
oferecimento de lances. Para agendar a vistoria entrar em contato com a FAPUNIFESP, Rua Diogo 
de Faria – n° 1087 - 8º andar com Sr José Luiz, bem como pelo e-mail: licitacao@fapunifesp.edu.br. 
  
9.3.1. A vistoria não é obrigatória ao local em que a obra será realizada, porém é recomendável para 
que a licitante não alegue posterior desconhecimento das condições. Como foi facultada a vistoria, 
as empresas não poderão alegar posterior desconhecimento das condições existentes. 
  
9.3.2. A fim de ampliar a competitividade a vistoria ao local poderá ser realizada por qualquer 
credenciado pela licitante; mas recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional 
devidamente registrado no CREA e/ou CAU, autorizado pelo responsável técnico indicado pela 
empresa como responsável pelos serviços, caso não seja o próprio responsável técnico quem realize 
a vistoria; 
  
9.3.3. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se, 
munido de documento que comprove poderes de representação (contrato social ou procuração). 
  
9.3.4. A licitante deverá apresentar, na fase de habilitação, Declaração de Visita ao Local da 
Execução dos Serviços Objeto da Licitação conforme o Anexo VI do edital. Em caso de Abdicação da 
Visita por parte da empresa a mesma deverá apresentar a Declaração de Abdicação da Visita ao 
Local da Execução dos Serviços Objeto da Licitação, conforme Anexo VII. 
  
9.3.5. A licitante deverá apresentar, na fase de habilitação, juntamente com os documentos da 
Proposta atualizada, as Declarações constantes neste edital devidamente preenchidas e assinadas 
em papel timbrado, não obstantes àquelas exigidas no próximo parágrafo. 
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10    DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
10.1. Deve o PROPONENTE apresentar os seguintes documentos complementares: 
 
10.1.1. O PROPONENTE deverá comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez 
por cento) do valor da sua proposta de preços, após a fase de lances por meio da 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor; 
 
10.1.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação, que 
o impeça de participar de licitações, conforme minuta constante do Anexo XIX deste Edital; 
 
10.1.3. Declaração de que não existem em seu quadro funcionários menores de 18 (dezoito) 
anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregados com idade 
inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme minuta constante do Anexo XVII; 
 
10.1.4. No caso de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP, declaração de 
enquadramento nessas situações, conforme minuta constante do Anexo XVIII; 
 
10.1.5. 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 e da Lei 12.440/2011. 
 
10.1.6. Declaração de visita ou abdicação de visita ao local de execução do objeto da 
licitação, Anexo VI e VII, respectivamente. 
 
11   CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 
11.1. Os documentos exigidos neste anexo bem como aqueles, porventura, vencidos no 
SICAF, deverão ser encaminhados, imediatamente, pelo PROPONENTE, para o e-mail 
licitacao@fapunifesp.edu.br, no dia da licitação, com posterior encaminhamento do 
original ou cópia autenticada à COMISSÃO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir do 1° dia útil subsequente à data da realização do RDC ELETRÔNICO, para 
o seguinte endereço: Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo – FapUNIFESP 
- Rua Diogo de Faria, n° 1087 - 8º andar. CEP 04037-003. São Paulo - SP. Brasil – A/C 
Presidente da Comissão.   
 
11.2. A não apresentação dos documentos citados neste Anexo implicará desclassificação 
da proposta e a aplicação de penalidades previstas no item 16 do anexo VIII. 
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11.3. Os PROPONENTES que alegarem estar desobrigados da apresentação de qualquer um 
dos documentos exigidos na fase habilitatória deverão comprovar esta condição por meio 
de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor. 
 
12  REGULARIDADE FISCAL - OBSERVAÇÕES APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006 E DO DECRETO Nº 
6.204, DE 05.09.2007: 
 
12.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o PROPONENTE (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da FapUNIFESP, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
 
12.2. A declaração do vencedor de que trata este item acontecerá em momento posterior 
à fase de habilitação; e 
 

12.2.1 a prorrogação do prazo previsto neste subitem será sempre concedida pela 
FapUNIFESP, quando requerida pelo PROPONENTE, a não ser que exista urgência na 
contratação, devidamente justificada. 
 

12.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 47, da Lei 
nº 12.462/2011, sendo facultado à FAPUNIFESP convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
12.4. A regularidade fiscal e trabalhista é condição indispensável para a assinatura do 
contrato. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA 

LICITAÇÃO. 

Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) devidamente qualificados infra-assinado(s), 

DECLARA que recebeu da FAPUNIFESP todas as informações relativa à RDC Nº 004/2019, conforme 

Edital e seus anexos, e que visitou o local onde se realizará a execução dos serviços objeto desta 

licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa 

execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, 

condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e 

climatológicas. 

  

____________, ______ de ________________de 2019  

  

(nome da empresa) 

(Nome do Responsável Designado, carimbo e assinatura) 

  

Atestamos, para os fins legais, que a visita técnica informada acima foi devidamente 

realizada, sendo mostrado o local e passadas todas as informações necessárias à formulação da 

respectiva proposta, ao representante da empresa supra identificada, e declaramos estar 

completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, 

independentemente de transcrição. 

  

(nome da empresa) 

(Nome, e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante) 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABDICAÇÃO DA VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

  

Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 

 

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) devidamente qualificados infra-assinado(s), 

DECLARA que abdicou de realizar visita ao local da execução dos serviços objeto da licitação e está 

ciente de que qualquer OCORRÊNCIA relativa a RDC Nº 004/2019, na execução dos serviços objeto 

desta licitação, geradas em função de não ter tomado conhecimento de todas as condições e 

eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de 

construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições 

geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, e seus respectivos ÔNUS serão de inteira 

responsabilidade da licitante. 

  

____________, ______ de ________________de 2019 

 

 

(nome da empresa) 

(Nome, e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante) 
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 

 
 
PROCESSO Nº  
 
CONTRATO Nº XXXX/2019 
 

CONTRATO DE EXECUÇÃO INDIRETA SOB O REGIME DE 
EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO 
CULTURAL EM SAÚDE – FAPUNIFESP, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, 
E A EMPRESA XXXXX. 

A FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - FAPUNIFESP, com sede na Rua 
Dr. Diogo de Faria n°1087 - 8º andar, no município de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob nº 
07.437.996/006-46, neste ato representado por seu Diretor Presidente Professor Doutor Jair Ribeiro 
Chagas, brasileiro, professor, portador de cédula de identidade registro geral nº 6.807.804-3, 
cadastrado no CPF sob o nº 813.912.858-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, 
com domicílio na sede da Fundação, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 
empresa XXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXXX, com sede na XXXXXXX, CEP XXXXXX, no Município 
de XXXXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) XXXXXX, estado 
civil XXXXXXXX, profissão XXXXXXXX, portador(a) da cédula de identidade nº XXXXXXX e, o resultado 
final da RDC nº 004/2019, com fundamento na Lei nº 8666, de 1993, na Seção III - Das regras 
específicas aplicáveis aos contratos celebrados no âmbito do RDC da Lei nº12.462, de 2011, e demais 
legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as 
condições seguintes: 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 Contratação de Empresa de Engenharia e Construção especializadas em construção para, 

mediante o regime de empreitada global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE - UNIFESP, conforme 
especificações e elementos técnicos constantes nos Projetos Executivos, Memoriais 
Descritivos, Planilha com quantitativos e orçamentária e cronograma. 

 
       1.1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da RDC Nº 004/2019 e seus anexos, 

identificados no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de 
transcrição. 

 
1.2  Considerando que a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 60.453.032/0001-74, sediada a Rua Sena Madureira, nº 1500, Vila 
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Clementino, São Paulo/SP, CEP 04023-900, é beneficiária do objeto desse contrato. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 

2.1. A obra será realizada mediante execução indireta, sob o Regime de Empreitada por Preço 
Global. 

 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

3.1. A obra será executada no Edifício da Biblioteca da UNIFESP, situada na Rua Botucatu, 862, 
Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP: 04023-901. 

3.2.  deverá estabelecer ações em conjunto com a Prefeitura do Município para que os restos 
de cimento e outros materiais inservíveis a obra possam ser utilizados na manutenção de 
praças ou em outros equipamentos públicos, em conformidade com as disposições legais 
vigentes. 

3.3. Alocar, aos serviços, toda a mão-de-obra, inclusive qualificada e direção administrativa, 
bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos pessoais e equipamentos de 
segurança individual (EPI), necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas 
condições de uso, reservando-se a FAPUNIFESP o direito de solicitar a substituição 
daqueles que julgar inadequadas. 

 
3.4. Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se a FAPUNIFESP o 

direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, rejeitando aqueles que julgar 
de má qualidade ou inadequados, debitando à CONTRATADA todas as despesas 
consequentes. 

 
3.5. Instalar o canteiro de obras, bem como o escritório e área para uso da fiscalização e do 

corpo técnico da FAPUNIFESP. 
 

3.5.1. O Canteiro de Obras compreende as instalações completas de refeitórios, cantina, 
ambulatório, lavanderia, sanitários, vestiários, e sala do engenheiro fiscal 
(FAPUNIFESP) e etc, bem como o fornecimento de seus acessórios e equipamentos, 
objetivando o atendimento do disposto nas Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho aplicáveis. 

 

3.6. Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, de acordo com as normas e 
padrões adotados pela FAPUNIFESP e apontados nas especificações técnicas e/ou pela 
ABNT. 

 
3.7. Fornecer todos os equipamentos de proteção individual e coletiva e a vigilância necessários 

para garantir a segurança de cada equipe, durante a realização dos serviços. 
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3.8. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo ao 
exigido em normas técnicas e regulamentadoras e à orientação da Fiscalização da 
FAPUNIFESP. 

 
3.9. Executar os serviços dentro dos prazos estabelecidos no cronograma. 

 
3.10. Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e de 

segurança da FAPUNIFESP, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da 
CONTRATADA, cuja conduta, a critério da FAPUNIFESP, seja considerada inconveniente. 

 
3.11. Designar um preposto para acompanhar a execução do presente contrato. 

 
3.12. Cumprir, na execução do presente contrato, todas as exigências impostas pela Lei nº 6.514 

de 22/12/77 e Portaria nº 3.214 de 08/06/78, do Ministério do Trabalho às suas exclusivas 
expensas. 

