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TERMO DE CONTRATO Nº 023 / SMC-G / 2021 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6025.2020/0005987-2 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS nº 05/SMC-G/2020  

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO  /  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

CONTRATADA: PAIVA NOGUEIRA  CONSTRUTORA  EIRELI 

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DE REQUALIFICAÇÃO GERAL     

DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL BELMONTE 

VALOR TOTAL: R$ 835.100,44 (oitocentos e trinta e cinco mil e cem reais e quarenta e quatro 
centavos) 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, a PREFEITURA DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA,  representada  pelo  Chefe de Gabinete, Senhor DANILLO NUNES DA SILVA,  

adiante  designada apenas CONTRATANTE e, de outro, a pessoa jurídica de direito privado PAIVA 

NOGUEIRA  CONSTRUTORA  EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 64.880.263/0001-15, com sede na Rua   

Aimberê nº 1.068 – Sala 01 – Perdizes – São Paulo – CEP: 05018-011 - Telefone (11) 3873-3348 – E_mail: 

paiva@paivanogueira.com.br, neste  ato  representada  pelo seu Diretor, Senhor SIDNEY ANDRÉ DA 

COSTA, i n s c r i t o  n o  C.P.F. nº 178.167.378-07 e R.G. nº 27.965.756-0, residente e domiciliado n a  

Rua Aurélia nº 1.102 – Vila Romana, adiante designada apenas CONTRATADA, obrigam-se a executar o 

objeto do presente contrato, sujeitando-se aos termos das Leis Municipais nºs 13.278/02 e 14.145/06, dos 

Decretos nºs 44.279/03, 46.380/05, 56.475/15 e Decreto Federal 9412/18 e da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações e demais normas aplicáveis, bem como pelas cláusulas elencadas abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

DO OBJETO 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DE REQUALIFICAÇÃO GERAL DA BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL BELMONTE, obrigando-se a CONTRATADA a executá-los de acordo com o Edital 
que serviu de base à licitação e seus anexos. 
 

1.1.           Ficam fazendo parte do presente as cláusulas constantes do Edital de licitação, o Caderno Técnico 
(ANEXO I), a proposta da CONTRATADA, bem como a Ordem Início dos Serviços e, mediante 
termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ocorrer. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

2.1.  Compete à CONTRATADA: 

 

2.1.1. Realizar, quando for o caso, no prazo regulamentar de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura 
do ajuste, a matrícula da obra no Cadastro Específico (CEI) do INSS na forma do Regulamento 
da Previdência Social e da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009; 

2.1.2. Manter na direção dos trabalhos preposto aceito pela CONTRATANTE; 
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2.1.3. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanência for julgada 
inconveniente pela CONTRATANTE; 

2.1.4. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestável; 

2.1.5. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido neste 

instrumento e os que apresentem defeito de material ou vicio de execução; 

2.1.6. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, análises, exames e demais provas estabelecidas 
em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, para atestar a 
qualidade e as características dos materiais utilizados e dos serviços executados; 

2.1.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
deste contrato, bem como por todas as despesas necessárias à realização dos serviços, custos 
com fornecimento de material, mão-de-obra e demais despesas diretas e indiretas; 

2.1.8. Responder pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho devendo exigir de seus 
empregados o uso de equipamento de proteção individual; 

2.1.9. Executar os serviços objeto do contrato, de acordo com as diretrizes traçadas pela Administração, 

observando: 

- as normas técnicas e posturas legais pertinentes; 

- as condições prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

- número e categoria profissional do pessoal; 

- consultas à CONTRATANTE; 

- respostas às interpelações da fiscalização da CONTRATANTE e, 

- outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 

2.1.10. Fornecer, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, os documentos necessários à lavratura 

de Termos Aditivos e de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa 

estabelecida na subcláusula 8.1.2 deste Instrumento; 

2.1.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII 
do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

2.2. Compete à CONTRATANTE, por meio da Fiscalização que será exercida, nos termos do artigo 

67 da Lei Federal n° 8.666/93: 

2.2.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao início dos trabalhos; 

2.2.2. Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA; 

2.2.3. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA; 

2.2.4. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 

2.2.5. Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços efetuados e 

encaminhar a documentação pertinente para pagamento; 

 
2.2.6. Transmitir, por escrito, as instruções sobre modificações de planos de trabalho, especificações 

de prazos e cronograma; 

2.2.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade; 

2.2.8. Acompanhar os trabalhos desde o início até a aceitação definitiva, verificando a perfeita 
execução e o atendimento das especificações, bem como solucionar os problemas executivos; 

2.2.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste contrato e das disposições legais que as 
regem. 

2.3. A CONTRATADA se obriga ainda: 
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I- Utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedência 
legal; 

II- Aquisição de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa de pessoa jurídica 
cadastrada no CADMADEIRA; 

III- Apresentação, pelo contratado, em cada medição, como condição para recebimento das obras 
ou serviços de engenharia executados, dos seguintes documentos: 

a)  Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, quando essa 

for a hipótese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisição; 

b)  No caso de uso de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, em face do disposto 
no artigo 46 da Lei Federal nº 9.605, de 1998, deverão ser entregues ao contratante: 

1) Notas fiscais de aquisição desses produtos e subprodutos; 

2) Documento de Origem Florestal – DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio    Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis –IBAMA; 

3) Comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa 
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 

IV- Apresentação em cada medição, como condição para recebimento quando da utilização de 

produtos minerários, dos seguintes documentos: 

a) Notas fiscais de aquisição desses produtos minerários; 

b) Na hipótese de o volume dos produtos minerários ultrapassar 3m³ (três metros cúbicos), cópia 
da última Licença de Operação do empreendimento responsável pela extração dos produtos de 
mineração, emitida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, 
quando localizado no Estado de São Paulo, ou de documento equivalente, emitido por órgão 
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, no caso 
de empreendimentos localizados em outro Estado. 

2.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à Fiscalização, ou acompanhamento, pela CONTRATANTE, do 
desenvolvimento dos serviços objeto deste instrumento. 

2.4.1. A CONTRATADA e seus empregados não são considerados empregados do CONTRATANTE, 
respondendo exclusivamente a CONTRATADA por todas as obrigações de ordem trabalhista, 
fiscal, previdenciária e infortunística relativa a seus empregados. Do mesmo modo, em relação 
a terceiros, a CONTRATADA é a única responsável em relação às obrigações comerciais e 
fiscais decorrentes deste contrato. 

2.5. A Fiscalização da CONTRATANTE determinará e a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, 
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços que 
tenham vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

2.6. A Administração se reserva o direito de executar, direta ou indiretamente, no mesmo local, obras 
e/ou serviços distintos dos abrangidos no contrato. 

 

 

                 CLÁUSULA TERCEIRA 

        DOS PREÇOS E DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

 

3.1. Os preços unitários contratuais para a execução dos serviços objeto do presente contrato, são 

os valores constantes da proposta da CONTRATADA, que integra este instrumento. 
 

