
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
Rua Dr. Quirino, nº 1562, 1º andar – Ed. Aquarius – Campinas – São Paulo 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
________________________________________________________________________________ 
 

  

Página 1 de 34 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para 

prestação de SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA OS PROJETOS EXECUTIVOS DE 

REFORMA DO CEPROCAMP PREFEITO ANTÔNIO DA COSTA SANTOS NO MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS-SP. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. As condições das instalações do CEPROCAMP Prefeito Antônio da Costa Santos vêm 

apresentando desconforto térmico para a realização das atividades, tanto educacionais quanto 

administrativas. Principalmente no período do Verão, onde o ambiente de estudo e trabalho, por 

vezes, possui uma sensação térmica que ultrapassa o limite estipulado pela alínea b do item 17.5.2 

da Norma Regulamentadora NR17 de 23°C (vinte e três graus Celsius), se tornando desconfortável 

para a realização das atividades. 

2.2. As instalações apresentaram também desconforto acústico devido à implantação da unidade 

ocorrer adjacente a uma avenida de grande movimento e também a uma estação ferroviária, 

nesta última ocorre periodicamente a passagem e a manutenção de locomotivas, provocando 

altos índices de ruído. Segundo a ABNT NBR 10152/1987, o nível máximo de ruído recomendado 

para salas de aula é de 50 dB(A). 

2.3. O pavimento superior da Unidade atualmente não possui nenhum tipo de forro ou laje, 

estando ainda mais exposto às altas temperaturas (emanadas da cobertura do galpão em que se 

encontra), aos ruídos externos e também à poeira. 

3. BENEFÍCIOS QUE RESULTARÃO A CONTRATAÇÃO 

3.1. Esta contratação deverá trazer muitos benefícios ao CEPROCAMP, tendo em vista que a 

instalação do sistema de ar-condicionado resultará em ambientes com temperaturas controladas 

necessárias para o pleno desenvolvimento e melhor desempenho dos alunos e funcionários na 

realização das atividades dentro das edificações da Unidade. 

3.2. Cabe ainda lembrar que em diversos laboratórios de informática, inúmeros equipamentos 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEFBAD7064803/nr_17.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/esportes/norma%20abnt%2010152.pdf
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como computadores, notebooks e outros equipamentos relacionados estarão presentes para o 

uso de professores e alunos, evidenciando ainda mais a necessidade da utilização de um sistema 

de ar-condicionado para resfriar a temperatura aos níveis necessários para o bom desempenho 

dos equipamentos. 

4. OBJETIVO 

4.1. O objetivo desta contratação é prover de elementos suficientes, tais como: projetos 

executivos, planilha orçamentária, memorial descritivo, entre outros documentos técnicos 

necessários para a elaboração de projeto básico e edital de licitação para a contratação de 

empresa especializada para a execução de reforma do CEPROCAMP Prefeito Antônio Da Costa 

Santos incluindo instalação de forros e divisórias termo-acústicos, sistema de climatização, 

instalação elétrica, comunicação de dados, telefonia, circuito fechado de TV, instalação 

hidrossanitária, prevenção e combate a incêndio e adequações de acessibilidade nas edificações 

do CEPROCAMP Prefeito Antônio da Costa Santos. 

5. LOCAL DOS SERVIÇOS 

5.1. Os projetos contratados se referem ao edifício do CEPROCAMP Prefeito Antônio da Costa 

Santos localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 – CEP 13013-122 – Centro – Campinas – SP. 

6. JULGAMENTO DA PROPOSTA 

6.1. Será considerado vencedor o proponente que apresentar MENOR PREÇO GLOBAL. A escolha 

pelo menor preço global se justifica pelo fato de os projetos necessitarem incondicionalmente de 

compatibilização entre si. A contratação de empresas distintas para cada projeto poderia resultar 

em interferências entre eles e consequentemente o aumento do custo de execução, ineficiência 

dos equipamentos e elementos de vedação ou até mesmo a necessidade de demolição de serviços 

já executados. 

7. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

7.1. Todos os projetos de edificações novas ou reformas deverão atender, em todas as suas 

etapas, as diretrizes das normas vigentes no país. Também deverá ser observado se os 

equipamentos atendem as normas de acessibilidade (NBR 9050). 

https://www.google.com.br/maps/place/Av.+20+de+Novembro,+145+-+Centro,+Campinas+-+SP/@-22.9080928,-47.0659257,18z/data=!4m2!3m1!1s0x94c8c8b700170993:0xffcf5503756ac302?hl=pt-BR
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7.2. Tendo em vista que o objeto do contrato trata-se de prédio tombado pela Prefeitura 

Municipal de Campinas, deverão ser observadas também todas as diretrizes sobre bens tombados 

no município de Campinas, disponíveis no endereço eletrônico 

http://campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/index.php. 

7.3. Antes da execução dos projetos, deverão ser feitas visitas “in loco” para a conferência das 

medidas que constam nos projetos (estudo arquitetônico) fornecido pela FUMEC. 

7.4. Os projetos executivos deverão ter como base as plantas enviadas pela FUMEC, realizando 

as alterações necessárias para a boa execução da obra. Todas as alterações realizadas nos projetos 

deverão ser imediatamente comunicadas à Fiscalização, para ciência e autorização. 

8. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

8.1. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA 

8.1.1. O Projeto Executivo de Arquitetura consiste na sua representação completa, que 

deverá conter, de forma clara e precisa, todos os detalhes construtivos e indicações 

necessárias à perfeita interpretação dos elementos para a execução dos serviços e obras, 

incluindo o orçamento detalhado, fundamentado em quantitativos de serviços e 

fornecimentos perfeitamente especificados, e indicações necessárias à fixação dos prazos de 

execução. 

8.1.2. O Projeto deverá estar representado graficamente por desenhos de plantas, cortes, 

fachadas e ampliações de áreas molhadas ou especiais, em escala conveniente, e em 

tamanho de papel que permita fácil manuseio na obra. 

8.1.3. Deverá constar todos os recortes necessários para instalação do forro acústico, que 

terá interferência com a estrutura da cobertura (a licitante poderá constar tal fato na visita 

técnica). 

8.1.4. A licitante vencedora deverá oferecer soluções para isolamento termo-acústico para 

todos os ambiente objeto desta reforma. 

8.1.5. Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes construtivos 

http://campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/index.php
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poderão ser apresentados em cadernos anexos onde conste sua representação gráfica, em 

conformidade com a Norma NBR 6492 – Representação de Projetos de Arquitetura, 

especificações, critérios de execução, recebimento e medição, que poderão ser padrões. 