 
3.13. Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal que sejam 

relacionadas com a execução do objeto contratual; bem como o disposto no Manual de 
Obras Públicas (Edificações) - Práticas da SEAP (Secretaria de Estado da Administração e 
Patrimônio), estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 10/12/85 e atualizadas pela Portaria 
n. 2.296, de 23/07/97, doravante denominada simplesmente Práticas da SEAP. Observar e 
atender as orientações da Instrução Normativa do SLTI/MPOG n. 01 de 19/01/2010, que 
dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, uso de 
madeira de origem certificada atendendo decreto estadual nº 49.674/2005, contratação 
de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e 
dá outras providências. E o estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 2002, que 
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção 
civil. De forma geral para os critérios de sustentabilidade atender e respeitar todas as 
determinações do parágrafo 1º do Art. 4º da Lei 12.462/2011 – RDC, como transcritos a 
seguir: 

§ 1º As contratações realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, 
as normas relativas à: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados 
pelas obras contratadas; 
II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão 
definidas no procedimento de licenciamento ambiental; 
III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, 
reduzam o consumo de energia e recursos naturais; 
IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 
V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, 
inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas 
obras contratadas; e 
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VI - acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

 
3.14. É vedado o uso de materiais compostos por amianto ou asbestos, nos termos da Lei 

Estadual nº 12.684/2007. Os materiais empregados na obra deverão possuir certificação 
INMETRO.  

 
3.15. Observar e atender os requisitos da IN nº 2 de 4/6/2014 da SLTI/MPOG, onde nos 

fornecimentos, nas aquisições ou locações de máquinas e aparelhos consumidores de 
energia, para todos os modelos, deverão estes bens estar classificados com classe de 
eficiência “A” na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) vigente no período 
de aquisição. 

 
3.16. Comunicar a FAPUNIFESP as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou 

estatuto. 
 

3.17. Permitir e facilitar, a FAPUNIFESP, o levantamento físico da força de trabalho da 
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo à FAPUNIFESP, para todos os efeitos, 
as informações coletadas e os resultados apurados. 

 
3.18. As obras e/ou serviços, porventura, com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, serão demolidos e refeitos, sob exclusiva e integral responsabilidade da 
CONTRATADA, sem ônus para a FAPUNIFESP e sem implicar alteração do prazo contratual. 

 
3.19. Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer 

informações a todos os consultores técnicos ou projetistas da FAPUNIFESP ou contratados 
por ela, previamente credenciados. 

 
3.20. Apresentar para controle e exame, sempre que a FAPUNIFESP o exigir, a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das 
obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de 
Situação perante o FGTS. 

 
3.21. Se houver necessidade de utilização de Grupo Gerador, abastecimento de água por 

qualquer meio, ocupação de terreno para instalação de acampamentos, escritórios e/ou 
depósitos fora da área destinada à edificação do presente, bem como eventual utilização 
de área para bota fora para o depósito de material e a utilização de jazidas em área de 
terceiros, todos os custos serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a 
FAPUNIFESP. 

 
3.22. A CONTRATADA deve providenciar o licenciamento e outros requisitos para a instalação do 

canteiro e execução das obras, bem como, ligações elétricas, hidráulicas, telefônica e 
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pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas necessárias sem ônus a 
FAPUNIFESP. 

 
3.23. A CONTRATADA manterá sempre cobertos, por apólices regulares, os riscos de acidentes e 

outros seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de danos físicos, sendo 
beneficiário a FAPUNIFESP e/ou quem por ela indicado. 

 
3.24. No prazo de até 30 (trinta) dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, a 

CONTRATADA deverá entregar a FAPUNIFESP, devidamente aprovado por esta, o projeto 
executivo completo, identificado, “Como construído” ("AS BUILT"), em 2 (duas) cópias 
impressas e eletrônicas, com arquivos extensão RVT (em obras com projeto em bases de 
dados paramétricos) e/ou DWG e PLT, o qual deverá ser constituído por todos os 
desenhos/projetos, memoriais, planilhas, entregues a CONTRATADA.  

 
3.25. No prazo de até 30 (trinta) dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, a 

CONTRATADA deverá entregar o MANUAL DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, em duas 
(2) cópias impressas e eletrônica, com as diretrizes para a execução de serviços de 
conservação e manutenção de espaços construídos pela CONTRATADA, constando as áreas 
de todos os ambientes internos e externos, materiais empregados (acabamento, 
instalações), tabelas explicativas e os critérios de manutenção e conservação desses 
espaços. 

 
3.26. Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no processo licitatório, restando sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei 
8.666/93 em caso de descumprimento, podendo culminar em pena de rescisão, nos termos 
do artigo 77 da mesma Lei. 

 
4. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 

 
4.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Edital, PASTA 

TÉCNICA (Anexo I), PLANILHAS (Anexo II), CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO 
DA OBRA A SER CONTRATADA (Anexo X) e demais anexos. 

 
4.2. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
qualidades estabelecidas no Edital e seus anexos, e de acordo com os termos da proposta, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 
5. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
5.1.  É vedada a subcontratação total do objeto do Contrato.  

 
5.1.1 Será permitida a subcontratação parcial do objeto, desde que aprovada pela 



70 

 

 

Rua Diogo de Faria – n° 1087 - 8º andar. CEP 04037-003. São Paulo-SP. Brasil 

E-mail: licitacao@fapunifesp.edu.br. Site: www.fapunifesp.edu.br. 

Contratante. O percentual máximo de subcontratação é de 40% (quarenta por cento). 
  

5.2.  A subcontratada devidamente aprovada pela Contratante deverá possuir todas as 
condições de habilitação previstas no edital, permanecendo a Contratada integralmente 
responsável pelo serviço assim subcontratado. 
 

5.2.1 A FapUNIFESP exigirá do subcontratado a apresentação dos documentos de 
habilitação requisitados na licitação, especialmente quanto à regularidade 
jurídica, idoneidade fiscal, qualificação técnica pertinente ao escopo da 
subcontratada, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto 
no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme jurisprudência do 
TCU.  

 
6. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, através do fiscal de obras 
responsável, 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; 

 
6.3. 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; 

 
6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma 

físico-financeiro; 
 

6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, 
em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG n. 02/2008; 

 
6.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 
 

6.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
 

6.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

 
6.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 
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técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 
 

6.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

 
6.10.1. “as built”, elaborado pelo responsável por sua execução; 

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

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

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

 
6.10.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 
 

6.10.6. 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). 

 
7. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

7.1. A presente contratação tem valor definido em Orçamento detalhado baseado em Projeto 

Executivo Completo, de R$ XXXXXXX (_______________________________). 

 
7.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 
consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

 
7.3.  Do Reajuste de Preços: 

 
7.3.1.  Após 12 (doze) meses a contar da data da proposta da empresa, desde que o atraso 

na execução da obra não seja imputável à Contratada, este Contrato poderá ser 
reajustado pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC/DI (12 meses a contar da 
data da apresentação da proposta), mediante solicitação da CONTRATADA, sendo 
que o reajuste somente incidirá sobre serviços, equipamentos e materiais 
executados após o prazo previsto neste item.  

 
7.3.2.  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. 
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7.3.3.  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice setorial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
 

7.3.4.  Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. A 
Contratada deverá solicitar o reajuste no prazo de até 90 dias a contar de um ano 
da data da apresentação da proposta (se for o caso), pois caso não solicite nesse 
prazo, os efeitos financeiros apenas incidirão a partir da data do pedido.  Será 
aplicado o índice SINAPI acumulado de 12 meses a partir da data da apresentação 
da proposta. 

 
8. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

 
8.1. Será exigida a prestação de garantia pela Adjudicatária, como condição para a celebração 

do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por 

uma das seguintes modalidades: 
 

I. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
II. Seguro-garantia; ou 

III. Fiança bancária. 
 

8.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do 
menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 
1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à 
diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da 
correspondente proposta. 

 
8.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em conformidade com o 

disposto no art. 1º, IV, do Decreto-Lei nº 1.737, de 1979. 
 

8.4. 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. 

 
8.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade 

durante a vigência do contrato. 
 

8.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 
8.7. No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada nas mesmas 
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condições. 
 

8.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada. 

 
8.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 

cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

 
8.10. A Contratada deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato 

e antes da emissão da ordem de serviço, a apólice de Seguro Riscos de Engenharia atendida 
as seguintes condições: 

 

8.10.1. A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, seguro de Riscos de 
Engenharia – RE, abrangendo a cobertura básica e demais coberturas 
adicionais, conforme descrito a seguir, até o momento da Ordem de Serviço, 
tendo a FAPUNIFESP como COSSEGURADO no seguro de Riscos de Engenharia. 

 

8.10.2. O seguro de Riscos de Engenharia vigorará durante o período de execução da 
obra, ficando sob a responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre 
que incidir correspondente correção no montante contratual, bem como 
solicitar prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do prazo de 
execução da obra; 

 

8.10.3. A CONTRATADA deverá manter válida a apólice de seguro RE e apresentar junto 
com a medição o comprovante de adimplemento. 

 

8.10.4. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia - RE: 
 

8.10.4.1. Cobertura Básica - Garante os danos físicos decorrentes de acidentes 
ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza 
(vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e 
demais eventos (incêndio, explosão, desabamento, entre outros). 
 

8.10.4.2.  A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 100% (cem por 
cento) do valor do contrato. 

 
8.10.4.3.  Coberturas Adicionais - Erro na elaboração do Projeto e na execução da 

obra/serviço: cobre danos causados à obra decorrentes de erro de 
projeto e na sua execução, mais prejuízos ocorridos durante reposição, 
reparo ou retificação. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo 
Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os 
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tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do 
sinistro. 

 
8.10.4.4.  A cobertura prevista no Subitem anterior contemplará 100% (cem por 

cento) do valor do contrato. 
 

 
9. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

 

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 90 (noventa) dias após o encerramento do prazo 

de execução do serviço, a partir da emissão da Ordem de Serviço ou documento 

equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo 

primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9.2. O prazo de execução dos serviços será conforme Cláusula Terceira, e terá início a partir da 

data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente. 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

 
10.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da 

aprovação das medições e apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo 

servidor competente. 

 

10.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de 

R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada 

pelo fiscal responsável da contratante, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

10.3. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

 

10.3.1. 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.  

10.3.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 
executados em sua totalidade.  

10.3.3. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 
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original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a 
medição prévia correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a 
quitação antecipada do valor respectivo, desde que autorizado pelo fiscal 
responsável pela obra e que não signifique prejuízo da etapa correspondente, 
ou seja, não será admitida substituição do serviço a ser executado, conforme 
cronograma físico-financeiro, salvo em hipóteses supervenientes devidamente 
justificadas, comprovadas e previamente aprovadas pela FapUNIFESP. 

 
10.4. A Contratante terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar os documentos apresentados, no todo 

ou em parte, autorizando a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para 

avaliar a conformidade dos serviços executados. 

 

10.4.1. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva 
dos serviços executados. 

 

10.5. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo 

detalhada. 

 

10.6. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem 

como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

 
10.6.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última 
nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados 
à execução contratual, nominalmente identificados; 

 

10.6.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, à 
CNDT ou na impossibilidade de acesso aos referidos Sistemas, mediante 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

 
10.6.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 

fiscal ou fatura que tenha sido paga. 
 