3.2. O    preço    total    dos    serviços    ora    contratados    importa    em    R$    835.100,44 
(oitocentos e trinta e cinco mil, cem reais e quarenta e quatro centavos), que compreende 
todos os custos necessários à execução dos serviços objeto desta contratação, inclusive os 
referentes a seguros, despesas  trabalhistas,  previdenciárias,  impostos, taxas, emolumentos e 
quaisquer outras despesas e encargos necessários à sua execução de modo que nenhuma outra 
remuneração seja devida à CONTRATADA além do valor ora estipulado. 
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3.3. Os preços para execução de eventuais serviços extra-contratuais, não constantes do Orçamento, 
serão ofertados pela Contratada, observados os valores constantes das Tabelas  de Custos 
Unitários de Infra-Estrutura e de Edificações da PMSP que serviram   de base à elaboração do  
orçamento  da PMSP,  sobre os quais  incidirá a  variação  entre o preço total oferecido na proposta 
e o preço total constante do orçamento da Prefeitura e, ainda, o BDI proposto; 

3.3.1. Quando não constantes das referidas Tabelas de Custos Unitários, os preços dos serviços extra-
contratuais serão compostos com base nos preços praticados no mercado, retroagidos à data-
base das Tabelas de Custos Unitários, utilizando-se como deflator o índice contratual definitivo 

relativo ao mês em que se deu a composição, sobre os quais incidirá a variação entre o preço total 
oferecido na proposta e o preço total constante do orçamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. 

proposto; 

3.3.2.      A não-disponibilidade de índice definitivo autoriza a utilização de índices provisórios – quer os 
divulgados pela Secretaria Municipal de Finanças, quer os estimados pela Origem – apenas em 
caráter precário, devendo o termo de aditamento respectivo conter cláusula de adequação dos 
preços compostos, tão logo seja divulgado o índice oficial. 

3.3.3. Alternativamente ao procedimento de retroação, sempre é facultado à Administração, desde que 
possível, compor preços na data-base do contrato, valendo-se, para tanto, das tabelas de 
insumos da Prefeitura vigentes à época, consoante orientação do Egrégio Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, publicada no Diário Oficial do Município de 14.08.97. 

3.3.4. Os preços previstos no contrato não poderão ser reajustados por se tratar de contrato com prazo 
de execução inferior a 12 (doze) meses, de acordo com o determinado na Lei Federal nº 
10.192/01 e no Decreto Municipal nº 48.971/07. 

 

 
CLÁUSULA QUARTA  

DO PAGAMENTO 
 

4.1. O pagamento dos serviços executados será procedido mediante requerimento, com base no item 

5 do Anexo I e conforme  cronograma físico financeiro Anexo II -A , com a apresentação da nota 
fiscal de fatura ou nota fiscal fatura, destacando o valor da retenção do ISS – Imposto sobre 
Serviços, nos termos do artigo 9º, II, “a” Lei Municipal nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003 e 

regulamento. 
 

4.1.1. O pagamento deverá ser requerida pela CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade, a partir 
do primeiro dia útil posterior ao período de execução dos serviços. 

4.1.2. No processamento de cada pagamento, a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar a Nota 
Fiscal dos Serviços ou Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, e será descontada a parcela relativa ao 
ISS – Imposto Sobre Serviços, nos termos da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003 e 

regulamentos, observado o parágrafo quarto do artigo 21 da Lei Complementar Federal n.º 
123/2006. 

4.1.3. Não haverá a retenção a título de “Retenção para a Seguridade Social”, nos termos do artigo 31 e 

seus parágrafos da Lei Federal n.º 8.212/91 nas redações dadas pelas Lei n.º 9.711/98 e n.º 
11.941/2009, nos termos dos artigos 149, incisos II e VII, 157, 158 e seu inciso I e 322, inciso 
XXVII, “a” e seu § 1º, inciso III da Instrução Normativa RFB n.º 971, de 13/11/2009 e alterações 
posteriores. 

4.2. Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido será 
efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do ateste da fiscalização, por crédito em 
conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do disposto no Decreto nº. 51.197, de 
22/01/2010. 

4.3. Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido será 
efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do ateste da fiscalização, por crédito em 
conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do disposto no Decreto nº. 51.197, de 
22/01/2010. 

4.3.1. No pedido de pagamento deverá constar a identificação da agência do BANCO DO BRASIL S.A., 
bem como da conta corrente onde deverão ser efetuados os créditos dos valores devidos. 
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4.4. Quando ultrapassado o prazo de pagamento do item anterior, ocorrendo o atraso no pagamento 
dos valores devidos, por culpa exclusiva da CONTRATANTE , ocorrerá a compensação 
financeira nos termos do artigo 40, inciso XIV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e Portaria SF n.º 05, 
de 05/01/2012 (DOC de 07/01/2012, folha 14), sem prejuízo de apuração de responsabilidade de 
servidor. 

4.5. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelos serviços executados ou 

implicará em sua aceitação. 

4.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, serviços em desacordo com o contrato, podendo, 
entretanto, recebê-los, justificadamente, desde que lhe convenha, com o abatimento do preço que 

couber. 

 
      CLÁUSULA QUINTA 

        DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1.       O prazo de execução do contrato será de até 10 (dez) meses, a contar da data estabelecida na 
Ordem de Início, conforme declarado pela empresa em sua proposta. 

5.1.1.     A  prorrogação  do  prazo  de  execução  do  contrato  e  do prazo de vigência somente serão 
formalizadas por Termo de Aditamento, na forma da Lei Federal nº. 8.666/93. 

5.1.2.      A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos antes de decorridos 05 (cinco)  dias úteis, a contar 
da data estabelecida na Ordem de Início dos Serviços expedida pela CONTRATANTE. 

5.1.3.      O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Termo.  

 

 

CLÁSULA SEXTA  

DA RESCISÃO 
 
 

6.1. Sob pena de rescisão automática, a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, 
as obrigações assumidas, exceto quando previamente autorizada pela Contratante. 

6.2. Constituem motivos para rescisão deste contrato, independente da interpelação judicial ou 

extrajudicial: 

6.2.1. O atraso injustificado no início dos trabalhos, por prazo superior a 05 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva Ordem de Início dos Serviços expedida pela 
CONTRATANTE. 

6.2.2. Cumprimento irregular das cláusulas, especificações ou prazos contratuais e/ou desobediências 

às determinações da Fiscalização, relativas aos trabalhos em andamento; 

6.2.3. Lentidão no seu cumprimento, levando a fiscalização da CONTRATANTE a  pressupor que os 
serviços não serão concluídos no prazo contratual; 

6.2.4. A paralisação dos trabalhos, sem justa causa e sem a prévia comunicação à CONTRATANTE; 

6.2.5. O cometimento reiterado de falhas na execução dos serviços, anotadas no Diário de Ocorrências 
pela Fiscalização; 

6.2.6. A decretação de falência, instauração de insolvência, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 

6.2.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que à juízo 
da CONTRATANTE prejudiquem a execução dos serviços objeto deste contrato; 

6.2.8. A aplicação à CONTRATADA, ainda que em decorrência de falta cometida em outro procedimento 
administrativo, de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, nos 
termos do parágrafo único, do artigo 29 da Lei Municipal nº 13.278/2002; 

6.2.9. O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem provisão de fundos, que, a critério da 
CONTRATANTE, caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 
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6.2.10. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela Autoridade competente no processo administrativo mencionado no preâmbulo. 