8.1.6. Deverão ser apresentados, também, o relatório técnico e os memoriais justificativos 

de sua implantação, contendo: 

8.1.7. Documentação fotográfica e diagnóstico 

8.1.7.1. A documentação fotográfica visa complementar a compreensão do 

conjunto e seu entorno, bem como registrar o estado do bem. 

8.1.7.2. As fotografias serão digitais, numeradas de acordo com a indicação nas 

plantas e contendo o nome do imóvel, o número de ordem e o número total de 

folhas. 

8.1.7.3. As fotos deverão ilustrar as características do terreno e dos prédios 

existentes. 

8.1.7.4. Deverão ser organizadas em folha A4 numeradas e/ou codificadas. 

8.1.7.5. Deverão abranger: 

8.1.7.5.1. Fotos externas: 

a) Entorno: vistas do conjunto em que se inserem as edificações, ruas, 

praças, jardins, muros, grades, portões, quintais; focalizando aspectos 

gerais da edificação; 

b) Fachadas, cobertura, esquadrias, detalhes, etc. 

8.1.7.5.2. Fotos internas: 

a) Vista geral do interior; 

b) Cômodos que apresentem alterações, áreas lesionadas ou soluções 

especiais; 
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c) Detalhes: elementos construtivos, decorativos e outros que 

apresentem interesse especial. 

8.1.7.5.3. Diagnóstico: 

a) Estrutura: 

- Deverá ser avaliado o comportamento estrutural do conjunto, bem 

como a capacidade de carga dos seus elementos componentes, com 

identificação dos problemas de estabilidade e suas causas 

determinantes. 

- As trincas, rachaduras, recalques e demais patologias construtivas 

deverão ser avaliadas e indicadas nas plantas, cortes e avaliações. 

b) Componentes: 

- Deverão ser feitas considerações sobre o estado geral do imóvel, 

localizando as alvenarias, revestimentos, pisos, forros, cobertura, 

esquadrias, ferragens, pintura e outros detalhes, com indicação do grau 

de deterioração das peças e das respectivas causas, cômodo por 

cômodo. 

- Deverão ser localizados e indicados em planta os pontos com 

umidade e identificadas as respectivas causas. Nas peças de madeira 

deverão ser tomados cuidados especiais para identificar e localizar 

indícios de deterioração por apodrecimento (fungos) e de ataque por 

insetos xilófagos. 

8.1.8. Os projetos de Arquitetura deverão também atender às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 

8.1.8.1. NBR 6492 – Representação de Projetos de Arquitetura; 

8.1.8.2. NBR 10067 – Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico - 



FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
Rua Dr. Quirino, nº 1562, 1º andar – Ed. Aquarius – Campinas – São Paulo 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
________________________________________________________________________________ 
 

  

Página 6 de 34 

Procedimento; 

8.1.8.3. NBR 13532 – Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura; 

8.1.8.4. NBR 9050 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos; 

8.1.8.5. Demais normas brasileiras vigentes no país e relacionadas ao assunto; 

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

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

8.1.8.7. Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU. 

8.2. PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO 

8.2.1. O sistema de climatização a ser utilizado nas novas instalações deverá ser estudado 

pela licitante para que seja escolhido o sistema mais adequado em questão de viabilidade, 

desempenho e economicidade. Para isso deverá ser feito o levantamento e cálculo de carga 

térmica da edificação, levando-se em conta novo leiaute, assim como todas as intervenções 

necessárias para atender a nova demanda. 

8.2.2. Deverá contemplar, também, planta com projeto hidráulico para as tubulações de 

dreno dos aparelhos evaporadores e demais tubulações necessárias ao funcionamento 

completo do sistema. 

8.2.3. O projeto de climatização deverá ser elaborado em conformidade com as seguintes 

normas: 

8.2.3.1. ABNT NBR 16401-1:2008 – Instalações de ar-condicionado - Sistemas 

centrais e unitários - Parte 1: Projetos das instalações; 

8.2.3.2. ABNT NBR 16401-2:2008 – Instalações de ar-condicionado - Sistemas 

centrais e unitários - Parte 2: Parâmetros de conforto térmico; 

8.2.3.3. ABNT NBR 16401-3:2008 – Instalações de ar-condicionado - Sistemas 
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centrais e unitários - Parte 3: Qualidade do ar interior; 

8.2.3.4. ABNT NBR 10080:1987 – Instalações de ar-condicionado para salas de 

computadores – Procedimento; 

8.2.3.5. ABNT NBR 15848:2010 – Sistemas de ar-condicionado e ventilação – 

Procedimentos e requisitos relativos às atividades de construção, reformas, 

operação e manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI); 

8.2.3.6. ABNT NBR 7541:2004 – Tubo de cobre sem costura para refrigeração e ar-

condicionado – Requisitos; 

8.2.3.7. ABNT NBR 14679:2012 – Sistemas de condicionamento de ar e ventilação 

— Execução de serviços de higienização; 

8.2.3.8. ABNT NBR 13971:1997 – Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar 

e ventilação - Manutenção programada; 

8.2.3.9. ABNT NBR 10067:1995 – Princípios gerais de representação em desenho 

técnico. 

8.2.3.10. Portaria nº 3.523, de 28 de Agosto de 1998, Ministério da Saúde. 

8.3. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

8.3.1. Instalação de Água Fria e Água Quente 

8.3.1.1. O Projeto Executivo de Instalação de Água Fria é definido como o conjunto 

de elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir 

e disciplinar a instalação de sistemas de recebimento, alimentação, reserva e 

distribuição de água fria nas edificações. 

8.3.1.2. Deverão ser obtidos os projetos de arquitetura e instalações, a fim de 

integrar e harmonizar o projeto de Água Fria com os demais sistemas. 

8.3.1.3. Deverão ser determinados o tipo e o número de usuários e de eventuais 
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equipamentos, necessidades de demanda, bem como os turnos de trabalho e 

períodos de utilização dos pontos de consumo e dos equipamentos.  

8.3.1.4. O projeto executivo deverá fornecer o arranjo geral dos equipamentos, 

com definições dos pontos de demanda e distribuições. 

8.3.1.5. Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 

elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si. 

8.3.1.6. Os projetos de Instalações Hidráulicas de Água Fria deverão também 

atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: 

8.3.1.7. NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria; 

8.3.1.8. NBR 5648 – Tubos e Conexões de PVC-U com Junta Soldável para sistemas 

prediais de Água Fria – Requisitos; 

8.3.1.9. NBR 9256 – Montagem de Tubos e Conexões Galvanizadas para Instalações 

Prediais de Água Fria – Procedimento; 

8.3.1.10. NBR 10067 – Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico – 

Procedimento; 

8.3.1.11. Demais normas brasileiras vigentes no país e relacionadas ao assunto; 

8.3.1.12. Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho: NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos 

Locais de Trabalho; 

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

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

8.3.1.14. Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU. 