10.7. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 

anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
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prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

 

10.8. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

regularidade do cadastramento da Contratada no SICAF, na CNDT e/ou nos sites oficiais, 

devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

 
10.9. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

 
10.9.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 

observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação 
municipal aplicável. 

 

10.10.  O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou 

por outro meio previsto na legislação vigente. 

 

10.11.  Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

 
10.12.  A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 
10.13.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 

moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 

aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

EM = N x VP x I, onde: 

 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido; 

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

VP = Valor da Parcela em atraso; 
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I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:  

I = (6/100)/365 
 
 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

11.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no 

prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a verificação dos serviços executados. 

 

11.1.1. A Contratada fica obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
documento em que se verificarem incorreções, 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. 

 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES 
 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

 
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 
12.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento 

por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  
 

13.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente 

designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, 

conforme detalhado nos Anexos deste edital. 

 

13.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução 

dos serviços contratados. 
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13.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o 

contrato. 

 
13.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 

14.1. Quando houver a celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, 

tanto nos regimes baseados em preço global quanto nos regimes de empreitada por preço 

unitário e tarefa, o preço desses serviços deve ser calculado considerando as referências 

de custo e taxa de BDI especificadas no orçamento-base da licitação, subtraindo desse 

preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor 

global obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato e a manutenção do percentual de desconto oferecido pelo contratado. 

 

14.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

14.3. A CONTRATADA concorda expressamente com a adequação do projeto básico, sendo 

que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do 

projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do 

contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1º, da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do Inciso II do art. 13 do Decreto n. 

7.983/2013. 

 

14.4. Como valor de referência para alterações na planilha orçamentária, por ocasião da 

celebração de termos aditivos, prevalecerá a opção mais vantajosa para a FapUNIFESP, 

dentre as seguintes: custos unitários adotados na proposta da empresa contratada, custos 

unitários do SINAPI, ou os valores unitários constantes da Planilha Estimativa de 

Orçamento anexa ao Edital. 

 

14.5. Nas hipóteses em que a empresa Contratada deixar de recolher determinado tributo 

embutido em seu BDI, ao ser favorecida por regime tributário diferenciado ou qualquer 
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benefício legal, essa desoneração deve ser repassada ao contrato pactuado, de forma a 

garantir que a FapUNIFESP pague apenas por tributos que efetivamente representem 

gastos incorridos pela Contratada, conforme jurisprudência do TCU. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular 

processo administrativo, à penalidade de: 

 
15.1.1. Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias. 
 

15.2. A inexecução total ou parcial do Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos 

deveres elencados no Edital e no Contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia 

defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades previstas no Art. 

87 da Lei nº 8.666/1993 de: 

 
15.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
 

15.2.2. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
contratação; 

 
15.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a FAPUNIFESP pelo prazo de 

até 2 (dois) anos; 
 

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a FapUNIFESP 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 FapUNIFESP pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem 
anterior. 

 
15.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 

profissionais que, em razão do Contrato decorrente desta licitação: 

 
15.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de tributos; 
 

15.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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15.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a FapUNIFESP em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

 
15.4. A aplicação da multa moratória não impede que a FapUNIFESP rescinda unilateralmente 

o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

 
15.5. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 

convocada, dentro do prazo estabelecido pela FapUNIFESP, equivale à inexecução total do 

Contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

 
15.6. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

 
15.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

 
15.8. 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 

FapUNIFESP, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
15.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE poderão ser deduzidos dos 

valores eventualmente devidos à FapUNIFESP, ou recolhidos em favor da União, deduzidos 

da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e 

cobrados judicialmente. 

 
15.10.  Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE. 

 
15.11.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
15.12.  As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
15.13.  A FAPUNIFESP poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 
15.13.1. Advertência escrita; 

 
15.13.2. Multa; 
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15.13.3. A advertência escrita será aplicada, independentemente de outras sanções 
cabíveis, quando houver afastamento das condições técnicas ou contratuais 
estabelecidas.  

 
15.14.  Conforme disposições legais a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a FapUNIFESP será aplicada com base nas alíneas “a” 

a “g” do inciso IV do art. 5º - Atos Lesivos e dos incisos I e II  e parágrafos 1º ao 5º do art. 

6º - Penalidades da Lei 12.846/2013. 

 

15.15.  É facultado à FapUNIFESP, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos: 

 
15.15.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na lei 

8.666/93, e na lei 12.462/11; ou 
 

15.15.2. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. 
 

15.15.3. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos da alínea 
b, a FapUNIFESP poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, 
desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a 
contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento 
convocatório.  

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a FapUNIFESP poderá motivadamente 

adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 

17.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, 

de 1993:  

 
17.1.1. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos;  
 

17.1.2. A lentidão do seu cumprimento, levando a FapUNIFESP a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;  
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17.1.3. O atraso injustificado no início do serviço;  

 
17.1.4. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à FapUNIFESP;  

 
17.1.5. A subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no Contrato;  

 
17.1.6. O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
17.1.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º 

do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;  
 

17.1.8. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  
 

17.1.9. A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; 
 

17.1.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;  

 
17.1.11. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o Contrato;  

 
17.1.12. A supressão, por parte da FapUNIFESP, de serviços, acarretando modificação do 

valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993;  

 
17.1.13. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da FapUNIFESP, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, 
mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja 
normalizada a situação;  

 
17.1.14. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FapUNIFESP, 

decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
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interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de 
cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;  

 
17.1.15. A não liberação, por parte da FapUNIFESP, do objeto para execução do serviço, 

nos prazos contratuais;  
 

17.1.16. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato;  

 
17.1.17. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  
 
17.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

 
17.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:  

 
17.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da FapUNIFESP, nos casos enumerados 

nos subitens 18.1.1. ao 18.1.10., 18.1.16. e 18.1.17. desta cláusula;  
 

17.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que 
haja conveniência para a FapUNIFESP; 

 
17.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 
17.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  
 

17.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 18.1.11 a 18.1.15 desta cláusula, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:  
 

17.5.1. Devolução da garantia; 
 

17.5.2. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 
 

17.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, 

até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 

instrumento. 
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18. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS 
 

18.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 

123, de 2006, na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e na Lei nº 

8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, 

que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 
 

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 

19.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na 

Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 
20.1. Fica eleito o foro de São Paulo - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.  

 
 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.  

 
Município de São Paulo, XX de XXXX de 2019. 

 
_________________________________ 

Pela CONTRATANTE 
 
 

_________________________________ 
Pela CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
_________________________   __________________________________ 

Nome:      Nome: 
CPF n°:      CPF n°: 
Identidade n°:     Identidade n°: 
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ANEXO IX 

(em papel timbrado da empresa) 
 

MODELO DE RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA (ETM)e 

DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

À  

Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo - FAPUNIFESP 
 

Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO 
CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 
 

Prezados Senhores: 
 

Apresento através desta, os profissionais que compõem a Equipe Técnica Mínima 

responsável pelas diferentes estruturas e instalações das obras relativas às características 

relevantes e marcantes necessárias para atender os critérios editalícios com objetivo de contratação 

da obra conforme detalhado no objeto desta licitação. 
 

Nos termos do edital, DECLARAMOS que, se a empresa (razão social da Empresa Licitante, 

for a vencedora, ASSUMIREMOS a responsabilidade técnica e o compromisso de participação na 

equipe de direção e execução das obras, como ESPECIFICADOS ACIMA. 
 

1. ARQUITETO OU ENGENHEIRO CIVIL (Direção e execução da obra) 

Responsável técnico: 

CAU nº ou CREA nº: 

Assinatura: (com reconhecimento de firma) 

Endereço: 

Telefone : 
 

2. ENGENHEIRO ELETRICISTA (Execução de instalações elétricas de média e baixa 

tensão) e/ou Execução de instalações de equipamentos de climatização) 

Responsável técnico: 

CREA nº: 

Assinatura: (com reconhecimento de firma) 

Endereço: 

Telefone : 
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3. ENGENHEIRO MECÂNICO (Execução de instalações de equipamentos de 

climatização e/ou movimentação vertical mecanizada) 

Responsável técnico: 

CREA nº: 

Assinatura: (com reconhecimento de firma) 

Endereço: 

Telefone : 

 

5. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (Responsável técnico de PCMAT e 

PPRA) 

Responsável técnico: 

CREA nº: 

Assinatura: (com reconhecimento de firma) 

Endereço: 

Telefone : 

 

6. ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO (Responsável pelas atividades na plataforma 

BIM) 

Responsável técnico: 

CREA / (CAU) nº: 

Assinatura: (com reconhecimento de firma) 

Endereço: 

Telefone : 

 

7. BIBLIOTECÁRIO OU ARQUIVOLOGISTA (Responsável pelos serviços relacionados ao 

Acervo) 

Responsável técnico: 

CFB nº: 

Assinatura: (com reconhecimento de firma) 

Endereço: 

Telefone : 

 

 

TODOS OS PROFISSIONAIS LISTADOS ACIMA DECLARAM, que tendo examinado o Edital 

e seus anexos da licitação em epígrafe, estarem cientes e de acordo com a indicação 

pela empresa (razão social da Empresa Licitante), como responsável técnico pelas 

partes das obras especificadas no preâmbulo, objeto da licitação em referência. 
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Cidade (UF), dia/mês/ano. 

____________________________ 

Empresa Licitante 

(responsável LEGAL - nome, cargo e assinatura com reconhecimento de firma) 
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ANEXO X – PROCEDIMENTOS GERAIS 

 CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA 

 

Este Caderno de Encargos tem por finalidade fixar as condições administrativas e técnicas, a serem 
observadas, pela empresa CONTRATADA, na execução das obras objeto desta Licitação: 

 

1.  EXECUÇÃO DAS OBRAS 

1.1. A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras a partir da data fixada na Ordem de 
Início de Serviços, assinada pelo representante legal da FAPUNIFESP, sob pena de 
incidir em multa prevista contratualmente. 

1.2. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e serviços, obedecendo, integral e 
rigorosamente, no que for pertinente, ao disposto na Lei nº 6.514/77 e a 
regulamentação disposta pela Portaria nº 3.214/78, às respectivas normas da ABNT, 
ao especificado na Portaria nº 15, de 18/08/72, do Departamento Nacional de 
Segurança e Higiene do Trabalho, e aos projetos, detalhes, normas, memoriais, 
planilhas de orçamento, cronograma físico-financeiro e especificações e demais 
documentos que compõem a presente licitação. 

1.2.1. Os projetos serão apresentados pela CONTRATANTE em arquivos em 
plataforma Bim - Referência Revit - extensão RVT, com especificações e 
arquivos de plotagem (com respectivas penas de plotagem), PLT, PDF e em 
escalas e padrões previstos pelas normas técnicas. 

1.2.1.1. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o ônus da 
realização ou repetição de ensaios ou testes. 