6.3. Em caso de pedido de recuperação judicial, será permitido à CONTRATANTE manter o ajuste, 
assumindo o controle de determinadas atividades necessárias à sua execução, ou transferir a 
execução do remanescente do objeto do contrato a outra licitante, atendida a ordem de 
classificação e nas mesmas condições estipuladas. 

6.4. Este contrato poderá ser rescindido ou suspenso, amigável ou judicialmente, quando ocorrerem 
qualquer das seguintes hipóteses: 

6.4.1. Supressão, por parte da CONTRATANTE de serviços que resultem em alterações do valor 

contratual além dos limites fixados em lei; 

6.4.2. Não liberação por parte da CONTRATANTE, da área ou local para execução dos serviços objeto 

deste contrato; 

6.4.3. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes 
dos trabalhos medidos e regularmente comprovados, exceto em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

6.4.4. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivos da execução deste contrato. 
 

6.5. Declarada a rescisão, a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções 
a que estiver sujeita, apenas o pagamento dos trabalhos realizados, devidamente medidos e 

atestados pela fiscalização e, sendo de interesse das partes, o pagamento pelo preço de aquisição 
regularmente comprovado dos equipamentos depositados no local dos trabalhos. 

6.6. Na hipótese de rescisão administrativa, a CONTRATADA, reconhece, neste ato, os direitos da 
CONTRATANTE, previstos no art. 80, incisos I a IV e seus parágrafos da Lei Federal   nº 8.666, 

de 21 de Junho de 1993. 

6.7. Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a contar, pelo lapso de tempo que 

faltava para sua complementação. 

 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

7.1. O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições 
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste. 

7.1.1.      A Fiscalização da CONTRATANTE determinará e a CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, 
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços que tenham 
vício, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

7.2. A Fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato à autoridade 
superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base à lavratura do Termo de 
Recebimento Provisório. 

7.3. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado “ex offício”, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, por meio da Unidade Fiscalizadora, mediante termo 
circunstanciado e assinado pelas Partes, dentro dos 15 (quinze) dias corridos que se seguirem ao 
término do prazo contratual, e/ou execução dos serviços contratuais. 

7.4. O objeto será recebido definitivamente por servidor ou Comissão a ser designada pela 
Administração, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria e transcurso 
do prazo de observação de até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 73 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

7.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos serviços 

executados subsistirá, na forma da Lei, mesmo após seu recebimento definitivo. 
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CLÁUSULA OITAVA  
DAS PENALIDADES 

 
8.1. Em caso de inexecução total ou parcial deste ajuste, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 

penalidades, sem prejuízo das demais sanções legais, as quais só deixarão de ser aplicadas nos 
casos expressamente comprovados, pela CONTRATADA, da ocorrência de força maior impeditiva 

do cumprimento contratual, ou manifestação da Unidade Gerenciadora informando que o ocorrido 
derivou de fatos imputáveis à Administração: 

8.1.1. Multa por dia de atraso, em relação aos prazos fixados: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor 

total do contrato; 

8.1.2.      O atraso superior a 15 (quinze) dias para o início dos serviços será considerado como inexecução 

total e implicará na aplicação da penalidade constante do subitem 8.1.5; 

8.1.3. Multa por descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) 

sobre o valor total do contrato; 
 

8.1.4. Multa por inexecução parcial do contrato: 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 
 

8.1.5. Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato; 
 

8.2. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 
 

8.3. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa 
apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da 

importância que a empresa tenha a receber da PMSP. Não havendo pagamento, o valor será 
inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 
 

8.4. Em ocorrendo superveniência de normas federais ou municipais que concedam direito de reajuste 
dos preços contratuais, o valor das multas será atualizado, pelas mesmas regras, até a data da 
aplicação da penalidade. 

 

8.5. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, 
previstas na Lei Federal 8.666/93. 

8.6. Fica especialmente prevista a sanção administrativa de proibição de contratar com a 
Administração Pública Municipal pelo período de até 03 (três) anos, com base no inciso V do 
§ 8º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 1998, pelo descumprimento das obrigações previstas 
na subcláusula 2.3 do presente contrato, conforme determinam os Decretos Municipais n.º 48.184 
de 2007 e n.º 50.977 de 2009, sem prejuízo das sanções penais previstas em lei e das penalidades 
previstas na Federal 8.666/93. 

 

8.7. Caso os serviços prestados não correspondam às especificações exigidas no contrato, a 
CONTRATADA deverá adequá-los àquelas, no prazo estabelecido pela Fiscalização, sob pena 
de aplicação da penalidade cominada para a hipótese de inexecução total. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
DO VALOR TOTAL DO CONTRATO E DOS RECURSOS 

 

9.1. O valor total do presente contrato importa em R$  835.100,44 (oitocentos e trinta e cinco mil e cem 
reais e quarenta e quatro centavos), 

 
9.2. As despesas  correspondentes deverão onerar  a  dotação  orçamentária número  

98.25.13.392.3001.5.960.4.4.90.51.00.08 - FUNDURB, do presente exercício. 
 

9.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercício financeiro, será observado o Princípio 

da Anualidade Orçamentária. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
 DA GARANTIA 

 

10.1.       Para execução deste contrato, foi prestada garantia no valor  de R$ 41.755,02 (quarenta e um mil, 
setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), correspondente ao importe de 5% (cinco 
inteiros por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo 56, § 1°, incisos I, II e III da Lei 
Federal n° 8.666/93, observado o quanto disposto na Portaria SF nº 76/2019. 

 

10.1.1.    Sempre que o valor contratual for aumentado, a contratada será convocada a reforçar ou 
prorrogar a garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre 
a mesma percentagem estabelecida e 

 

10.1.1.1.   O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade 
estabelecida na cláusula  8.1.2 deste contrato. 

 

10.1.2.    A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da 
execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas 
aplicadas à empresa contratada. 

 

10.1.3.    A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento. 

 

10.2. Recebido o objeto deste Contrato, a garantia prestada será, mediante requerimento, devolvida à 
Contratada. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
 

11.1.       Os serviços serão executados em regime de execução indireta e empreitada por preço unitário. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 
12.1. Fica vedada a subcontratação parcial dos serviços de coordenação e do projeto de arquitetura do 

objeto do contrato. 
 