8.3.2. Instalação de Esgoto Sanitário 

8.3.2.1. O Projeto Executivo de Instalação de Esgoto Sanitário consiste no conjunto 
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de elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir 

e disciplinar a instalação de sistemas de coleta, condução e afastamento dos 

despejos de esgotos sanitários das edificações. 

8.3.2.2. Deverão ser obtidos os projetos de arquitetura e instalações, a fim de 

integrar e harmonizar o projeto de esgotos sanitários com os demais sistemas. 

8.3.2.3. Deverão ser determinados o tipo e número de usuários e de eventuais 

equipamentos, necessidades de demanda, bem como turnos de trabalho e períodos 

de utilização dos equipamentos. Considerar as demandas de ampliações futuras. 

8.3.2.4. O projeto executivo deverá fornecer o arranjo geral dos equipamentos, 

com definições dos pontos de contribuições. 

8.3.2.5. Junto às concessionárias, deverão ser obtidas informações sobre a 

localização, diâmetro, cota e disponibilidade da rede coletora pública ou de outros 

prováveis e possíveis receptores de esgotos sanitários. 

8.3.2.6. O projeto consiste no detalhamento das soluções de instalação, conexão, 

suporte e fixação de todos os componentes do sistema de esgotos sanitários a ser 

implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da 

edificação. 

8.3.2.7. Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 

elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si. 

8.3.2.8. Os projetos de Instalações Hidráulicas de Esgotos Sanitários deverão 

também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: 

8.3.2.9. NBR 5688 – Tubo e Conexões de PVC-U para Sistemas Prediais de Água 

Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação – Requisitos; 

8.3.2.10. NBR 7229 – Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques 

Sépticos; 
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8.3.2.11. NBR 7362-1 – Sistemas Enterrados para Condução de Esgoto – Requisitos 

para Tubos de PVC com Junta Elástica; 

8.3.2.12. NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução; 

8.3.2.13. NBR 10067 – Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico - 

Procedimento; 

8.3.2.14. NBR 8161 – Tubos e Conexões de Ferro Fundido para Esgoto e Ventilação – 

Formatos e Dimensões – Padronização; 

8.3.2.15. Demais normas brasileiras vigentes no país e relacionadas ao assunto; 

8.3.2.16. Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho: NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos 

Locais de Trabalho; 

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

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

8.3.2.18. Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU. 

8.3.3. Instalação de Drenagem de Águas Pluviais 

8.3.3.1. O Projeto Executivo de Instalação de Drenagem de Águas Pluviais consiste 

no conjunto de elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que 

visa definir e disciplinar a instalação de sistemas de captação, condução e 

afastamento das águas pluviais de superfície e de infiltração das edificações. 

8.3.3.2. Deverão ser obtidos os projetos de arquitetura e instalações, a fim de 

integrar e harmonizar o projeto de drenagem com os demais sistemas. 

8.3.3.3. Determinar e delimitar as áreas de contribuição que receberão as chuvas e 

que terão que ser drenadas, por canalização ou por infiltração. Considerar as áreas 

de contribuição de ampliações futuras e as áreas externas que possam contribuir 

para a área do projeto. 
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8.3.3.4. Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 

elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si. 

8.3.3.5. Os projetos de Instalações Hidráulicas de Drenagem de Águas Pluviais 

deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: 

8.3.3.6. NBR 5680 – Dimensões de Tubos de PVC Rígido; 

8.3.3.7. NBR 8161 - Tubos e Conexões de Ferro Fundido para Esgoto e Ventilação – 

Formatos e Dimensões – Padronização; 

8.3.3.8. NBR 8890 – Tubo de Concreto de Seção Circular para Águas Pluviais e 

Esgotos Sanitários – Requisitos e Métodos de Ensaios; 

8.3.3.9. NBR 9814 – Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário – 

Procedimento; 

8.3.3.10. NBR 10067 – Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico – 

Procedimento; 

8.3.3.11. NBR 5688 – Tubos e Conexões de PVC-U para Sistemas Prediais de Água 

Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação – Requisitos; 

8.3.3.12. NBR 10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais – Procedimento; 

8.3.3.13. Demais normas brasileiras vigentes no país e relacionadas ao assunto; 

8.3.3.14. Lei Estadual 12.526 / 2007; 

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

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

8.3.3.16. Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU. 

8.4. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 

COMUNICAÇÃO DE DADOS, TELEFONIA E CIRCUITO FECHADO DE TV 
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8.4.1. O Projeto Executivo de Instalações Elétricas, Comunicação de Dados, Telefonia e 

Circuito Fechado de TV consiste no conjunto de elementos gráficos, como memoriais, 

desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a instalação de sistemas de 

recebimento, distribuição e utilização de sistemas elétricos de edificações. 

8.4.2. Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

8.4.2.1. Obter os projetos de arquitetura, estrutura e instalações a fim de integrar 

e harmonizar o projeto de instalações elétricas com os demais sistemas; 

8.4.2.2. Obter, junto à concessionária, informações quanto à disponibilidade e 

características da energia elétrica no local da edificação, bem como todos os 

regulamentos, requisitos e padrões exigidos para as instalações elétricas; 

8.4.2.3. Obter informações com relação às atividades e tipo de utilização dos 

espaços da edificação, bem como conhecer a localização e características dos 

aparelhos elétricos e transmissão de dados; 

8.4.2.4. Definir claramente os níveis de tensão a serem adotados, visando a 

intercambiabilidade dos componentes, padronização de materiais e segurança e 

confiabilidade na operação e manutenção das instalações elétricas; 

8.4.2.5. Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 

elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si; 

8.4.2.6. Apresentar layout da central de comutação. 

8.4.3. Os projetos de Instalações Elétricas deverão também atender às seguintes Normas e 

Práticas Complementares: 

8.4.3.1. NBR 5101 – Iluminação Pública – Procedimento; 

8.4.3.2. NBR 5356 – Transformadores de Potência; 

8.4.3.3. NBR 6856 – Transformador de corrente; 
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8.4.3.4. NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

8.4.3.5. NBR ISSO/CIE 8995-1 – Iluminamentos de Interiores – Procedimento; 

8.4.3.6. NBR 5419 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas; 

8.4.3.7. NBR IEC 60439-1 – Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão; 

8.4.3.8. NBR NM IEC 60332 – Fios e Cabos Elétricos; 

8.4.3.9. NBR IEC 62271-100 – Equipamentos de alta-tensão; 

8.4.3.10. NBR 7285 – Cabos de Potência com Isolação Extrudada de Polietileno 

Termofixo (XLPE) para Tensão de 0,6/1 kV sem Cobertura – Especificação; 

8.4.3.11. NBR 9513 – Emendas para Cabos de Potência Isolados para Tensões até 

750 V – Requisitos e Métodos de Ensaio; 

8.4.3.12. NBR 10067 – Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico – 

Procedimento; 

8.4.3.13. Demais normas brasileiras vigentes no país e relacionadas ao assunto; 

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

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços púbicos; 

8.4.3.15. Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU. 