1.3. Todos os desenhos e elementos citados no item anterior são fornecidos com a 
ressalva de que, na constatação de qualquer lapso ou insuficiência de detalhes, não 
servirá de pretexto para que a CONTRATADA se desobrigue da responsabilidade da 

completa e perfeita execução dos serviços contratados e pelo preço proposto. Em 
caso de especificações conflitantes, a parte referente aos memoriais se sobrepõe 
aos projetos. 

1.4. Os elementos especificados no subitem 1.2. são integrantes e se completam na 
execução da obra. Eventuais modificações, nesses elementos originais, só poderão 
ser efetuadas com autorização escrita da FAPUNIFESP. A execução de qualquer 
modificação somente poderá ser posta em prática, após a Fiscalização da 
FAPUNIFESP, responsável pelo empreendimento, registrá-la no Livro de Ocorrência 
da Obra. 

1.5. A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar à 
Fiscalização da FAPUNIFESP, por escrito, qualquer anormalidade verificada na 
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execução das obras e serviços, como também qualquer fato que resultar em risco 
por falta de segurança e estabilidade ou comprometer a qualidade da obra. 

1.6. Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a 
nenhuma das partes, a Fiscalização da FAPUNIFESP poderá, motivadamente, 
autorizar modificações de caráter urgente. 

1.7. Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos 
seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada 
da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras: 

1.7.1. Um Livro de Ocorrência de Obra com folhas numeradas; 

1.7.2. Uma via do contrato e de todas suas partes integrantes a que está obrigada 
por lei ou por disposição contratual; 

1.7.3. Arquivo ordenado de relatórios, pareceres, cópia de correspondências 
trocadas com a FAPUNIFESP, avaliações e medições realizadas e demais 
documentos administrativos da obra; 

1.7.4. Registro de autorização; 

1.7.5. Cronograma Físico-Financeiro da execução; 

1.7.6. Registro diário do número de operários e quinzenal dos equipamentos 
alocados na obra; 

1.8. Os documentos relacionados, no item anterior, constituirão o processo da obra, que 
deverá permanecer no canteiro, durante toda a sua execução, e ser entregue a 
FAPUNIFESP, após a conclusão da mesma. 

1.9. No Livro de Ocorrência de Obra, mencionado no subitem 1.7.1, serão lançadas, pela 
CONTRATADA, todas as ocorrências da obra, de modo a haver um completo registro 
de execução da obra, tais como: serviços realizados, entradas e saídas de materiais, 
anormalidades, chuvas, etc. À Fiscalização da FAPUNIFESP compete: rubricar as 
ocorrências registradas, emitir parecer (se necessário), determinar providências, 
autorizar serviços, etc. 

1.10. A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe 
compete, profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, bem 
como equipe técnica proposta, na forma da legislação vigente e do edital. 

1.11. A CONTRATADA manterá, em tempo integral, no canteiro de obras, um preposto 
devidamente credenciado, de mesma formação profissional, que substituirá o 
responsável técnico na sua ausência. 

1.12. Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, de idoneidade técnica e 
moral, e nela deverão permanecer durante o período integral de trabalho, além de 
estarem habilitados a prestar eventuais esclarecimentos pertinentes, sempre que 
solicitados por representantes da FAPUNIFESP. 
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1.13. A CONTRATADA manterá, no local das obras e serviços, além do engenheiro 
residente, os técnicos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos mesmos, 
por cujos encargos, responderá, unilateralmente, em toda a sua plenitude. 

1.14. Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderão ser substituídos 
com autorização expressa da FAPUNIFESP, mediante aprovação do "curriculum" 
dos substitutos indicados, quando for o caso. 

1.15. A CONTRATADA deverá elaborar e entregar projeto “AS BUILT” por software 
compatível para plataforma BIM, referência: Revit/BIM. Modelo de uso desta 
referência na plataforma BIM, se encontra na Pasta técnica. 
 

1.16. A CONTRATADA deverá apresentar semanalmente relatórios com demonstrativos 
de avanço físico da obra ao engenheiro fiscal responsável da CONTRATANTE, por 
meio apresentação de relatórios em papel (apostila) e digital, a serem elaborados 
em MS Project (cronograma atualizado de serviços realizados), relatório fotográfico 
(com 20 fotos) - modelo ANEXO XV e deverá apresentar planilhas de medição (Excel) 
mensalmente ao engenheiro fiscal responsável da CONTRATANTE – ANEXO XVI. 

1.17. A CONTRATADA responderá por condições de segurança, higiene e saúde de seu 
pessoal, quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeições (incluindo café 
da manhã e almoço), conforme Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e 
suas modificações. 

1.17.1. A CONTRATADA deverá atender a toda legislação que verse a respeito de 
Segurança e Saúde do Trabalho, cumprindo e implementando a lei nº 6.514 
de 22 de dezembro de 1977 - altera o Capítulo V do Título II da Consolidação 
das Leis do Trabalho e da portaria nº 3.214 de 8 de junho de 1978 que 
aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

1.17.2. A CONTRATADA deverá atuar de maneira proativa em relação à Segurança 
e Saúde no Trabalho durante execução da obra. 

1.17.3. A CONTRATADA, no mínimo, deverá cumprir e fazer cumprir a legislação em 
vigor, relativa à Segurança e Saúde no Trabalho, assim visando prevenir a 
ocorrência de acidentes e incidentes às pessoas, ao meio ambiente e a 
propriedade. 

1.17.4. A CONTRATADA será responsável pelo atendimento das Normas de 
Segurança e Saúde do Trabalho das subcontratadas.  

1.17.5. Em caso de 20 ou mais trabalhadores, a CONTRATADA deverá elaborar e 
implementar o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção - PCMAT (NR-18). Este programa deve ser 
elaborado por profissional habilitado e ter o recolhimento da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART. 
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1.17.6. A implementação do PCMAT é de responsabilidade da CONTRATADA.  

1.17.7. A CONTRATADA deverá fazer a comunicação, que é obrigatória, à Delegacia 
Regional do Trabalho, com os principais dados a respeito da obra, conforme 
a NR-18. 

1.17.8. A CONTRATADA deverá dimensionar e fazer o registro da equipe do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – 
SESMT, no órgão regional do Ministério do Trabalho, referente à Obra, 
conforme os parâmetros da NR-04. Caso a CONTRATADA não tenha que 
constituir um SESMT, deve manter na obra desde seu início um Técnico de 
Segurança do Trabalho. 

1.17.9. A CONTRATADA deverá fazer a Integração de Segurança e Saúde do 
Trabalho na obra conforme determinam as NORMAS 
REGULAMENTADORAS - NRs 1 e 18 do Ministério do Trabalho e Emprego – 
MTE, com todos os seus colaboradores antes de iniciarem suas atividades 
nas obras, inclusive com os colaboradores que sejam de empresas 
subcontratadas. 

1.17.10.  A CONTRATADA deverá Informar aos trabalhadores dos riscos de suas 
atividades e medidas preventivas e de controle por meio de: Ordens de 
Serviço de Segurança do Trabalho, Diálogo Diário de Segurança – DDS, 
campanhas de segurança, cartazes, comunicados e até meios eletrônicos. 

1.17.11. A CONTRATADA deverá fornecer os Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI, de boa qualidade, com Certificado de Aprovação - C.A. e em bom 
estado de conservação aos seus colaboradores, mediante a ficha de 
entrega. A CONTRATADA deverá treinar os colaboradores quanto ao uso 
correto, conservação e guarda dos EPIs e exigir o seu uso e atender os 
demais itens descritos na NR-06. 

1.17.12. A CONTRATADA deverá sempre dar preferência aos EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO COLETIVA, EPCs. 

1.17.13. A CONTRATADA deverá elaborar e implementar o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo da promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores, atendendo o 
que descreve a NR-07. E realizar os exames admissionais, periódicos e 
admissionais com a emissão do Atestado Saúde Ocupacional - ASO. 

1.17.14. A CONTRATADA deverá ter colaboradores treinados em Primeiros Socorros 
- PS e manter material adequado para atendimento emergencial. Para 
obras com 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores a obra deve contar com 
ambulatório, conforme NR 07 e 18. 
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1.17.15. A CONTRATADA deverá elaborar e manter procedimentos para o caso de 
acidentes e/ou sinistros (plano de emergência), e equipe de operários 
treinados no correto manejo de equipamentos para o primeiro combate ao 
fogo NR-18 e 23. 

1.17.16. Projeto das instalações elétricas temporárias deverá ser elaborado por 
profissional legalmente habilitado, com recolhimento da ART e as 
instalações elétricas nos canteiros de obras mesmo que provisórias, devem 
ser feitas profissionais qualificados, seguindo os requisitos técnicos da NR 
10 e 18. 

1.17.17. A CONTRATADA deverá para certas atividades selecionar os trabalhadores 
sejam qualificados e receberam treinamentos específicos e disponibilizar os 
recursos necessários para execução das atividades com segurança, onde 
podemos destacar alguns: trabalho em altura (NR 35), com eletricidade (NR 
10), espaço em confinado (NR 33), trabalho a quente (NR 18), transporte e 
movimentação de carga e transporte de pessoas (NR 18).  

1.18. A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo 
com o objetivo desta, sendo seu transporte, guarda e manutenção de sua exclusiva 
responsabilidade e ônus. 

1.19. Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão 
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações 
contratuais, cabendo, à Fiscalização, determinar a remoção do que for inservível ou 
que esteja em desacordo com as exigências contratuais. 

1.20. A FAPUNIFESP reserva-se o direito de contratar com outras empresas, 
simultaneamente, para o mesmo local, a execução de obras e serviços distintos 
daqueles abrangidos pelo contrato resultante desta licitação. Neste caso, a 
CONTRATADA não poderá impor quaisquer dificuldades, à introdução de materiais, 
equipamentos ou pessoal na área, para execução destes serviços. 

1.21. A CONTRATADA exonera desde já a FAPUNIFESP de toda e qualquer 
responsabilidade relativa a danos ou prejuízos que lhe sejam causados pelas 
Empresas de que trata o item anterior. As responsabilidades serão, recíprocas e 
exclusivas, das firmas contratadas. 

1.22. A execução e operação das obras, provisórias e definitivas, transportes de materiais 
e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir, 
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos 
ou particulares. 

1.23. Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra a ela 
homologada, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro, 
sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que 
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concluídas ou paralisadas, correndo, assim, por sua conta, ressalvando-se os danos, 
comprovadamente, causados pelos ocupantes. 

1.24. Correrão por conta da CONTRATADA, ou de seu segurador, a reparação de danos 
causados a terceiros, em decorrência das obras e serviços. 

1.25. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas aos consumos de 
energia, água, dentre outras que se fizerem necessárias à execução dos serviços, 
sendo de sua total responsabilidade mensurar o montante destes gastos, para 
posterior ressarcimento ao Campos da UNIFESP. Bem como deverá ser responsável 
pelas despesas relativas à proteção, sinalização, tapumes e vigilância das obras, 
provisórias ou definitivas, até a ocupação e recebimento definitivo das mesmas, 
pela FAPUNIFESP. 