12.2. Os demais serviços poderão ser subcontratados quando previamente autorizada pela Contratante. 
 

12.3. O Foro do Município de São Paulo – Vara da Fazenda Pública será o competente para dirimir 
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preferirá a qualquer outro, por mais 
privilegiado que possa se afigurar. 

 
12.4. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a 

dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto 
por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 
vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam 
prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou 
de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores 
ajam da mesma forma. 

 
12.5. O fiscal do contrato será o Senhor Rodrigo Pereira Silva - RF  843.941-9  e a fiscal suplente  a 

Senhora  Camila Spielmann - RF  804.176-8. 
  

12.6. As substituições de fiscais serão realizadas por mero apostilamento. 
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12.7. E, por estarem justas e contratadas, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, 

na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, lavrado e extraído em 03 (três) 
vias de igual teor. 

 
 

São Paulo, 01 de outubro de 2021. 

 

 

 

 
DANILLO NUNES DA SILVA 

Chefe de Gabinete 
SMC 

 
 
 
 

SIDNEY ANDRÉ DA COSTA 
Diretor 

Paiva Nogueira Construtora Eireli 
 
 
 
 

Testemunhas: 

SIDNEY ANDRE DA 
COSTA:178167378
07

Assinado de forma digital 
por SIDNEY ANDRE DA 
COSTA:17816737807 
Dados: 2021.10.06 09:06:20 
-03'00'

DANILLO NUNES 
DA 
SILVA:358522468
75

Assinado de forma digital 
por DANILLO NUNES DA 
SILVA:35852246875 
Dados: 2021.10.25 
13:30:53 -03'00'

RAQUEL 
BORDINHON 
BONAGURA 
SUSCA:30679
380892

Assinado de forma 
digital por RAQUEL 
BORDINHON 
BONAGURA 
SUSCA:30679380892 
Dados: 2021.10.25 
13:42:57 -03'00'

LURDES RODRIGUES 
DO NASCIMENTO 
PRIMO:1267452781
1

Assinado de forma digital 
por LURDES RODRIGUES 
DO NASCIMENTO 
PRIMO:12674527811 
Dados: 2021.10.26 
01:40:57 -03'00'
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1. OBJETIVO 

Contratação de empresa para a reforma de requalificação geral da Biblioteca Pública 
Municipal Belmonte. O escopo geral de obra abrange: modificação do layout dos espaços 
com a demolição de vedações e a construção de novas para remodelar os ambientes; 
execução de novos sistemas prediais de água fria e esgoto para atender as novas áreas 
molhadas; demolição do piso inclinado do auditório e construção de novo piso para atender 
as exigências de acessibilidade universal; revisão e substituição de todos os circuitos 
elétricos, entrada de energia e demais componentes com vistas a atender as exigências do 
Corpo de Bombeiros e normas vigentes; reparo e/ou troca das esquadrias danificadas; 
demolição e reconstrução dos pisos externos e do estacionamento; execução de novos 
acabamentos de piso e demais revestimentos e a pintura completa da biblioteca. 

Também deverá ser implementado um sistema completo de proteção contra incêndio que 
atenda as exigências das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros e as demais normas 
brasileiras vigentes. 

2. JUSTIFICATIVA 

A Biblioteca Belmonte é um equipamento que apresenta uma infraestrutura defasada 
perante as exigências atuais de usabilidade. Não existe banheiro acessível na edificação, 
além de o acesso para a plateia do auditório se dar por meio de três degraus e, para agravar 
ainda mais a questão da acessibilidade, os caminhos de acesso externos estão danificados, 
todos esses fatores somados dificultam e muitas vezes não permitem o acesso e/o uso do 
equipamento pelo público cadeirante, de pessoas com deficiência visual e de pessoas com 
mobilidade reduzida. 

Os únicos elementos de proteção contra incêndio presentes na biblioteca são alguns 
extintores na área interna do equipamento. Por ser um equipamento com mais de 750 m², 
é necessária a instalação de um sistema de hidrantes, um sistema de detecção e alarme 
de incêndio, corrigir e complementar o sistema de extintores, além de implantar um sistema 
de sinalização de incêndio que indicará as rotas de fuga existentes. Também será 
necessária a instalação de portas adequadas com barras antipânico para as saídas do 
auditório. 

Os acabamentos da edificação estão extremamente desgastados. O piso vinílico de todos 
os espaços é antigo, com algumas placas faltantes e outras com marcas de grande 
desgaste devido ao tempo. As áreas molhadas têm problemas de segurança ao uso devido 
ao revestimento cerâmico antigo ficar escorregadio quando molhado. A pintura interna e 
externa do edifício está desplacando e apresenta vários outros sinais patológicos. 
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços desse contrato deverão ser executados conforme especificado no 

presente memorial descritivo e nos projetos anexos. 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1.1. Instalação da placa de obra com o padrão e a correta identificação 

da obra conforme especificado pela Secretaria de Comunicação da 

Prefeitura da Cidade de São Paulo; 

3.1.2. Instalação de câmera para acompanhamento fotográfico em time 

lapse do andamento da obra conforme art. 47 do Decreto Municipal 

Nº 59.496 de 08/06/2020; 

3.1.3. Importante: Deve-se decidir junto ao fiscal do contrato o melhor 

posicionamento da câmera. As imagens deverão ser fornecidas tão 

logo solicitada pela fiscalização; 

3.1.4. Montagem do canteiro de obras: usar telas e tapumes onde for 

preciso, sendo de responsabilidade da contratada a licença de 

tapume em calçada, caso se faça necessário; 

3.1.5. Delimitação e demarcação das áreas perigosas com o uso de telas 

de proteção e outros avisos visuais onde for necessário; 

3.1.6. Delimitação e identificação dos locais para o acúmulo dos entulhos 

gerados pela obra. Deve ser realizada a correta divisão dos resíduos 

conforme a classificação por classes A, B, C e D; 

3.1.7. Importante: O pagamento da remoção do entulho da obra será 

realizado apenas mediante a comprovação por meio da entrega do 

documento CTR (Controle de Transporte de Resíduos); 

3.1.8. Importante: Devem-se atender completamente as normas 

regulamentadoras NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

na Indústria da Construção) e NR 35 (Trabalho em Altura). 

3.2. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS 

Alvenarias/Divisórias/Revestimentos 

3.2.1. Demolição das diversas paredes de vedação indicadas no anexo 2; 

3.2.2. Demolição das divisórias de granilite dos banheiros e dos vestiários; 

3.2.3. Demolição dos fechamentos provisórios presentes na sala de 

administração; 

3.2.4. Demolição dos revestimentos cerâmicos das paredes 

remanescentes das áreas molhadas; 

3.2.5. Demolição dos revestimentos cerâmicos de piso; 

3.2.6. Remoção de todo o revestimento vinílico da biblioteca. 
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Pisos/Escadas/Rampas 

3.2.7. Demolição de toda a estrutura do piso inclinado e dos degraus do 

auditório; 

3.2.8. Demolição dos pisos (caminhos), rampas e degraus externos; 

3.2.9. Preparação das novas regiões onde deverá ser executado o novo 

piso externo cimentado conforme planta de demolição. Realizar 

corte e reajuste do solo onde necessário; 

3.2.10. Demolição de todo o piso na região onde serão executados o deck 

e as jardineiras. Realizar corte e reajuste do solo onde necessário; 

3.2.11. Demolição das regiões dos pisos das áreas molhadas onde será 

preciso o reajuste do sistema de esgoto. 