 

8.5. PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

8.5.1. O Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio consiste no conjunto de 

elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e 

disciplinar a instalação deste sistema nas edificações. 

8.5.2. Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 
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8.5.2.1. Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, a fim de 

integrar e harmonizar o projeto de Prevenção e Combate a Incêndio com os demais 

sistemas; 

8.5.2.2. Considerar que os projetos de Instalações de Prevenção e Combate a 

Incêndio deverão ser elaborados de maneira a oferecer proteção à vida humana, ao 

patrimônio público e aos bens produzidos; 

8.5.2.3. Conhecer e adotar as disposições da norma do Corpo de Bombeiros local. 

Estabelecer, junto ao Corpo de Bombeiros, os critérios, parâmetros e documentação 

básica que deverão estar contidos no projeto das Instalações de Prevenção e 

Combate a Incêndio da edificação; 

8.5.2.4. Definir preliminarmente, em função da ocupação, natureza e 

características da edificação, os sistemas de proteção, a partir de critérios e 

parâmetros estabelecidos nas normas dos órgãos regulamentadores do sistema, 

pertinentes à localização pré-dimensionamento das tubulações, equipamentos e 

dispositivos. 

8.5.3. O Projeto Executivo de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio deverá também 

atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: 

8.5.3.1. NBR 6135 – Chuveiros Automáticos para Extinção de Incêndio – 

Especificação; 

8.5.3.2. NBR 9077 – Saídas de Emergência em Edifícios; 

8.5.3.3. NBR 17240 – Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio – Projeto, 

Instalação, Comissionamento e Manutenção de Sistemas de Detecção e Alarme de 

Incêndio – Requisitos; 

8.5.3.4. NBR 10067 – Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico – 

Procedimento; 

8.5.3.5. NBR 10897 – Sistemas de Proteção contra Incêndio por Chuveiros 
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Automáticos – Requisitos; 

8.5.3.6. NBR 11742 – Porta Corta-Fogo para Saída de Emergência; 

8.5.3.7. NBR 12693 – Sistema de Proteção por Extintor de incêndio; 

8.5.3.8. NR 26 – Sinalização de Segurança; 

8.5.3.9. NR 23 – Proteção contra Incêndios; 

8.5.3.10. Demais normas brasileiras vigentes no país e relacionadas ao assunto; 

8.5.3.11. Normas e diretrizes de projeto do Corpo de Bombeiros local; 

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

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

8.5.3.13. Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU. 

8.6. PROJETO DE ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICO 

8.6.1. O Projeto Executivo de Acessibilidade tem como finalidade permitir o acesso 

universal às dependências e equipamentos do prédio público, eliminando as barreiras 

arquitetônicas. O Projeto não pode segregar qualquer indivíduo ou grupo de usuários, 

independentemente de suas habilidades e limitações. 

8.6.2. O projeto deve possibilitar o deslocamento autônomo dos pedestres desde o passeio 

público até os espaços internos das edificações. 

8.6.3. Deve propiciar informações de fácil entendimento, independente das habilidades 

sensoriais, conhecimento, experiência, grau de concentração e linguagem dos usuários, 

sinalizando adequadamente os sanitários, escadas, rampas e demais componentes 

construtivos e dependências. 

8.6.4. Deve atender às prescrições e exigências da NBR 9050, e demais legislações 

pertinentes ao assunto. 
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8.6.5. Os projetos executivos de acessibilidade deverão conter: memorial descritivo, 

especificações técnicas dos serviços a serem executados, projeto de acessibilidade 

completo, detalhamento de rampas, corrimãos, sanitários e demais itens necessários ao 

perfeito entendimento do projeto e execução da obra e planilhas orçamentárias. 

8.6.6. Projetos de Acessibilidade Complementares 

8.6.6.1. Fazem parte do projeto de Acessibilidade os Projetos Complementares 

necessários à viabilização da proposta e execução da obra. 

8.6.6.2. Estes projetos complementares devem atentar para alguns itens exigidos 

pela legislação vigente, tais como: 

8.6.6.3. Projeto Elétrico 

8.6.6.3.1. Prever iluminação independente no interior do sanitário para 

PNE, com interruptor na altura de 0,90m; 

8.6.6.3.2. Prever em cada sala pelo menos um ponto de tomada baixa 

na altura de 0,50m; 

8.6.6.3.3. Prever ponto elétrico para bebedouro acessível; 

8.6.6.3.4. Apresentar proposta de ligação dos novos pontos aos 

circuitos existentes, elevando a carga destes a fim de suprir o aumento de 

demanda de energia; 

8.6.6.3.5. Indicar no Projeto todos os pontos existentes do circuito a ser 

utilizado, com suas respectivas potências; 

8.6.6.3.6. Identificar os pontos próximos às escadas e rampas que 

carecem de iluminação. 

8.6.6.4. Projeto Hidrossanitário 

8.6.6.4.1. Prever a construção de sanitário PNE;  
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8.6.6.4.2. Prever a inclusão de grelhas em locais das calçadas onde 

ocorra acúmulo de água pluvial; 

8.6.6.4.3. Indicar a substituição das grelhas que não atendam a NBR 

9050; 

8.6.6.4.4. Prever o nivelamento das tampas das caixas de inspeção com 

os pisos adjacentes; 

8.6.6.4.5. Indicar os pontos de água e esgoto para instalação dos 

bebedouros; 

8.6.6.4.6. Prever louças e bacias sanitárias que atendam às exigências 

da norma de acessibilidade; 

8.6.6.4.7. Prever torneiras com acionamento do tipo alavanca, assim 

como válvulas de descarga especiais para PNE; 

8.6.6.4.8. As tubulações de água dos sanitários, quando embutidas, 

deverão ser verticais a fim de evitar vazamentos quando forem instaladas 

as barras de apoio. 

8.6.6.5. Projeto de Programação Visual de Acessibilidade 

8.6.6.5.1. O Projeto Executivo de Programação Visual de Acessibilidade 

deverá ser desenvolvido a partir de elementos, objetos de sinalização e 

comunicação que através de sua tipografia, diagramação, organização de 

informação e imagem que caracterizem uma linguagem visual unificada e 

que permita o acesso e o deslocamento dos usuários ou visitantes da 

edificação. O conceito do projeto de Programação Visual deverá estar em 

harmonia com as características e os usos da edificação. 