1.26. Após a conclusão das obras e serviços, a CONTRATADA deverá remover todo 
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos, as obras provisórias, o 
escritório de obras, entregando o local e as áreas contíguas livres e em condições 
de limpeza e de uso imediato. 

1.27. Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas, no local das obras e serviços, que 
possam apresentar interesse científico, mineralógico ou arqueológico, deverão ser 
alvo de imediata comunicação, à Fiscalização, para as providências de ordem legal. 

1.28. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pela FAPUNIFESP, 
cujas reclamações, orientações e determinações obriga-se a atender pronta e 
irrestritamente. 

1.29. Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos 
pela área competente da FAPUNIFESP. 

 

2.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

2.1. Fornecer e instalar placas de obras, conforme modelos a serem fornecidos 
oportunamente. Como prescrito na Seção II - Art. 23 - Inciso II da Instrução 
Normativa 07 de 19/12/2014. Os modelos atenderão o padrão de placas conforme 
definição do Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras SECOM / PR – 
Janeiro de 2015.  (site: http://www.secom.gov.br/orientacoes-
gerais/publicidade/manual-da-marca-de-governo-obras-2015.pdf). 

2.2. A CONTRATADA será responsável por fazer o gerenciamento dos resíduos 
produzidos durante a reforma do edifício com a correta segregação de cada tipo de 
resíduo, segundo a Lei nº 12.305 de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), 
verificando a possibilidade de reutilização dos resíduos de construção civil na 
própria obra segundo a Resolução CONAMA nº 307 de 2002 que estabelece 
diretrizes para o gerenciamento desse tipo de resíduo. 

http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-da-marca-de-governo-obras-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-da-marca-de-governo-obras-2015.pdf


94 

 

 

Rua Diogo de Faria – n° 1087 - 8º andar. CEP 04037-003. São Paulo-SP. Brasil 

E-mail: licitacao@fapunifesp.edu.br. Site: www.fapunifesp.edu.br. 

2.3. A CONTRATADA deverá estabelecer ações  para que os resíduos e rejeitos da obra 
sejam destinados atendendo a legislação vigente, devendo repassar à 
CONTRATANTE informações relativas aos locais de destinação destes materiais, 
observado o item 4.2.1 do anexo VIII. 

2.4. A CONTRATADA deverá tomar as medidas necessárias quanto a sinalização dos 
locais contíguos a obra, que possam representar risco de contaminação para seus 
trabalhadores e ocupantes da obra. 

2.5. Alocar, aos serviços, toda a mão-de-obra, inclusive qualificada e direção 
administrativa, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos pessoais e 
equipamentos de segurança individual (EPI), necessários à execução do objeto 
contratual, em perfeitas condições de uso, reservando-se a FAPUNIFESP o direito 
de solicitar a substituição daqueles que julgar inadequadas. 

2.6. Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se a 
FAPUNIFESP o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, 
rejeitando aqueles que julgar de má qualidade ou inadequados, debitando à 
CONTRATADA todas as despesas consequentes. 

2.7. Instalar o canteiro de obras, bem como área no escritório para uso exclusivo da 
fiscalização e do corpo técnico da FAPUNIFESP. 

2.7.1. O Canteiro de Obras compreende as instalações completas de refeitórios, 
cantina, ambulatório, lavanderia, sanitários, sala de reunião e etc, bem 
como o fornecimento de seus acessórios e equipamentos, objetivando o 
atendimento do disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho aplicáveis. 

2.8. Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, de acordo com as normas e 
padrões adotados pela FAPUNIFESP e apontados nas especificações técnicas e/ou 
pela ABNT. 

2.9. Fornecer todos os equipamentos de proteção individual e coletiva e a vigilância 
necessários para garantir a segurança de cada equipe, durante a realização dos 
serviços. 

2.10. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo 
à orientação da Fiscalização da FAPUNIFESP. 

2.11. Executar os serviços dentro dos prazos estabelecidos no cronograma. 

2.12. Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas 
disciplinares e de segurança da FAPUNIFESP, podendo ser exigido o afastamento 
daqueles funcionários da CONTRATADA, cuja conduta, a critério da FAPUNIFESP, 
seja considerada inconveniente. 

2.13. Designar um preposto para acompanhar a execução do presente contrato. 
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2.13.1. Cumprir, na execução do presente contrato, todas as exigências impostas 
pela Lei nº 6.514 de 22/12/77 e Portaria nº 3.214 de 08/06/78, do 
Ministério do Trabalho às suas exclusivas expensas. 

2.14. Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal que sejam 
relacionadas com a execução do objeto contratual; bem como o disposto no Manual 
de Obras Públicas (Edificações) - Práticas da SEAP (Secretaria de Estado da 
Administração e Patrimônio), estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 10/12/85 e 
atualizadas pela Portaria n. 2.296, de 23/07/97, doravante denominada 
simplesmente Práticas da SEAP. Observar e atender as orientações da Instrução 
Normativa do SLTI/MPOG n. 01 de 19/01/2010, que dispõe sobre os critérios de 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, uso de madeira de origem 

certificada atendendo decreto estadual nº 49.674/2005, contratação de serviços ou 
obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá 
outras providências. E o estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 2002, que 
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da 
construção civil. De forma geral para os critérios de sustentabilidade atender e 
respeitar todas as determinações do parágrafo 1º do Art. 4º da Lei 12.462/2011 – 
RDC, como transcritos a seguir: 

§ 1º As contratações realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, 
as normas relativas à: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados 
pelas obras contratadas; 
II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão 
definidas no procedimento de licenciamento ambiental; 
III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, 
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; 
IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação 
urbanística; 
V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, 
inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado 
pelas obras contratadas; e 
VI - acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

2.14.1. Observar e atender os requisitos da IN nº 2 de 4/6/2014 da SLTI/MPOG, 
onde nos fornecimentos, nas aquisições ou locações de máquinas e 
aparelhos consumidores de energia, para todos os modelos, deverão estes 
bens estar classificados com classe de eficiência “A” na Etiqueta Nacional 
de Conservação de Energia (ENCE) vigente no período de aquisição. 

2.15. É vedado o uso de materiais compostos por amianto ou asbestos, nos termos da Lei 
Estadual nº 12.684/2007. Os materiais empregados na obra deverão possuir 
certificação INMETRO. 
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2.16. Comunicar a FAPUNIFESP as alterações que forem efetuadas em seu contrato social 
ou estatuto. 

2.17. Permitir e facilitar, a FAPUNIFESP, o levantamento físico da força de trabalho da 
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo a FAPUNIFESP, para todos os 
efeitos, as informações coletadas e os resultados apurados. 

2.18. As obras e/ou serviços, porventura, com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou 
omissão voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, serão demolidos e refeitos, sob exclusiva e 
integral responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a FAPUNIFESP e sem 
implicar alteração do prazo contratual. 

2.19. Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e 
fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas da FAPUNIFESP 
ou contratados por ela, previamente credenciados. 

2.20. Apresentar para controle e exame, sempre que a FAPUNIFESP o exigir, a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do 
cumprimento das obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado 
de Regularidade de Situação perante o FGTS. 

2.21. Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter a 
FAPUNIFESP à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, 
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada 
como única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que a 
FAPUNIFESP venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, 
reivindicações ou reclamações. 

2.22. Se houver necessidade de utilização de Grupo Gerador, abastecimento de água por 
qualquer meio, ocupação de terreno para instalação de acampamentos, escritórios 
e/ou depósitos fora da área destinada à edificação do presente, bem como eventual 
utilização de área para bota fora e para o depósito de material, todos os custos 
serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a FAPUNIFESP. 

2.23. A CONTRATADA deve providenciar o licenciamento e outros requisitos para a 
instalação do canteiro e execução das obras, bem como, ligações elétricas, 
hidráulicas, telefônica e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas 
necessárias sem ônus a FAPUNIFESP. 

2.24. A CONTRATADA manterá sempre cobertos, por apólices regulares, os riscos de 
acidentes e outros seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de 
danos físicos, sendo beneficiário a FAPUNIFESP e/ou quem por ela indicado. 

2.25. A CONTRATADA deverá providenciar, e posteriormente disponibilizar à 
FAPUNIFESP, em 2 (duas) cópias impressas e digitais, todos os Projetos para a 
Produção do objeto da licitação. 
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2.26. No prazo de até 30 (trinta) dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, a 
CONTRATADA deverá entregar a FAPUNIFESP, devidamente aprovado por esta, o 
projeto executivo completo, identificado, “Como construído” ("AS BUILT"), em 2 
(duas) cópias impressas e eletrônicas, com arquivos extensão RVT (em obras com 
projeto em bases de dados paramétricos) e/ou DWG e PLT, o qual deverá ser 
constituído por todos os desenhos/projetos, memoriais, planilhas, entregues a 
CONTRATADA.  

2.27. No prazo de até 30 (trinta) dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, a 
CONTRATADA deverá entregar o MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO, em duas (2) 
cópias impressas e eletrônica, com as diretrizes para a execução de serviços de 
conservação e manutenção dos espaços construídos pela CONTRATADA, constando 
as áreas de todos os ambientes internos e externos, materiais empregados 
(acabamento, instalações), tabelas explicativas e os critérios de manutenção e 
conservação desses espaços. 

2.28. Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo licitatório, ficando sujeita às sanções previstas no 
artigo n. 87 da Lei 8.666/93, podendo culminar em pena de rescisão nos termos do 
artigo n. 77 da mesma Lei. 

 

3.  FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E VISITAS TÉCNICAS 

3.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante à FAPUNIFESP ou 
terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita 
fiscalização da FAPUNIFESP, a qualquer hora, por seus representantes devidamente 
credenciados. 

3.2. A FAPUNIFESP far-se-á representar, no local das obras e serviços, por seu fiscal 
credenciado e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas 
atribuições e poderes. 

3.3. A FAPUNIFESP, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá contratar 
profissionais consultores ou empresas especializadas para o controle qualitativo e 
quantitativo das obras e serviços, assim como, o acompanhamento e 
desenvolvimento da execução, à vista dos projetos. 

3.4. À Fiscalização compete o acompanhamento e controle da execução das obras e 
serviços, das avaliações e medições dos serviços, até sua conclusão, observadas 
todas as condições expressas nos documentos que compõem o Contrato. 

3.5. A Fiscalização lançará, no Livro de Ocorrência de Obra, todas as observações dignas 
de registro para controle do empreendimento, devidamente assinadas pelo 
preposto da CONTRATADA. 