Estacionamento 

3.2.12. Demolição e retirada das placas de concreto do piso do 

estacionamento; 

3.2.13. Demolição da divisória demarcadora do entorno do estacionamento; 

3.2.14. Preparação das novas regiões onde deverá ser executado o novo 

piso cimentado do estacionamento conforme planta de demolição, 

com realização de cortes e aterros onde necessários. 

Cobertura 

3.2.15. Remoção de todos os arremates metálicos; 

3.2.16. Demolição das telhas de fibrocimento; 

3.2.17. Remoção da estrutura de madeira; 

3.2.18. Importante: Devem-se retirar as vigas de madeira comprometidas e 

instalar novas peças. Caso possível, se reutilizará as peças de 

madeira em bom estado; 

3.2.19. Remoção das caixas d’água antigas. 

Esquadrias 

3.2.20. Remoção de todas as portas conforme plantas indicadas em anexo; 

3.2.21. Deve-se inverter o sentido de abertura das portas do hall de entrada 

conforme planta de demolição. O objetivo é atender o sentido de 

abertura das portas da rota de fuga conforme exigências do Corpo 

de Bombeiros; 

3.2.22. Remoção das portas duplas do auditório; 

3.2.23. Remoção e revisão das janelas metálicas conforme plantas e 

detalhes do projeto em anexo; 

3.2.24. Importante: As janelas novas devem seguir as mesmas 

características arquitetônicas e de materiais das janelas existentes. 
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Elétrica 

3.2.25. Remoção de todas as luminárias e demais componentes elétricos; 

3.2.26. Remoção dos espelhos e caixas dos interruptores e tomadas 

antigas; 

3.2.27. Remoção de toda a fiação antiga; 

3.2.28. Remoção de quadro geral e demais componentes; 

3.2.29. Demolição da entrada de energia. 

Hidráulica 

3.2.30. Remoção de todas as louças sanitárias das áreas molhadas da 

biblioteca; 

3.2.31. Remoção de registros e tubulações antigas que não serão 

aproveitadas. 

Forro 

3.2.32. Demolição de todo o forro do auditório. 

3.3. ESTRUTURA E FUNDAÇÕES 

3.3.1. Escavação para a execução das fundações nas regiões das novas 

paredes; 

3.3.2. Apiloamento do solo; 

3.3.3. Execução das novas brocas de fundação; 

3.3.4. Execução dos novos baldrames para apoio das novas vedações; 

3.3.5. Importante: Deve ser realizada a impermeabilização de todo o 

respaldo da fundação com argamassa impermeável, incluindo sobre 

a impermeabilização a aplicação de duas demãos de camada 

protetora de tinta betuminosa; 

3.3.6. Execução do lastro para a construção do novo piso do auditório; 

3.3.7. Enchimento, com o entulho de tijolos da própria obra, das regiões 

internas dos novos patamares da plateia do auditório; 

3.3.8. Importante: Executar paredes de alvenaria para a delimitação e 

sustentação desses novos patamares conforme item 3.4; 

3.3.9. Execução das lajes de concreto dos novos patamares da plateia do 

auditório. As lajes dos patamares devem ser apoiadas nas 

alvenarias de tijolos executadas nas bordas dos patamares 

conforme item 3.4; 

3.3.10. Escavação da região do deck; 

3.3.11. Apiloamento do solo na região do deck; 

3.3.12. Execução das brocas de fundação para as paredes das jardineiras 

e paredes laterais do deck; 
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3.3.13. Execução dos baldrames das jardineiras e das paredes transversais 

a essas em que serão engastados os barrotes do deck; 

3.3.14. Realizar a impermeabilização do respaldo da fundação conforme 

indicado anteriormente; 

3.3.15. Distribuição de uma camada de lastro de brita na região onde será 

executada a laje abaixo do deck; 

3.3.16. Execução da laje e canaletas laterais que ficarão abaixo do deck; 

3.3.17. Importante: Executar inclinação mínima de 2% na laje para atender 

o caimento mínimo necessário para as canaletas laterais, conforme 

projeto. Na direção de escoamento dentro das canaletas deve ser 

seguida essa inclinação mínima de 2% para os extravasores das 

extremidades; 

3.3.18. Importante: Avaliar, junto ao fiscal do contrato, o caminhamento das 

águas pluviais do deck para a caixa de inspeção mais próxima. 

Seguir recomendações do item de hidráulica do presente memorial; 

3.3.19. Montagem da estrutura de sustentação do piso do deck; 

3.3.20. Importante: Deve ser instalado todo o barroteamento com vigas em 

dimensões adequadas, engastando-se essa estrutura nas novas 

paredes executadas (as três perpendiculares às jardineiras), 

possibilitando dessa forma a sustentação das tábuas de madeira do 

deck; 

3.3.21. Importante: Deve-se realizar pintura de proteção adequada na 

estrutura de madeira; 

3.3.22. Fixação das tábuas de madeira do piso do deck; 

3.3.23. Importante: O pagamento de toda a madeira utilizada na obra será 

feito apenas mediante a comprovação da aquisição de madeira 

legalizada por meio da entrega do documento DOF (Documento de 

Origem Florestal). 

3.4. VEDAÇÕES 

3.4.1. Construção das novas vedações conforme pranchas de construção; 

3.4.2. Importante: Usar blocos de diferentes espessuras para as 

vedações internas e externas; 

3.4.3. Montagem das divisórias em laminado melamínico nos novos 

banheiros e vestiário; 

3.4.4. Importante: Seguir as dimensões das divisórias definidas em 

projeto; 

3.4.5. Importante: Seguir sentido de abertura das portas das divisórias dos 

banheiros e vestiário conforme projeto; 

3.4.6. Instalar fechaduras tipo tranqueta e trinco em todas as portas de 

laminado melamínico; 
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3.4.7. Construção das paredes que irão sustentar as lajes dos patamares 

da plateia do auditório; 

3.4.8. Construção das paredes das jardineiras do deck; 

3.4.9. Construção das três paredes perpendiculares às jardineiras que 

servirão de suporte à estrutura de sustentação do piso do deck. 