8.7. ORÇAMENTO 

8.7.1. Deverão ser elaborados Orçamentos Analíticos (composições de preços unitários) e 
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Sintéticos Globais, com quantitativos, custos unitários e totais de todos os serviços, 

materiais, equipamentos e mão-de-obra a serem empregados na execução das obras. 

8.7.2. Os orçamentos deverão acompanhar uma folha resumo com os preços totais das 

etapas de obra e a participação percentual no custo total da mesma. 

8.7.3. Serão desenvolvidos e apresentados em planilhas conforme sistema SINAPI (serviços 

e insumo), utilizando-se relatórios vigentes na data da orçamentação. 

8.7.4. No entanto, nos casos em que custos unitários de insumos ou serviços não forem 

encontrados no SINAPI, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabelas de referência 

formalmente aprovadas por órgão ou entidade da administração pública (FDE, CPOS).  

8.7.5. Caso o preço do serviço não seja encontrado em nenhuma das fontes oficiais, deve 

ser realizada uma pesquisa de mercado com a apresentação de, no mínimo, três preços, 

utilizando-se sempre o menor preço e realizando sua composição de preço unitário baseado 

no SINAPI; 

8.7.6. Deverão, ainda, ser elaborados cronograma físico e cronograma financeiro da obra 

em estudo, que reflitam os custos de suas etapas apurados na planilha orçamentária. 

8.7.7. Suas formatações, bem como seus prazos deverão ser discutidas com a FUMEC, que 

acompanhará todo o procedimento. 

8.7.8. Declaração de Leis Sociais 

8.7.8.1. Deve seguir preferencialmente as taxas da fonte principal de preços 

(SINAPI) na data base da orçamentação, como também os efeitos das Medidas 

Provisórias ou Leis vigentes, com ou sem desoneração da folha de pagamento, 

previstas inclusive na fonte principal (SINAPI). 

8.7.9. Memórias de Cálculo e ART e aprovação 

8.7.9.1. Deverão ser entregues, em forma de relatório, as memórias de cálculos do 

levantamento dos quantitativos, ou de qualquer outra consideração técnica de 
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serviços ou de preços que interfiram na orçamentação do objeto, para verificação 

dos órgãos de controle de repasses ou dos egrégios Tribunais de Contas. 

8.7.9.2. No final do trabalho de orçamentação, deve o autor recolher ART e 

apresentá-la em conjunto com os projetos desenvolvidos. 

8.7.9.3. Todos os trabalhos de orçamentação desenvolvidos devem sofrer análise 

da FUMEC. 

8.8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

8.8.1. A licitante vencedora deverá elaborar cronograma físico-financeiro contendo: 

8.8.1.1. O valor total do mês, já incluído o BDI, monetário e percentual, que é o 

somatório das etapas; 

8.8.1.2. O valor global do mês, que é o valor total do mês acrescido do BDI; 

8.8.1.3. O valor acumulado até o mês, monetário e percentual; 

8.9. APROVAÇÕES E LICENCIAMENTOS 

8.9.1. A CONTRATADA é responsável pela obtenção das autorizações, aprovações e 

licenciamentos previstos nas legislações vigentes no âmbito Federal, Estadual e Municipal 

em todo o seu processo. 

8.10. FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

8.10.1. Os projetos deverão ser apresentados em papel (5 cópias) e em meio digital (arquivo 

na extensão PDF e DWG versão 2000) acompanhados dos memoriais de cálculo, memoriais 

descritivos (definindo os materiais a serem empregados na obra e sua execução/instalação 

baseados nos projetos) e respectivas ART e/ou RRT e aprovações e/ou licenças. 

8.10.2. Todos os projetos deverão ser apresentados em escala adequada ao seu 

entendimento e à sua reprodução. 
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9. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DISPONIBILIZADA PELA FUMEC/CEPROCAMP 

9.1. Os Projetos Executivos de Arquitetura, Estruturas, Instalações Elétricas, Hidráulicas e demais 

disciplinas que forem necessárias para a elaboração do objeto contratual, serão disponibilizados 

em arquivos digitais para a licitante vencedora. 

9.2. Nem todas as obras executadas possuem “as built”, não sendo possível o seu fornecimento à 

licitante vencedora que neste caso deverá se basear pelas instalações existentes “in loco”. Fica a 

CONTRATADA responsável pela identificação de qualquer diferença entre os projetos entregues 

pela FUMEC e o as built, cabendo a ela também a comunicação por escrito à FUMEC e a solução 

devida caso haja interferências de projeto. 

10. VISITA TÉCNICA 

10.1. A Licitante deverá obrigatoriamente realizar a visita no local objeto desta Licitação, onde 

receberá o Atestado de Visita Técnica (ANEXO III), emitido pela FUMEC, comprovando que o 

representante da licitante visitou a unidade do CEPROCAMP que faz parte do escopo desta 

licitação, e que se localiza na Av. 20 de Novembro 145, Bairro Centro, Campinas, SP. 

10.2. Poderão ser realizadas quantas visitas técnicas forem necessárias para a execução dos 

serviços. Nessa visita os projetistas designados pela empresa deverão observar as condições do 

local onde se desenvolverão os serviços, conhecer os acessos e identificar as restrições e 

dificuldades do local, podendo acessar os documentos técnicos a serem disponibilizados para o 

desenvolvimento dos projetos contratados. 

10.3. A visita deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, através 

do telefone (19) 3234-3906 ou (19) 3234-7906. Será realizada em conjunto com um servidor 

habilitado pela FUMEC/CEPROCAMP, no local do projeto, no horário de 9:00 às 12:00 horas e 

14:00 às 16:00 horas. 

10.4. Será permitido o uso de máquina fotográfica durante a vistoria. 

10.5. A justificativa para a exigência da vistoria técnica deve-se ao fato da contratante entender 

que a análise do local onde serão prestados os serviços é essencial para o conhecimento das 

peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelas licitantes. Com a vistoria, as 
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licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade 

existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste 

certame. Trata-se de um projeto que está sendo contratado, cujo local já se encontra executado e 

ocupado, com dificuldades peculiares em cada ambiente. A licitante deve ter conhecimento destas 

condições que não são possíveis de relatar em um Projeto Básico e considerá-la na formação do 

preço apresentado na Proposta Comercial. 