3.6. Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e 
FAPUNIFESP, bem como todas as instruções da Fiscalização à CONTRATADA, devem 
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ser por escrito, cabendo o seu registro, no Livro de Ocorrência de Obra. Todos os 
expedientes escritos da CONTRATADA, após seu registro, serão encaminhados à 
FAPUNIFESP, para decisão, acompanhados de parecer da Fiscalização. 

3.7. Compete à Fiscalização ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das 
frentes e fases das obras e serviços, a fim de que seja obtido melhor rendimento, 
sem prejuízo da boa execução dos trabalhos. 

3.8. A ocorrência de obstáculos e imprevistos, durante a obra, obrigará a CONTRATADA 
a fazer comunicação escrita dos fatos, cabendo à Fiscalização a decisão sobre os 
mesmos-. 

3.9. O limite de aceitação de atraso, adotado pela FAPUNIFESP, para fortes chuvas, é o 
de precipitação igual ou superior a média no período de 5 (cinco) milímetros, 
sempre acompanhado do competente Boletim Pluviométrico, fornecido por 
entidades públicas ou organizações credenciadas por órgãos especializados na 
matéria. 

3.9.1. Todos os fatos acima mencionados deverão ser registrados no Livro de 
Ocorrência da Obra e atestados pela fiscalização, a qual emitirá parecer, à 
luz dos registros efetuados no Livro de Ocorrência de Obra, enviando-o a 
FAPUNIFESP, que deliberará sobre a procedência ou não do pedido da 
CONTRATADA. 

3.9.1.1. A critério da FAPUNIFESP poderão ser feitas revisões no 
cronograma de obra, emitindo-se os respectivos pareceres técnicos 
para elaboração dos Termos Aditivos, quando for o caso. 

3.9.2. Ressalvadas as hipóteses aqui previstas serão aplicadas à CONTRATADA, em 
caso de atraso na execução das obras e serviços, as multas contratuais e as 
sanções previstas nesse edital. 

3.10. A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou 
ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer 
empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas. 

3.11. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas da FAPUNIFESP, resolver 
as dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas 
e adequadas. 

3.12. Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela 
própria CONTRATADA, obrigará esta, por sua conta e risco, à correção, remoção e 
nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência 
dos levantamentos e/ou projetos, conforme prevê o subitem 1.3 deste Caderno de 
Encargos. 

3.13. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará 
na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e 
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serviços, e no desconto das faturas, das despesas a que a CONTRATADA tenha dado 
causa, por ação ou omissão. 

3.14. A Fiscalização poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por razão 
relevante de ordem técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou 
desobediência às suas ordens e instruções, cabendo à CONTRATADA, ressalvado o 
disposto neste Caderno de Encargos, todos os ônus e encargos decorrentes da 
paralisação. 

3.15. A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto 
persistirem as razões da decisão, cabendo a FAPUNIFESP formalizar a sua 
suspensão. 

3.16. A CONTRATADA poderá subcontratar serviços até o limite de 40% (quarenta por 
cento) do valor do Contrato, desde que previamente aprovado pela FAPUNIFESP. 

3.17. No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira 
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e 
restauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do 
Termo de Recebimento Provisório. 

 

4. RECEBIMENTO DA OBRA 

4.1. Em acordo com o Regime de Contratação do empreendimento em sua 
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações 
necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada a entrega ao 
CONTRATANTE em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos 
técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e 
operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi 
contratada. 

4.2. Concluída a obra, a CONTRATADA deverá solicitar, formalmente, o Termo de 
Recebimento Provisório das obras e serviços, objeto do Contrato, cabendo à 
FAPUNIFESP manifestar-se sobre ele no prazo de até 15 (quinze) dias úteis. 

4.2.1. Para proceder ao recebimento provisório das obras e serviços, a 
FAPUNIFESP, após vistoriar a obra, lavrará o competente Termo de 
Recebimento Provisório, cujo laudo será comunicado à CONTRATADA. 

4.2.2. Os serviços que, a critério da Comissão, não estejam em conformidade com 
as condições estabelecidas ou com as normas técnicas aplicáveis, serão 
rejeitados e anotados em Termo de impugnação, devendo a CONTRATADA 
tomar as providências para sanar os problemas constatados, no prazo 
fixado pela Comissão, sem que isso venha a se caracterizar em alteração 
contratual e sem prejuízo da aplicação, pela FAPUNIFESP, das penalidades 
previstas contratualmente. 
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4.2.2.1. Caso as falhas não sejam corrigidas, dentro do prazo fixado, a 
FAPUNIFESP poderá entrar em juízo com a competente ação de 
perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas. 

4.2.3. A FAPUNIFESP poderá, em qualquer caso de seu interesse, e desde que não 
haja prejuízo dos serviços, receber parcialmente, para livre utilização 
imediata de quaisquer etapas, partes, serviços, áreas ou instalações da 
obra, nos Termos de Recebimento Parcial Provisório. 

4.3. Concedido o Termo de Recebimento Provisório da Obra, a CONTRATADA deverá 
manter a vigilância até a ocupação e recebimento definitivo. 

4.4. Até 90 (noventa) dias após o prazo de observação das obras, conforme determinado 
nas “Condições de Recebimento do Objeto”, contado a partir do Termo de 
Recebimento Provisório e após vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, será expedido o Termo de Recebimento Definitivo. 

4.5. O Termo de Encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não 
haja pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
e a apresentação, pela CONTRATADA, da Certidão Negativa de Débito - CND, 
emitida pelo INSS, em seu original e da Certidão Negativa de Débito ou 
comprovantes de recolhimento do ISS, específicas da obra, bem como do 
Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS. 

4.6. A CONTRATADA, sem qualquer ônus para a FAPUNIFESP, responderá pela garantia 
dos serviços executados, nos termos do disposto no artigo 618, do Código Civil 
Brasileiro e no Código do Consumidor. 

4.6.1. Os equipamentos, quando instalados, deverão ter garantia mínima de 12 
(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo, sendo que nesse 
período será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a sua 
manutenção/reparos, junto aos fabricantes, sem qualquer ônus à 
FAPUNIFESP, inclusive quanto a substituição de peças. 

4.7. A CONTRATADA deve providenciar a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo do objeto: 

4.7.1.1.1. “As Built” da obra, elaborado pelo responsável por sua execução; 

4.7.1.1.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

4.7.1.1.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra; 

4.7.1.1.4. Carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;  

4.7.1.1.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da 
obra junto ao cartório de registro de imóveis; 
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4.7.1.1.6. 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). 

 

5 SEGURO E RESPONSABILIDADE 

5.1  A CONTRATADA obriga-se a manter os seguros exigidos em lei. 

5.2  As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos 
empregados de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não cobertas pelo seguro, correrão 
por conta da CONTRATADA. 

5.3 Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de: 

5.3.1 Sua negligência, imperícia e/ou omissão; 
5.3.2 Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 
5.3.3 Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir 

à obra; 
5.3.4 Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados 

seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela. 
5.3.5 Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, incluindo vandalismo, 

depredações, pichações, dentre outros de modo a atingir trabalhos a cargo da 
CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo 
máximo de 24 horas, a partir da notificação da FAPUNIFESP, para dar início à 
reparação ou reconstrução das partes atingidas. 

5.3.6 A CONTRATADA na vigência do contrato obriga-se a manter constante e 
permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, 
cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que 
eventualmente venha a ocorrer. 

5.3.7 À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução das obras e 
serviços, igual responsabilidade, também lhe caberá pelos serviços executados por 
terceiros sob sua administração, não havendo, desta forma, qualquer vínculo 
contratual entre a FAPUNIFESP e eventuais subcontratadas. 

5.3.8 As faturas emitidas por eventuais subcontratadas deverão sempre estar em 
nome da CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissão diretamente 
contra a FAPUNIFESP. 

5.3.9 A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, 
inclusive no caso de erosão, cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até 
o Termo de Recebimento Definitivo. 

 

6   LEGISLAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

6.1. A execução da obra, projeto de As-built, e demais projetos necessários à execução  
deverão atender a leis, decretos, resoluções, normas da ABNT e outros dispositivos 
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estabelecidos na legislação vigente nos âmbitos federal, estadual e municipal. A 
seguinte lista é apenas indicativa dos dispositivos diretamente concernentes ao 
objeto do presente Edital, pois são presumidos, por parte dos proponentes, o perfeito 
conhecimento e a obediência à legislação em geral: 

 

6.2   LEGISLAÇÃO FEDERAL  
6.2.1 Todos os Projetos deverão ser elaborados em obediência às diretrizes gerais da Lei 

nº. 8.666/93 de 21/06/1993; 
6.2.2 Lei Nº 12.651, de 25 de maio de de 2012.Dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa 
6.2.3 Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010.Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de julho de 2002.Estabelece diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

6.2.4 Decreto Nº 750, de 10 de fevereiro de 1993 – Dispõe sobre o corte, a exploração 
e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de 
regeneração da Mata Atlântica, e dá outras providências; 

6.2.5 Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis Nº 10.048, de 
8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas portadora 
de necessidades especiais, e Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências. 

6.2.6 Seguir a legislação, normas e regulamento, em todas as esferas, sobre resíduos 
biológicos, químicos, radioativos, comuns, de obras e construções.  

6.2.7 IN 02/2014 SLTI/MPOG Dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de 
máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia 9ENCE) nos projetos respectivas edificações públicas 
Federais novas ou que recebam retrofit. 
 

6.3  LEGISLAÇÃO ESTADUAL  
6.3.1 Lei N° 898, de 1° de novembro de 1975 (Já alterada pela Lei Estadual nº 3.746/83). 

Disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de 

água e demais recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande 

São Paulo, em cumprimento ao disposto nos Incisos II e III do art. 2° e Inciso VIII 

do art. 3° da Lei Complementar 94, de 29 de maio de 1974; 

6.3.2 Lei Nº 1.172, de 17 de novembro de 1976 – Delimita as áreas de proteção relativas 

aos mananciais, cursos e reservatórios de água, a que se refere o artigo 2° da Lei 

n° 898, de 18 de dezembro de 1975, estabelece normas de restrição de uso do solo 

em tais áreas e dá providências correlatas; 
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6.3.3 Lei Nº 11.216, de 22 de julho de 2002 – Altera a lei Nº 1.172 de 17 de novembro 

de 1976, que delimita as áreas de proteção dos mananciais, cursos e reservatórios 

de água de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo. 