3.5. IMPERMEABILIAÇÕES 

3.5.1. Impermeabilização das novas fundações (baldrames) com 

argamassa impermeabilizante, incluindo a aplicação de duas 

demãos de camada protetora de tinta betuminosa; 

3.5.2. Regularização das vedações das jardineiras do deck com 

argamassa; 

3.5.3. Impermeabilização das jardineiras adjacentes ao deck com manta 

asfáltica anti raiz; 

3.5.4. Regularização, com argamassa de cimento e areia, da laje e das 

canaletas laterais abaixo do deck; 

3.5.5. Impermeabilização da laje e das canaletas laterais abaixo do deck 

com manta asfáltica; 

3.5.6. Execução da proteção mecânica da impermeabilização da laje e das 

canaletas laterais que ficarão abaixo do deck; 

3.5.7. Importante: Executar inclinação mínima de 2% na laje para atender 

o caimento mínimo necessário para as canaletas laterais, conforme 

projeto. Na direção de escoamento dentro das canaletas deve ser 

seguida essa inclinação mínima de 2% para os extravasores das 

extremidades. 

3.6. COBERTURAS 

3.6.1. Revisão da estrutura de madeira; 

3.6.2. Importante: Devem-se retirar as vigas de madeira comprometidas e 

instalar novas peças; 

3.6.3. Caso se faça necessário, instalar novas peças de madeira para a 

fixação das novas telhas; 

3.6.4. Importante: O pagamento de toda a madeira utilizada na obra será 

realizado apenas mediante a comprovação da aquisição de madeira 

legalizada por meio da entrega do documento DOF (Documento de 

Origem Florestal); 

3.6.5. Instalação das novas telhas de fibrocimento com espessura de 8 

mm; 

3.6.6. Importante: Devem-se utilizar parafusos autobrocantes e fixadores 

adequados para a instalação das telhas nas estruturas de madeira. 

Realizar a perfeita selagem dos parafusos para evitar infiltrações 

futuras; 
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3.6.7. Instalação dos novos rufos e demais arremates metálicos. 

3.7. ESQUADRIAS 

3.7.1. Instalação das novas portas de madeira encabeçadas lisas nos 

diversos ambientes conforme plantas de construção; 

3.7.2. Instalação de porta maciça de madeira na entrada da copa que dá 

acesso para a área externa; 

3.7.3. Instalação das portas acessíveis na entrada dos banheiros 

acessíveis e do camarim; 

3.7.4. Instalação dos novos batentes de madeira; 

3.7.5. Instalação dos conjuntos de fechaduras das portas novas; 

3.7.6. Importante: Novos conjuntos de fechaduras devem ser do tipo 

cilindro, com maçaneta e guarnições em aço com acabamento 

cromado; 

3.7.7. Instalação das portas de acabamento laminado melamínico das 

divisórias dos banheiros e do vestiário. Devem-se seguir as medidas 

e o posicionamento conforme projeto; 

3.7.8. Importante: Conforme projeto, o sentido de abertura dessas portas 

deve ser para fora da área da cabine para atender as normas 

vigentes; 

3.7.9. Instalação das fechaduras tipo tranqueta e trinco nas portas das 

cabines internas dos banheiros e vestiário; 

3.7.10. Instalação de 3 portas acústicas de madeira de folhas duplas no 

auditório; 

3.7.11. Importante: As portas acústicas devem ter isolamento mínimo de 

40 DB quando instaladas; 

3.7.12. Instalação das barras antipânico em todas as folhas de portas do 

auditório; 

3.7.13. Deve-se inverter o sentido de abertura das portas do hall de entrada 

conforme planta de demolição e construção. O objetivo é atender o 

sentido de abertura das portas da rota de fuga conforme exigências 

do Corpo de Bombeiros; 

3.7.14. Instalação das novas janelas metálicas basculantes conforme as 

pranchas de construção em anexo; 

3.7.15. Importante: As janelas novas devem seguir as mesmas 

características arquitetônicas e de materiais das janelas existentes. 

3.8. REVESTIMENTOS 

3.8.1. Execução de chapisco em todas as novas paredes de alvenaria; 

3.8.2. Execução de chapisco em todas as regiões que foram retirados os 

revestimentos de parede; 
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3.8.3. Execução de emboço nas regiões das áreas molhadas em que será 

executado o revestimento cerâmico; 

3.8.4. Execução de emboço desempenado nas demais regiões onde foi 

executado o chapisco e que não será executado o revestimento 

cerâmico, mas sim pintura; 

3.8.5. Importante: Além das paredes de alvenaria dos diversos espaços 

da edificação, o emboço desempenado também deverá ser 

executado nas paredes externas das jardineiras e nas paredes 

externas dos patamares da plateia do auditório; 

3.8.6. Execução dos revestimentos cerâmicos nas paredes conforme 

projeto; 

3.8.7. Importante: Os azulejos devem ser cerâmicos de cor branca com 

dimensões de 20 x 20 cm. Os rejuntes devem ter a cor preta; 

3.8.8. Importante: A altura do revestimento cerâmico da parede deve ser 

de 1,80 m do piso acabado. Acima, deve ser realizada a pintura 

sobre o emboço desempenado; 

3.8.9. Nas paredes das áreas molhadas, instalar cantoneira de alumínio na 

divisão entre os azulejos e a pintura. 

3.9. FORRO 

3.9.1. Execução do forro acústico de fibra mineral com placas removíveis 

de 625 x 625 mm. Avaliar a melhor estratégia de fixação dos perfis 

de sustentação junto ao fiscal do contrato. 

3.10. PISOS 

3.10.1. Execução do lastro para a construção do novo piso da área externa 

e do estacionamento; 

3.10.2. Execução do piso de concreto estrutural da área externa e do 

estacionamento; 

3.10.3. Importante: Atentar para os cuidados em relação as águas pluviais 

e escoamento dessas águas (construção de canaletas). Verificar as 

recomendações da seção de hidráulica do presente memorial; 

3.10.4. Importante: Executar piso estrutural adequado no estacionamento, 

lembrando que a carga que deverá ser resistida (veículos) será 

maior; 

3.10.5. Execução das linhas guias em concreto ao redor dos pisos externos 

e do estacionamento conforme projeto; 

3.10.6. Execução do acabamento cimentado comum, desempenado e 

alisado nos novos pisos externos; 

3.10.7. Importante: Atentar para os caimentos necessários para que não 

permaneça água empoçada no estacionamento e nos demais pisos 

externos, deverá ocorrer o escoamento adequado para as canaletas; 
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3.10.8. Execução do piso de porcelanato esmaltado retificado cinza escuro 

de dimensões 60 x 60 cm nas áreas molhadas da edificação 

conforme projeto em anexo; 

3.10.9. Execução de piso de cimento queimado vermelho nas salas 

indicadas no projeto; 

3.10.10. Importante: Executar juntas plásticas no piso de cimento queimado, 

conforme projeto; 

3.10.11. Execução, nos espaços infantis, de piso vinílico em placas de 30 x 

30 cm na cor azul; 

3.10.12. Importante: O piso vinílico deve possuir certificado de flamabilidade, 

ou seja, deve ser retardante de chama. Também deve possuir 

certificação do Inmetro quanto à emissão de gases tóxicos; 

3.10.13. Nos ambientes em que foi executado o piso vinílico em placas, 

instalar rodapé de madeira; 

3.10.14. Execução do piso vinílico em manta na cor preta em toda a plateia, 

corredores e rampa do auditório; 

3.10.15. Importante: O piso vinílico em manta deve possuir certificado de 

flamabilidade, ou seja, deve ser retardante de chama. Também deve 

possuir certificação do Inmetro quanto a emissão de gases tóxicos; 

3.10.16. Instalação do rodapé de borracha na cor preta para o acabamento 

do piso vinílico em manta; 

3.10.17. Execução do assoalho de madeira no palco; 

3.10.18. Execução de piso de porcelanato esmaltado retificado cinza claro de 

dimensões 60 x 60 cm nas demais áreas da edificação; 

3.10.19. Importante: Atentar para o alinhamento das juntas dos pisos. Deve-

se seguir a paginação definida no projeto em anexo; 

3.10.20. Conforme projeto, instalar piso podotátil em ladrilho hidráulico na 

área externa; 

3.10.21. Conforme projeto, instalar piso podotátil em borracha sintética na 

área interna. 