11. PRAZOS DO CONTRATO 

11.1. O prazo de vigência do CONTRATO será de 90 (noventa) dias, contados do recebimento, pela 

empresa contratada, da Ordem de Início de Serviços. Este prazo poderá ser prorrogado por 

sucessivos períodos, conforme previsto no inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei 

n° 9.648/98, limitando-se ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 

11.2. Os prazos de entrega de cada etapa serão os seguintes: 

11.2.1. Entrega provisória será de 60 (sessenta) dias corridos; 

11.2.2. Período de avaliação pelo corpo técnico da FUMEC será de 10 (dez) dias corridos 

contados a partir da entrega provisória. Neste período a FUMEC irá identificar e comunicar 

por escrito a CONTRATADA quaisquer alterações necessárias nos projetos entregues; 

11.2.3. Período de readequação de projetos e entrega definitiva será de 20 (vinte) dias 

corridos após comunicação por escrito pela FUMEC à CONTRATADA das alterações 

necessárias nos projetos. No caso de aceite pela FUMEC sem que seja necessária nenhuma 

alteração, dá-se por definitiva a entrega dos projetos. 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.1. Qualificação técnico-operacional 

12.1.1. Registro ou inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro da validade. 

12.1.2. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da Licitante, 

devidamente registrado no CREA ou no CAU, emitido por pessoa jurídica de direito público 
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ou privado que comprove já ter a licitante realizado projeto básico ou executivo de 

arquitetura ou de suas reformas. 

12.2. Qualificação técnico-profissional 

12.2.1. Certidão de registro de profissional do(s) detentor(es) da(s) CAT(s) emitida pelo CREA 

ou CAU. 

12.2.2. No mínimo uma Certidão de Acervo Técnico – CAT de profissional, Engenheiro Civil 

ou Arquiteto, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, registrada no 

CREA ou CAU, que comprove a execução de serviços com características semelhantes às do 

projeto ora licitados. 

12.2.2.1. Deverão conter na(s) CAT(s) serviços de: projeto arquitetônico; projeto de 

instalação elétrica; projeto de instalação hidráulica; projeto de telefonia e rede de 

dados; e projeto de proteção e combate a incêndio. Não necessariamente em uma 

única CAT. 

12.2.3. Comprovante de que o Responsável Técnico possui vínculo de trabalho com a 

licitante, sendo a comprovação feita através da apresentação de um dos seguintes 

documentos: 

12.2.3.1. Cópia do registro na Carteira de Trabalho assinada com a empresa ou cópia 

da ficha de registro de empregados; ou 

12.2.3.2. Contrato de trabalho do profissional com a empresa na condição de 

autônomo; ou 

12.2.3.3. Contrato social para identificação dos sócios. 

12.2.4. Apresentação do Atestado de Visita Técnica (ANEXO III) devidamente preenchido e 

assinado. 

13. PROPOSTA COMERCIAL 

13.1. A Proposta Comercial, conforme modelo constante no ANEXO II deverá preencher 
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obrigatoriamente os seguintes requisitos: 

13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com 

todas as páginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas 

com assinatura na última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em 

linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, 

constando como data o dia fixado para entrega dos envelopes à Comissão Permanente de 

Licitação. 

13.1.2. Conter declaração expressa de que no preço estão incluídos todos os custos diretos 

e indiretos, demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita 

execução do objeto da licitação. 

13.1.3. Apresentar preço global por todos os serviços solicitados, especificando-se também 

o preço unitário de cada um dos serviços, projetos ou grupos de projetos complementares 

agrupados conforme modelo e observações constantes no ANEXO II. Os preços deverão ser 

expressos em moeda corrente nacional, Real (R$), em algarismo e por extenso. 

13.1.4. Em caso de divergência entre os valores parciais e totais constantes da proposta da 

licitante, prevalecerão: 

a) no caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o 
produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade; 

b) no caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas. 

13.1.5. Declaração da licitante de que o prazo de validade da Proposta Comercial será de 60 

(sessenta) dias a partir da data da entrega da proposta. Decorrido este prazo, não ocorrendo 

convocação para a contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

13.1.6. A licitante deverá elaborar o seu Orçamento Detalhado com base nesta licitação e 

seus anexos, e preencher o ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de quantitativos, dos custos e tudo 

mais que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da execução 

do objeto desta licitação. Durante a execução dos projetos, a licitante vencedora não poderá 
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alegar eventuais erros de quantitativos ou omissões de serviços no seu Orçamento para 

justificar aditivos contratuais. 

13.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, 

prazos de execução, forma de pagamento ou outra condição que importe em modificação dos 

termos originais. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

14.1. Executar os serviços de acordo com as exigências constantes do Projeto Básico e seus 

Anexos, com qualidade, na situação solicitada e dentro do prazo estipulado, com os recursos 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 

14.2. Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, por meio do Fiscal do Contrato, para o fiel 

desempenho das atividades específicas. 

14.3. Fornecer os materiais, equipamentos, acessórios, componentes e demais elementos 

necessários à elaboração dos projetos. 

14.4. Fornecer plantas impressas para uso durante reuniões para melhor visualização do projeto. 

14.5. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, encarregada de 

acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 

às reclamações formuladas. 

14.6. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade observada em virtude da prestação 

dos serviços. 

14.7. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, de forma clara, concisa e 

lógica, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender. 

14.8. Atender, de forma imediata, as solicitações de substituições de profissionais, quando 

comprovadamente inadequados para a prestação dos serviços contratados. 

14.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus 
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empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias. 

14.10. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser 

causadas por seus empregados ou prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros, desde que fique 

comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se reduzindo esta em virtude do 

acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de acordo com o art. 70, da Lei nº. 8.666/93. 

14.11. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à 

perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em 

decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

14.12. Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização do 

CONTRATO, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando 

repetição dos fatos. 

14.13. Manter, durante a vigência do CONTRATO, as condições de qualificação e habilitação 

necessárias para a contratação com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigidos, 

os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica. 

14.14. Responsabilizar-se por todas as despesas com a execução dos serviços. 

14.15. A execução dos serviços deverá ser realizada por funcionários treinados, profissionalmente 

habilitados e, quando em visitas às obras da unidade, deverão estar devidamente equipados com 

os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para o serviço. 

14.16. Executar os serviços em dia e hora previamente combinados com a CONTRATANTE. 

14.17. Iniciar a execução do serviço em até 5 (cinco) dias corridos contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço. 

14.18. Responsabilizar-se civilmente pelos danos causados diretamente à FUMEC/CEPROCAMP ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE. 
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14.19. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do serviço. 

14.20. Utilizar, na execução do objeto, somente pessoal em situação trabalhista, previdenciária e 

securitárias regulares, bem como observar as normas que dispõem sobre segurança e medicina do 

trabalho, assim como as de boa conduta profissional, quando nas instalações da CONTRATANTE. 

14.21. A CONTRATADA é responsável pela análise e estudos dos elementos técnicos fornecidos 

pela CONTRATANTE para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a 

alegação de ignorância de tais documentos. 