 
6.4    LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

6.4.1 Deverá ser obtida pela licitante junto à Prefeitura as seguintes leis e informações, 
verificando sua incidência sobre o terreno e edificação em projeto:  

a) Plano Diretor Municipal 

b) Lei de Uso e Ocupação do Solo 

c) Certidão de Zoneamento e de Diretrizes Municipais para o terreno 

d) Código de Obras 

 

7 NORMAS, CÓDIGOS, PORTARIAS e RESOLUÇÕES 

7.1 A licitante deverá se orientar por normas específicas (ABNT, INMETRO, Normas 

Regulamentadoras da CLT, Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de 

São Paulo, e normas pertinentes para cada assunto) de acordo com a natureza dos 

projetos e obras a serem elaborados. As seguintes normas são relevantes para os 

objetivos técnicos deste Edital, pois poderão representar condicionantes para a 

concepção do partido projetual geral e para a elaboração dos projetos específicos: 

7.2 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos e Federais – Práticas 

SEAP (Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio); 

7.3 Normas Regulamentadoras (NRs) e diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;  

7.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA e do CAU;  

7.5 Portarias do Conselho de Vigilância Sanitária (CVS) da Associação Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA); 

7.6 Código de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo; 

7.7 Código de Obras do Município em que estiver sendo realizado o projeto; 

7.8 Cadernos Técnicos de Projeto da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

do Estado de São Paulo), como referência para soluções de projeto em edifícios 

educacionais. A FDE sistematiza e divulga o conhecimento acumulado sobre a produção 

de edifícios escolares na forma de catálogos técnicos, cujos conteúdo estão disponíveis 

gratuitamente pela Internet; 

7.9 Normas Brasileiras (NBR) realizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para 

materiais e serviços da construção civil. A relação abaixo de normas pertinentes é uma 
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relação orientativa. O responsável pela elaboração dos projetos e execução das obras é 

responsável pelo cumprimento de todas as Normas Técnicas pertinentes ao seu projeto 

específico, em sua versão mais atualizada, mesmo que não mencionadas nesta relação 

abaixo: 

a) NBR9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências às 

edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbano 

b) NBR13532 Elaboração de projetos de edificações - Arquitetura  

c) NBR10152 Níveis de ruído para conforto acústico  

d) NBR12179 Tratamento acústico em recintos fechados 

e) NBR14715 Chapas de gesso acartonado - Requisitos  

f) NBR11685 Divisórias leves internas moduladas   

g) NBR13207 Gesso para construção civil  

h) NBR11702 Tintas para edificações não industriais  

i) NBR7374 Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes 

- Requisitos e métodos de ensaio  

j) NBR12544 Pisos elevados  

k) NBR10821 Caixilhos para edificação - Janelas  

l) NBR10830 Caixilho para edificação - Acústica dos edifícios  

m) NBR11706 Vidros na construção civil  

n) NBR14718 Guarda-corpos para edificação  

o) NBR9575 Impermeabilização - Seleção e projeto  

p) NBR9689 Materiais e sistemas de impermeabilização  

q) NBR5665 Cálculo do tráfego nos elevadores  

r) NBRNM313 Elevadores de passageiros-Requisitos de segurança para 

construção e instalação. Requisitos particulares para a acessibilidade das 

pessoas, incluindo pessoas com deficiência  

s) NBR9818, NBR10339, NBR10819, NBR11238 Projeto de execução de 

piscinas  

t) NBR6122 Projeto e execução de fundações  

u) NBR6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações  

v) NBR6123 Forças devidas ao vento em edificações  

w) NBR8681 Ações e segurança nas estruturas - Procedimento  

x) NBR14432 Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos 

de edificações - Procedimento  

y) NBR6118 Projeto de estruturas de concreto - Procedimento  

z) NBR8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios  
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aa) NBR9971 Elementos de fixação dos componentes das estruturas 

metálicas  

bb) NBR14323 Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em 

situação de incêndio - Procedimento  

cc) NBR6493 Emprego de cores para identificação de tubulações  

dd) NBR5626 Instalação predial de água fria  

ee) NBR7198 Projeto e execução de instalações prediais de água quente  

ff) NBR8160 Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução  

gg) NBR10844 Instalações prediais de águas pluviais  

hh) NBR5354 Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais  

ii) NBR5410 Instalações elétricas de baixa tensão  

jj) NBR5413 Iluminância de interiores  

kk) NBR5419 Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas  

ll) NBR10898 Sistema de iluminação de emergência  

mm) NBR5597 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento 

protetor e rosca NPT - Requisitos  

nn) NBR6689 Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas 

prediais  

oo) NBR13932 Instalações internas de gás liquefeito de petróleo (GLP) - 

Projeto e execução  

pp) NBR14570 Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e GLP - 

Projeto e execução  

qq) NBR6135 Chuveiros automáticos para extinção de incêndio  

rr) NBR9077 Saídas de emergência em edifícios  

ss) NBR11742 Porta corta-fogo para saída de emergência  

tt) NBR13434 Sinalização de Segurança 

uu) NBR14880 Saídas de emergência em edifícios - Escadas de segurança - 

Controle de fumaça- Procedimento  

vv) NBR6401 Instalações centrais de ar condicionado para conforto - 

Parâmetros básicos de projeto  

ww) NBR 10.080 Instalações de ar condicionado para salas de computadores  

xx) NBR 14.518 Sistema de Ventilação para Cozinhas Profissionais  

yy) NBR 15635:2008 – Serviços de alimentação – Requisitos de boas práticas 

higiênico-sanitárias e controles operacionais essenciais 

zz) NBR 13.413 Controle de contaminação em áreas limpas; 
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ANEXO XI 
MODELO DA PROPOSTA DA LICITANTE 

 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
FapUNIFESP - Universidade Federal de São Paulo  
 
 
Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 
 
DESCRIÇÃO DO OBJETO  
 

_ (nome da empresa) ___, CNPJ-MF n.º ___, sediada ___ (endereço completo) ___, telefone (xx) 

xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para 

execução dos serviços nele referidos, no valor de R$...(...). 

 

Outrossim, declara que: 

a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, 

ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à 

perfeita execução de toda a obra; 

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, 

contado da data final prevista para sua entrega; 

c) que os serviços serão executados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da emissão da ordem de 

início. 

e) concordamos com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais 

alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações e 

memoriais do Projeto Executivo Completo não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez 

por cento) do valor total do futuro contrato, nos termos do Inciso II do art. 13 do Decreto n. 

7.983/2013. 

 

 Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do Edital. 

____________, ______ de ________________de 2019  

(nome da empresa) 

(Nome, e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante) 
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ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. 

  

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
FapUNIFESP - Universidade Federal de São Paulo  
 
Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°  
 

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade RDC n.º 004/2019, instaurado pela FAPUNIFESP, de que atendemos aos critérios de 
sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme 
estabelece a Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida 
instrução se aplica ao objeto.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 
 

........ de ............................ de 2019. 
 
 

(Nome, carimbo e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante) 
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ANEXO XIII 

MODELO DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 
MADEIRA DO DECRETO ESTADUAL N. 49.674/05  

 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
FapUNIFESP - Universidade Federal de São Paulo  
 
Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE - 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°  
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Em conformidade com o disposto no artigo 4º, do Decreto nº 49.674, de 6 de Junho 2005, que 
estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de 
madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados no Estado de São Paulo:  

Eu,_______________, R.G. _______________________legalmente nomeado representante da 
empresa _______________, CNPJ ___________, para o fim de qualificação técnica no procedimento 

licitatório, na modalidade de RDC nº 004/2019, declaro, sob as penas da lei, que para a execução 
das obras e serviços de engenharia objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e 
subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes 
de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente 
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte 
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá 
acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no 
artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 
contempladas na referida lei.  

 

Cidade, .... de ............ de 2019. 

 

____________________________________________________ 

(Nome, carimbo e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante) 

Nota: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante. 
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ANEXO XIV  
 

MODELO DE COMPROMISSO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS QUE 
CONTENHAM AMIANTO OU ASBESTOS - LEI ESTADUAL Nº 12.684/2007  

 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
FapUNIFESP - Universidade Federal de São Paulo  
 
Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°  

 
DECLARAÇÃO  

 
 

Em conformidade com o disposto no artigo 3º, da Lei Estadual nº 12.684 de 26 de julho de 2007, 
que proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de 
amianto na sua composição: Eu,_______________ , R.G. _______________________, legalmente 
nomeado representante da empresa _______________ , CNPJ ___________, para o fim de 

qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de RDC nº 004/2019, declaro sob 
as penas da lei, que, para a execução das obras e serviços de engenharia objeto da referida licitação 
de acordo com o artigo 3º da Lei nº 12.684 de 2007, não serão utilizados produtos, materiais ou 
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, 
porventura, o contenham acidentalmente em sua composição, tais como talco, vermiculita, pedra 
sabão etc. Estou ciente de que, no caso de demolição ou substituição de materiais que contenham 
amianto em sua composição, deverão ser atendidas as normas técnicas de proteção e preservação 
da saúde do trabalhador e da comunidade. Tenho ciência que o não atendimento da presente 
exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas 
nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 
9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.  

Cidade, .... de ............ de 2019 

 

____________________________________________________ 

(Nome, carimbo e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante) 

Nota: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante.  
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ANEXO XV 
   

MODELO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E CRONOGRAMAS 
RELATORIO Nº – DIA XX/XX/XX A DIA XX/XX/XX 

 
 
 
Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 
 
 
 

                                                                                               
 

MODELO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (20 FOTOS EM EXCEL)  
 
 

FOTO 1 
 

 

Execução de calçada na Rua Loefgreen 
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FOTO 2 

 

Colocação de brises na fachada 1 
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CRONOGRAMA SEMANAL (DUAS SEMANAS CONSECUTIVAS LINKADA AO CRONOGRAMA GERAL 
DA OBRA) 
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MODELO DE CRONOGRAMA GERAL DA OBRA 
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ANEXO XVI 
 

Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 

 
 
 

MODELO DE PLANILHA DE MEDIÇÃO (PASTA TÉCNICA)  
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ANEXO XVII 

 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA 
 
 
Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 
 

 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
................................................................................, inscrito no CNPJ nº ..........................., 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................ e do CPF nº 
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 
 
 

.................................................................................. 
(data) 

 
 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO XVIII 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 
 

Para fins de participação na licitação RDC Eletrônico _____________, a(o) (NOME 
COMPLETO DO PROPONENTE).............................., CNPJ …....., sediada (o).......(ENDEREÇO 
COMPLETO), DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a 
qualificação como (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na 
forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei 
Complementar. 
 
DECLARA, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 
4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e que (está regularmente 
inscrita) ou (não está inscrita) no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES 
NACIONAL.  
 
[OBS.: UTILIZAR APENAS UMA DAS OPÇÕES DESTACADAS ENTRE PARÊNTESES, CONFORME 
O CASO. – RETIRAR ESTA OBSERVAÇÃO QUANDO DA CONFECÇÃO DA DECLARAÇÃO] 
 

.................................................................................. 
(data) 

 
 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 

 
OBS.: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do PROPONENTE. 
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ANEXO XIX 

 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 

 
 
 
Para fins de participação no RDC Eletrônico 2015/00018 (9549), a(o)......... (NOME 
COMPLETO DO PROPONENTE), CNPJ nº....., sediada(o).......(ENDEREÇO COMPLETO), 
DECLARA, sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para 
a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 
6.204, de 05.09.2007, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
 

.................................................................................. 
(data) 

 
 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 
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ANEXO XX 

 
MINUTA DE PROCURAÇÃO  

 
 
Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 

 
 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc..) 
  