3.11. PINTURA 

3.11.1. Execução da pintura das regiões acima dos azulejos das áreas 

molhadas com tinta acrílica na cor branca; 

3.11.2. Execução da pintura das paredes do auditório com tinta acrílica na 

cor preta; 

3.11.3. Execução da pintura das demais paredes internas da biblioteca com 

tinta acrílica na cor branca; 

3.11.4. Execução da pintura de todas as paredes das fachadas da biblioteca 

com tinta acrílica em cor a ser definida junto ao fiscal do contrato; 
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3.11.5. Execução da pintura de todas as estruturas aparentes das fachadas 

da biblioteca com tinta acrílica em cor a ser definida junto ao fiscal 

do contrato; 

3.11.6. Importante: Todas as tintas acrílicas utilizadas devem ser da linha 

premium e as amostras devem ser comunicadas, vistas e aprovadas 

pelo fiscal do contrato; 

3.11.7. As portas acústicas duplas de madeira devem possuir pintura 

protetora em esmalte sintético transparente, preservando a cor 

natural marrom do acabamento de madeira; 

3.11.8. Execução da pintura de todas as demais portas de madeira da 

biblioteca com esmalte sintético na cor cinza; 

3.11.9. Execução da pintura das madeiras do deck com verniz do tipo 

marítimo; 

3.11.10. Execução da pintura do assoalho de madeira do palco com verniz; 

3.11.11. Execução da pintura dos caixilhos metálicos com esmalte sintético 

em cor a ser definida junto ao fiscal do contrato; 

3.11.12. Execução da pintura do gradil que circunda todo o terreno da 

biblioteca com esmalte sintético em cor a ser definida junto ao fiscal 

do contrato; 

3.11.13. Importante: Todas as cores utilizadas nas esquadrias devem ter 

suas amostras comunicadas, vistas e aprovadas pelo fiscal do 

contrato. 

3.12. HIDRÁULICA 

3.12.1. Troca das caixas d’água; 

3.12.2. Ajuste e/ou correção do barrilete; 

3.12.3. Execução dos ramais de água fria das novas áreas molhadas; 

3.12.4. Importante: Compatibilizar o posicionamento das novas tubulações 

com as paredes existentes; 

3.12.5. Importante: Prever o posicionamento das novas tubulações dentro 

das novas paredes, evitando dessa forma rasgos desnecessários; 

3.12.6. Instalação dos registros de gaveta dos diversos ramais; 

3.12.7. Demolição das regiões dos pisos onde será executado o novo 

sistema de esgoto; 

3.12.8. Importante: Devem-se prever onde ficarão as tubulações de esgoto 

e, dessa forma, demolir apenas a região necessária para o 

posicionamento dessas tubulações; 

3.12.9. Posicionamento dos tubos de pvc rígido para o sistema de esgoto; 

3.12.10. Instalação das caixas sifonada de pvc rígido; 

3.12.11. Instalação de uma caixa de gordura de pvc com tampa reforçada de 

capacidade de 19 litros. Essa caixa de gordura atenderá o sistema 

de esgoto da copa; 
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3.12.12. Construção das caixas de inspeção de esgoto; 

3.12.13. Importante: Deve ser realizada a escavação e o apiloamento do 

fundo da vala. Executar lastro de concreto de 7 cm no fundo da vala 

e construir as paredes de tijolo. Revestir paredes e fundo com 

argamassa impermeável e aplicar duas demãos de tinta betuminosa. 

Por fim, a tampa de concreto armado deve ter acabamento 

semelhante ao piso adjacente e estar alinhada ao mesmo; 

3.12.14. Execução de uma canaleta de 20 cm de largura ao lado da linha guia 

do piso cimentado da fachada da Avenida Mário Lopes Leão; 

3.12.15. Execução de uma canaleta de 20 cm de largura ao lado da linha guia 

que é oposta as saídas do auditório; 

3.12.16. Importante: atentar para o caimento necessário do piso para que 

ocorra o perfeito escoamento da água para as canaletas; 

3.12.17. Importante: as canaletas devem ter uma inclinação mínima de 2% 

para os furos de saída; 

3.12.18. Posicionar tubulações necessárias de pvc rígido para o atendimento 

e escoamento das águas das novas canaletas (piso cimentado e 

deck) para o sistema de águas pluviais; 

3.12.19. Instalar grelha de concreto nas canaletas; 

3.12.20. Executar caixa complementar de inspeção e passagem para as 

águas pluviais; 

3.12.21. Instalação das bacias sanitárias com caixa acoplada nos banheiros 

feminino, masculino e vestiário; 

3.12.22. Instalação das bacias sanitárias alteadas nos banheiros acessíveis; 

3.12.23. Instalação dos lavatórios nos banheiros acessíveis junto com todos 

os seus componentes; 

3.12.24. Importante: Deve ser instalada uma torneira com acionamento que 

atenda a norma vigente de acessibilidade; 

3.12.25. Montagem das bancadas de mármore branco espírito santo nos 

banheiros feminino e masculino; 

3.12.26. Importante: Instalar lavatório oval nas bancadas. Executar o 

acabamento do frontão e saia das bancadas; 

3.12.27. Montagem da bancada de granito preto tijuca no camarim; 

3.12.28. Importante: Executar o acabamento em frontão e saia da bancada; 

3.12.29. Instalar tanque de louça branca sem coluna na copa; 

3.12.30. Instalar torneira de pressão de metal cromado no tanque; 

3.12.31. Instalar torneiras de pressão de metal cromado abaixo das bancadas 

dos banheiros feminino e masculino e abaixo do lavatório do 

banheiro do camarim; 

3.12.32. Instalar torneira de pressão com corpo longo na pia da cozinha; 

3.12.33. Instalar torneiras com acionamento manual e fechamento 

automático nas bancadas dos banheiros feminino e masculino; 
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3.12.34. Instalar dois dispensers de papel na copa, um próximo ao tanque e 

outro próximo a pia; 

3.12.35. Instalar dispensers de papel em todos os banheiros e no camarim; 

3.12.36. Instalar dispensers de sabão líquido na copa e em todos os 

banheiros; 

3.12.37. Instalar dispensers de papel higiênico ao lado de todas as bacias 

sanitárias; 

3.12.38. Importante: Eventuais alterações e adaptações no projeto que se 

façam necessárias devem ser anteriormente comunicadas ao fiscal 

do contrato e executadas apenas após a aprovação do mesmo. 