14.22. Aceitar, nas mesmas condições da proposta, alterações no projeto, detalhes e/ou 

especificações que a CONTRATANTE resolva efetuar, bem como as supressões e acréscimos no 

objeto deste descritivo, de conformidade com o limite estabelecido na Lei nº. 8.666/93. Se das 

alterações por iniciativa da FUMEC/CEPROCAMP resultar aumento de custos para a CONTRATADA, 

serão estes cobertos pela CONTRATANTE. Ao contrário, se resultar em diminuição dos custos, 

serão estes deduzidos proporcionalmente do valor. 

14.23. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações técnicas da ABNT, observando, 

quando couber, a legislação da Prefeitura de Campinas.  

14.24. Realizar supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e 

eficaz. 

14.25. Atender aos chamados da CONTRATANTE, no prazo de 24 horas, para fins de correção 

quanto a defeitos observados dentro do prazo do recebimento provisório. Em casos urgentes, o 

atendimento deverá ser imediato. 

14.26. A CONTRATADA é responsável por resolver problemas relacionados com eventuais 

incorreções e incompatibilidades entre os projetos entregues e submeter a solução à aprovação 

da fiscalização, por parte da FUMEC. É responsável também pela verificação da correção das 

medições desses serviços. 
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14.27. Fornecer toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos inerentes à prestação dos 

serviços. 

14.28. Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias que 

antecedem o prazo de vencimento do início da prestação do serviço, os motivos que 

impossibilitem o seu cumprimento. 

14.29. Mobilizar equipe técnica especializada, com todos os materiais e equipamentos 

necessários ao desenvolvimento dos serviços. 

14.30. Promover às suas custas todas as mobilizações de equipamentos que se fizerem 

necessárias. 

14.31. Entregar os serviços objeto do presente CONTRATO dentro do prazo estabelecido, com 

qualidade e pelo preço constante em sua proposta e de acordo com as especificações do Projeto 

Básico e seus anexos. 

14.32. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, 

pagando os emolumentos e as taxas prescritas e obedecendo às leis, aos regulamentos e às 

posturas referentes aos serviços e à segurança pública. Cumprir as formalidades, tais como o 

atendimento a “comunique-se”, e arcar com multas porventura impostas pelas autoridades, desde 

que tenha dado causa. 

14.33. Participar, inclusive com a equipe técnica contratada, de todas as reuniões e eventos em 

que for solicitada a presença pela CONTRATANTE, visando à definição de projetos. Apresentar, 

quando solicitada pela CONTRATANTE, os Projetos Executivos em qualquer fase em que se 

encontrem. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações provenientes da Lei nº. 8.666/93, é de incumbência da CONTRATANTE: 

15.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO, por meio de servidor especialmente 

designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei Nº. 8.666/93, exigindo seu fiel e total 

cumprimento. 
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15.2. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos nas condições estabelecidas neste instrumento. 

15.3. Propiciar todas as facilidades que lhe couberem ou forem possíveis para que os serviços 

sejam executados na forma estabelecida neste Projeto Básico e no respectivo CONTRATO. 

15.4. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos 

"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e 

interpretação dos mesmos. 

15.5. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações relativas à 

execução dos serviços. 

15.6. Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de obrigações e 

responsabilidades previstas neste Projeto Básico e no respectivo CONTRATO, determinando as 

medidas necessárias à sua regularização. 

15.7. Solicitar, a qualquer momento, a substituição de funcionário da CONTRATADA que, a seu 

critério, for considerado inconveniente ou incompatível com o trabalho. 

15.8. Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

16. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1. A execução deste serviço será acompanhada e fiscalizada por representante da 

CONTRATANTE especialmente designado pela autoridade CONTRATANTE, doravante denominado 

“Fiscal do Contrato”. 

16.2. Quando necessário, o Fiscal do Contrato poderá ser assessorado por empresa especializada 

a ser contratada para esse fim. 

16.3. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 

na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 
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16.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do CONTRATO consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do CONTRATO, devendo ser exercidos por um representante da 

Administração, especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º 

do Decreto nº 2.271/97. 

16.5. Quaisquer exigências da CONTRATANTE e seus representantes, inerentes ao fiel 

cumprimento do objeto do CONTRATO, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA. 

16.6. Os serviços deverão ser entregues, mediante recibo, ao fiscal do Contrato, na FUMEC, na 

Gestão Administrativa e Financeira. 

16.7. A CONTRATANTE estabelecerá reuniões periódicas com a CONTRATADA, quando necessário, 

a fim de garantir a qualidade da execução e o domínio dos resultados e processos já desenvolvidos 

por parte do corpo técnico. Quando necessário, a CONTRATANTE convocará a CONTRATADA para 

participar de reuniões com dirigentes, professores e funcionários da FUMEC/CEPROCAMP a fim de 

definir as propostas e soluções dos projetos. Tais reuniões objetivam o conhecimento das 

necessidades específicas dos ambientes contemplados neste projeto, bem como outras áreas 

projetadas, possibilitando a elaboração do projeto fidedigno a estas necessidades, a fim de evitar 

ou minimizar readequações futuras. 

16.8. No caso dos serviços não estarem em conformidade com o CONTRATO, o Fiscal impugnará 

as respectivas etapas, discriminando as irregularidades encontradas e providenciará a imediata 

comunicação dos fatos à autoridade competente e à CONTRATADA, ficando esta, com o 

recebimento do relatório, cientificada da obrigação de sanar as irregularidades apontadas e de 

que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis. 

16.9. À CONTRATADA caberá sanar as falhas apontadas, submetendo as etapas impugnadas à 

nova verificação do Fiscal do Contrato, sem prejuízo ao prazo final estabelecido de 90 (noventa) 

dias, sob pena de aplicação das sanções cabíveis por atraso de entrega do objeto contratual. 

16.10. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 

entregues, se em desacordo com os termos deste Projeto Básico. 
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16.11. Os serviços objeto desta licitação serão executados por engenheiro(s), ou profissionais 

devidamente habilitado(s) para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e indicados 

pela CONTRATADA como integrantes da Equipe Técnica. 

16.12. Somente será admitida a substituição de qualquer dos profissionais ou empresas 

subcontratadas indicados como integrantes da Equipe Técnica, e cuja capacitação e experiência 

tenha contribuído para a classificação da licitante, por outro com capacitação e experiência 

devidamente comprovadas, equivalente ou superior à do profissional substituído. A proposta de 

substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas 

necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo 

profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que 

está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e 

aprovada pela CONTRATANTE. 

16.13. Os integrantes da Equipe Técnica indicada pela CONTRATADA que no decorrer da execução 

dos serviços se tornarem impedidos de continuar sua atividade em face de fatos imprevistos, 

licença médica de longa duração, demissão ou outros e, ainda, aqueles que se mostrarem inaptos 

na condução de suas atividades, seja por falta de conhecimento técnico, não participação efetiva 

na condução dos trabalhos, falta de interesse pelo trabalho, etc., deverão ser substituídos pela 

CONTRATADA. 