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 
  
 
OBJETO: representar a outorgante perante a FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO PAULO - FapUNIFESP no Edital de RDC Eletrônico nº ____________. 
  
 
PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de 
que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e 
Municipal, Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como 
de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as 
respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar 
Contratos, assim como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato. 
  
 

.................................................................................. 
(data) 

 
 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 
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ANEXO XXI 
 

PROCEDIMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO, GUARDA E RETORNO DO ACERVO HISTÓRICO DE 

PERIÓDICOS DA UNIFESP 

 

Ref.: RDC Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRO CULTURAL EM SAÚDE – 
FAPUNIFESP 
 
Processo: n°                              Data: 

 

1.  OBJETIVOS  

Este Caderno de Encargos tem por finalidade fixar as condições administrativas e técnicas, 

a serem observadas, pela empresa CONTRATADA, na execução dos serviços de higienização, 

acondicionamento, guarda e retorno do Acervo Histórico de Periódicos Científicos da Unifesp, 

conforme condições, quantidades e exigências especificadas neste instrumento e planilha 

orçamentária, envolvendo os seguintes serviços: 

 

a) Higienização do Acervo Histórico de periódicos da Unifesp, com aproximadamente 800 

mil fascículos, que totalizam 5.300 metros lineares; 

b) Acondicionamento em caixas padronizadas e Transporte do Acervo Histórico para 

armazenagem, e do retorno e colocação em estantes no edifício, após reforma da 

edificação, de 5.300 metros lineares de fascículos; 

c) Serviço de armazenagem mensal do Acervo Histórico, considerando 5.300 metros 

lineares de fascículos. 

 

2. LOCALIZAÇÃO 

a) O Acervo Histórico de Periódicos encontra-se distribuído no primeiro e segundo andar 
do edifício da Biblioteca do Campus São Paulo, objeto desta licitação, situado à Rua 
Botucatu nº 862, Vila Clementino, São Paulo, edifício na esquina entre as ruas Botucatu 
e Loefgreen.    

 

3. JUSTIFICATIVA  

a) A biblioteca do campus São Paulo foi criada para atender o curso de Medicina, da Escola 

Paulista de Medicina, e ao longo de quase 50 anos formou um acervo de periódicos de 

quase 1 milhão de fascículos. 
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b) Consta nesta coleção números que não se encontram mais disponíveis para consulta 

nem na própria editora o que eleva a sua importância. Outra característica deste acervo 

é o seu valor histórico pois retrata a história da Medicina. 

c) Pelo convênio firmado entre a Unifesp e a OPAS-Bireme, este acervo foi utilizado para 

distribuição de cópias e devido à manipulação constante e sem manutenção de 

conservação, prejudicando pelo menos metade do mesmo. Esta coleção se encontra 

em distribuída em 2 andares, em estantes, com alto grau de sujidade quando na 

devolução deste acervo pela Bireme à Unifesp. 

d) Devido ao seu alto valor histórico, faz-se necessária a contratação de empresa 

especializada que tenha como responsável um profissional para orientar e acompanhar 

a manipulação adequada deste acervo a fim de que não seja danificado. Este 

profissional deve ser um bibliotecário ou arquivista que tenha experiência mínima de 

2 anos de gestão de acervo. 

e) Devido à logística, a primeira parte da reforma se dará no prédio onde se encontra este 

acervo, e pelo seu volume, a contratada deverá dispor de número adequado de 

recursos humanos, materiais para higienização e acondicionamento de acordo com o 

descritivo, acompanhando todo o processo para que não haja danos e perda de 

qualquer parte da coleção. 

3.1   A Universidade indicará oportunamente no próprio Campus São Paulo, o local  de 

armazenamento do acervo, sendo a empresa responsável pela adequada colocação e proteção das 

caixas nos locais indicados pela Universidade. 

 

4. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

a) A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: Os periódicos estão alocados em 

ordem alfabética de título dos periódicos, e em sua coleção em ordem crescente, 

totalizando cerca de 5.300m de dimensão linear. A execução do objeto seguirá a 

seguinte dinâmica abaixo: 

        4.1   RETIRADA DO ACERVO DE REVISTAS 

a) Higienização e acondicionamento, com supervisão de profissional (bibliotecário ou 

arquivista) contratado pela empresa: 

b) Retirar as revistas em bloco começando sempre pela prateleira superior da esquerda para 

direita, uma estante de cada vez (cada estante tem 1m de largura), repetindo o mesmo 

procedimento (prateleira superior da esquerda para direita).  

 



121 

 

 

Rua Diogo de Faria – n° 1087 - 8º andar. CEP 04037-003. São Paulo-SP. Brasil 

E-mail: licitacao@fapunifesp.edu.br. Site: www.fapunifesp.edu.br. 
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c) Concomitantemente: retirar a sujidade exteriormente com flanela, ou pincel e/ou 

aspirador de pó com proteção (gaze) no bocal no caso de resíduos depositados. “O 

processo de limpeza de acervos de bibliotecas e arquivos se restringe à limpeza de 

superfície e, portanto, é mecânica, feita a seco. A técnica é aplicada com o objetivo 

de reduzir poeira, partículas sólidas, incrustações, resíduos de excrementos de 

insetos ou outros depósitos de superfície. Nesse processo, não se usam solventes. 

A limpeza de superfície é uma etapa independente de qualquer tratamento mais 

intenso de conservação; é, porém, sempre a primeira etapa a ser realizada”. (fonte: 

CASSARES, N. C. ; MOI, C. . Como fazer conservação preventiva em arquivos e 

bibliotecas., São Paulo: Arquivo do Estado e Imprensa Oficial, 2000.v. 5, p.27) 

d) Retirar as peças acessórias: clipes, elásticos, se necessário acondicionar a(s) 

revista(s) em saco plástico em caso de exemplares com capa ou folhas soltas. 

 

     4.2 ACONDICIONAMENTO 

a) A contratada deverá apresentar o(s) modelo(s) de caixas para aprovação da equipe de 

fiscalização da FAP e Bibliotecárias. 

Após a aprovação, a empresa deve colocar diretamente nas caixas de papelão 

(dimensões de referência: largura 45cm X altura 35cm X lateral 29cm) as revistas 

deitadas, na ordem de retirada das estantes. As caixas devem ser identificadas por 

numeração de modo que, no seu retorno, as revistas sejam colocadas na mesma ordem 

de retirada das estantes. 

b) Identificar e indexar as caixas adequadamente por um sistema informatizado. 

c) Devido a diferentes dimensões das revistas quanto à altura, os espaços devem 

ser preenchidos com plástico bolha ou papel, e não com as próprias revistas para 

que não saiam da ordem para posterior retirada das caixas. 
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     4.3    EMPILHAMENTO 

a) Empilhamento de 4 caixas no máximo. 

b) Elaborar um layout para colocação das caixas para facilitar a localização e o retorno para a 
Unifesp, às estantes. 

 

     4.4 TRANSPORTE  

a) Transporte do acervo acondicionados nas caixas para o local de armazenagem. 

b) Seguindo o procedimento de empilhamento de no máximo 4 (quatro) caixas no veículo de 
transporte. 

 

     4.5 ARMAZENAGEM E GUARDA  

a) A Universidade indicará o local para armazenagem, devendo a empresa garantir segurança 

do acervo em horário fora do expediente.  

 

     4.6 Transporte de retorno do acervo para a Unifesp 

a) Colocação em estantes deslizantes (ou em estantes determinadas pela biblioteca) em local 

indicado, na sequência determinada pelo coordenador responsável da biblioteca, com 

supervisão do profissional contratado pela empresa. 

 

5.  RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

5.1 A Contratada deverá seguir as recomendações técnicas de Segurança do Trabalho, para 

manipulação, limpeza e retirada do Acervo Histórico da Unifesp. como: 
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a) Cumprir rigorosamente toda a legislação referente à segurança e à medicina do 
trabalho, lei nº 6.514/77 e Portaria nº 3.214/78 e suas normas regulamentadoras 
NR’s, fornecendo produtos e insumos apropriados à proteção dos profissionais 
expostos a riscos que exijam tais cuidados (E.P.I.’s); 

b) Fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) em bom estado de 
utilização, quantidade suficiente, conforme os riscos que seus trabalhadores estão 
expostos. 

c) Prezando pela saúde e segurança durante a execução da prestação dos serviços a 
Contratada deve cumprir e fazer cumprir os preceitos legais de Saúde, Segurança e Medicina 
do Trabalho. 

d) Deve dispor de funcionários capacitados, qualificados e experientes com as boas práticas 
dos serviços a serem prestados. 

e) Deve seguir e cumprir  todas as especificações contidas no Termo de Referência ou 
Contrato; 

f) Seus procedimentos de trabalho devem estar em conformidade com as determinações de 
Conselhos, Órgãos e Autoridades competentes em matéria do assunto. 

g) Deve respeitar e acatar todas as orientações que porventura sejam feitas pelo responsável 
do Coordenador da Contratada e Equipe de Fiscalização da Contratante; 

h) Que o trabalho de limpeza dos exemplares seja supervisionado por profissional qualificado, 
conforme solicitado no item correspondente à Qualificação Técnica da contratada, Anexo 
V; 

i) A empresa deve dispor de todos os recursos apropriados, inclusive escada com guarda-
corpo para retirada dos exemplares das prateleiras e meio auxiliar de transporte vertical. 

j) Caberá à empresa avaliar as melhores técnicas e métodos para a higienização, 
acondicionamento e retirada do Acervo Histórico da edificação, preservando a saúde e 
integridade do trabalhador e prevenindo acidentes. 

k) A quantidade/peso por caixa, a disposição, e o empilhamento devem seguir as orientações  
do profissional habilitado (coordenador da contratada) e as recomendações deste termo de 
referência; 

l) Apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, elaborado por 
profissional da área de segurança do trabalho preferencialmente e com assinatura do 
Responsável Legal da CONTRATADA. 

m) Relação dos trabalhadores constando: nome, função, rg, data de nascimento, vínculo 
empregatício; 

n) Formalizar o responsável pelas ações de segurança do trabalho e prevenção de acidentes 
da contratada. 



125 

 

 

Rua Diogo de Faria – n° 1087 - 8º andar. CEP 04037-003. São Paulo-SP. Brasil 

E-mail: licitacao@fapunifesp.edu.br. Site: www.fapunifesp.edu.br. 

o) Ficha de entrega de Equipamento de Proteção Individual - EPI. 

p) São recomendados os seguintes EPI’S, entre outros a serem indicados pela Contratada para 
execução do objeto contratual como: Máscara PFF2; óculos de proteção ou de 
sobreposição; luvas nitrílica; avental ou guarda Pó. 

 