16.14. Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional de que trata 

este subitem não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de 

quaisquer das condições contratuais, particularmente dos prazos. 

16.15. Todos os projetos e serviços mencionados neste Projeto Básico e seus Anexos serão 

executados sob responsabilidade pessoal, direta e exclusiva da CONTRATADA, resguardada a 

responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos em cada atividade. 

17. SUBCONTRATAÇÕES 

17.1. Sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderá, 

durante a execução do CONTRATO, subcontratar parte dos serviços limitando-se a 30% (trinta por 
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cento) do valor do contrato. 

17.2. A compatibilização dos projetos e cronograma físico-financeiro é de total responsabilidade 

da CONTRATADA que deverá solucionar qualquer interferência entre os projetos. 

17.3. As empresas subcontratadas para a execução dos serviços especializados deverão estar 

devidamente inscritas no CREA ou no CAU, com habilitação compatível com a função que será 

desempenhada. Em caso de subcontratação de profissionais autônomos, estes deverão apresentar 

certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA ou pelo CAU, com validade na data de 

recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde conste atribuição compatível 

com a área de atuação indicada pela licitante. 

17.4. A execução de serviços que exijam responsabilidade técnica somente poderá ser atribuída a 

profissionais ou empresas de engenharia devidamente registrados no CREA ou CAU e com 

qualificação técnica compatível com o item que pretenda executar. 

17.5. Qualquer subcontratação deverá ser previamente autorizada pela FUMEC que possui a 

prerrogativa de não aceitar a subcontratação mediante justificativa. 

17.6. Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, devendo a 

empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentar 

documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e a 

qualificação técnica necessária, nos termos previstos no Edital de Licitação; 

17.7. Somente será permitida a SUBCONTRATAÇÃO de qualquer um dos serviços que se prestou 

para a comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional da empresa 

licitante, caso a(s) subcontratada(s) comprove(m) possuir os mesmos atestados de qualificação 

técnica, específicos da área, exigidas da contratada e condicionada à autorização da FUMEC; 

17.8. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do contratado 

perante a FUMEC quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado, bem como a 

compatibilização dos projetos realizados pela subcontratada com os projetos realizados pela 

contratada. 
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18. PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será mediante a entrega dos serviços executados e aprovados pela FUMEC 

após o período de análise de todo material entregue. 

18.2. Após a entrega dos serviços e o aceite pela FUMEC/CEPROCAMP, a Licitante Vencedora 

deverá encaminhar fatura a Gestão Administrativa Financeira da FUMEC em até 05 (cinco) dias 

úteis. 

18.3. Após aprovação dos serviços pela FUMEC/CEPROCAMP, a fatura será encaminhada para 

pagamento. 

18.4. A FUMEC providenciará o pagamento em 10 DFD (dez dias fora a dezena), a partir da 

aprovação da fatura pela FUMEC/CEPROCAMP. 

18.4.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

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

pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

19. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

19.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto do CONTRATO da forma e nos prazos 

discriminados neste Projeto Básico. 

19.2. O prazo para a entrega provisória dos projetos em sua totalidade, que ainda estarão sujeitos 

à análise pela fiscalização, podendo haver revisões, não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA. 

19.3. O prazo para avaliação pelo corpo técnico da FUMEC será de 10 (dez) dias corridos contados 

a partir da entrega provisória. Neste período a FUMEC irá identificar e comunicar por escrito a 

CONTRATADA quaisquer alterações necessárias nos projetos entregues. 

19.4. O prazo para readequação de projetos e entrega definitiva será de 20 (vinte) dias corridos 

após comunicação por escrito pela FUMEC à CONTRATADA das alterações necessárias nos 
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projetos. No caso de aceite pela FUMEC sem que seja necessária nenhuma alteração, dá-se por 

definitiva a entrega dos projetos. 

19.5. Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados 

por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de 

força maior. 

19.6. Na hipótese da análise por parte da FUMEC não ser procedida dentro do prazo fixado, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento no dia do esgotamento do prazo. 

20. AUTORIA E PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

20.1. A CONTRATADA, por este instrumento, declara ser a autora dos projetos a serem 

apresentados em decorrência deste CONTRATO e cede e transfere, para a construção, ampliação, 

adequação, seus direitos patrimoniais de autora à FUMEC, bem como a utilização dos projetos, 

que poderão eventualmente ser adaptados ou revisados, para implantação no mesmo local ou em 

outras unidades e terrenos destinados à instalação ou ampliação de unidades da 

FUMEC/CEPROCAMP, de acordo com o Artigo 111 da Lei 8.666/1993. 

20.2. Por essa cessão, passam à FUMEC, por definitiva transferência, todos os direitos e 

faculdades que no seu conjunto constituem o direito patrimonial sobre os projetos realizados, em 

todos os seus aspectos, manifestações e aplicações diretas ou indiretas, modificações, adaptações, 

extensões e aplicações que forem necessárias para o exercício dos direitos cedidos, a exclusivo 

arbítrio da FUMEC. 

20.3. É proibido à Contratada a utilização dos direitos autorais da solução, do projeto, de suas 

especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos 

gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, sem 

prévia e expressa autorização da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e 

penais cabíveis. 

20.4. Os projetos executivos ou documentos elaborados ou copiados pela CONTRATADA em 

decorrência deste CONTRATO, serão de propriedade exclusiva da FUMEC. 

20.5. Fica assegurado à CONTRATADA o direito de conservar em seus arquivos, os registros e as 
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cópias dos documentos acima referidos exclusivamente para fins de consulta interna. 

21. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

21.1. O processo de elaboração dos projetos objeto deste CONTRATO será gerenciado pela 

FUMEC ou por equipe contratada e supervisionada por ela, para esta finalidade. A FUMEC será 

responsável pela análise técnica e aprovação dos serviços e projetos, bem como pelo 

levantamento de informações complementares necessárias ao completo desenvolvimento dos 

trabalhos. 

21.2. A FUMEC desempenhará também o papel de interlocução entre o CEPROCAMP Prefeito 

Antônio da Costa Santos e a empresa vencedora do certame, e promoverá, quando necessário, 

reuniões técnicas entre os dirigentes da unidade e os técnicos responsáveis pela elaboração dos 

projetos, para discussões e esclarecimentos sobre soluções e sistemas adotados na concepção e 

detalhamento dos projetos licitados. 

Campinas, 18 Janeiro de 2016 
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Bruno Aramaki 
Engenheiro Civil 
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