3.13. ELÉTRICA 

3.13.1. Execução do projeto executivo de elétrica e de SPDA para a 

readequação dos circuitos e do sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas de acordo com as exigências atuais do 

Corpo de Bombeiros e as exigências das demais normas vigentes; 

3.13.2. Importante: Aprovação do projeto de elétrica e da nova entrada de 

energia junto à concessionária responsável pelo fornecimento de 

energia para a religação e eventual acréscimo de carga; 

3.13.3. Importante: Devem ser fornecidas para a fiscalização do contrato 

as pranchas do projeto impressas em papel e em arquivo eletrônico 

no formato pdf. Também deverá ser fornecido o projeto completo de 

elétrica em formato dwg; 

3.13.4. Execução da obra da nova entrada de energia; 

3.13.5. Instalação de um novo quadro geral de distribuição e os seus demais 

componentes, conforme projeto; 

3.13.6. Instalação de dois quadros de distribuição, junto com os seus 

componentes, conforme projeto; 

3.13.7. Importante: Os quadros deverão receber sinalização conforme é 

exigida nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros; 

3.13.8. Importante: Todos os quadros, inclusive as portas dos mesmos, 

devem ser aterrados; 

3.13.9. Instalar proteção em policarbonato na frente dos barramentos dos 

quadros elétricos; 

3.13.10. Revisão, e caso necessário, execução de novos eletrodutos para o 

caminhamento dos circuitos de alimentação da entrada de energia 

para o quadro geral; 

3.13.11. Instalação de novos eletrodutos de aço galvanizado aparentes para 

os circuitos de alimentação do quadro geral para os quadros de 

distribuição; 

3.13.12. Execução dos circuitos de alimentação dos novos quadros de 

distribuição; 
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3.13.13. Instalação de novos eletrodutos de aço galvanizado aparentes para 

os novos circuitos de iluminação e tomadas; 

3.13.14. Execução dos novos circuitos de alimentação de iluminação e 

tomadas; 

3.13.15. Instalação dos novos interruptores e tomadas em condulete; 

3.13.16. Instalação das luminárias comercial de sobrepor com difusor 

transparente para duas lâmpadas; 

3.13.17. Instalação de duas lâmpadas tubulares de led de 18w com 

luminosidade mínima de 2100 lumens e temperatura de cor de 

4000K em cada uma das novas luminárias; 

3.13.18. Instalação das luminárias redondas de sobrepor com 1 lâmpada led 

de 18w e temperatura de cor de 4000K; 

3.13.19. Execução dos eletrodutos de PVC rígidos enterrados para a 

proteção dos condutores dos circuitos de iluminação externa; 

3.13.20. Execução dos novos circuitos de iluminação externa; 

3.13.21. Instalação das luminárias balizadoras com corpo em tubo de 

alumínio e iluminação em lâmpadas de led (mínimo de 5w e 

temperatura de cor mínima de 4000K) ao longo dos caminhos 

externos da biblioteca; 

3.13.22. Instalação dos postes de iluminação do tipo pétala com iluminação 

em led de 100w com luminosidade mínima de 9000 lumens e 

temperatura de cor de 4000K ou superior; 

3.13.23. Instalação dos para-raios tipo Franklin; 

3.13.24. Execução dos caminhamentos do SPDA sobre a cobertura com 

barra chata de alumínio tipo fita; 

3.13.25. Execução das descidas do sistema de SPDA; 

3.13.26. Proteção das descidas do sistema de SPDA com tubo de pvc de 3 

m de comprimento; 

3.13.27. Execução dos aterramentos das descidas do SPDA; 

3.13.28. Execução dos aterramentos dos gradis, mastros e portões metálicos 

presentes no terreno da Biblioteca; 

3.13.29. Importante: Ao final da execução da obra deverão ser entregues os 

atestados conforme exigências das instruções técnicas do Corpo de 

Bombeiros para a futura protocolização junto a esse órgão com 

vistas à obtenção do AVCB; 

3.13.30. Importante: Eventuais alterações e adaptações no projeto que se 

façam necessárias devem ser anteriormente comunicadas ao fiscal 

do contrato e executadas apenas após a aprovação do mesmo. 
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3.14. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

3.14.1. Ao início da obra deve ser realizada a revisão do projeto de incêndio 

em anexo e a emissão dos atestados de responsabilidade técnica 

necessários; 

3.14.2. Realizar aprovação do projeto de incêndio junto ao Corpo de 

Bombeiros; 

3.14.3. Importante: Devem ser fornecidas para a fiscalização do contrato 

as pranchas do projeto impressas em papel e em arquivo eletrônico 

no formato pdf. Também deverá ser fornecido o projeto completo de 

segurança contra incêndio em formato dwg; 

3.14.4. Escavação e execução do reservatório enterrado e abrigo para a 

bomba de incêndio; 

3.14.5. Importante: Realizar apiloamento mecânico do fundo da área 

escavada em que será executado o reservatório; 

3.14.6. Execução do lastro de concreto no fundo da área em que será 

executado o reservatório de incêndio; 

3.14.7. Montagem das formas e armaduras; 

3.14.8. Concretagem do reservatório de incêndio; 

3.14.9. Impermeabilização do reservatório, finalizando-se com a camada de 

proteção mecânica; 

3.14.10. Escavação de valas para posicionar a tubulação do sistema de 

hidrantes; 

3.14.11. Posicionamento da tubulação de incêndio de aço galvanizado, junto 

com os respectivos registros de gaveta; 

3.14.12. Reaterro das valas abertas para o posicionamento da tubulação do 

sistema de hidrantes; 

3.14.13. Execução da caixa de recalque de passeio conforme especificado 

nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros; 

3.14.14. Instalação do conjunto motor bomba junto com quadro e circuitos 

elétricos necessários; 

3.14.15. Instalação dos abrigos para hidrantes e mangueiras em posição 

conforme projeto aprovado; 

3.14.16. Importante: Junto com o abrigo deve ser instalado o hidrante com 

união de engate rápido. Devem-se fornecer e posicionar a 

mangueira e o esguicho de incêndio; 

3.14.17. Fornecimento e posicionamento dos extintores conforme projeto 

aprovado no Corpo de Bombeiros; 

3.14.18. Importante: Instalar os extintores entre 10 a 20 cm do piso acabado, 

apoiados em suporte apropriado; 

3.14.19. Instalação das luminárias de emergência; 

3.14.20. Instalação dos detectores de fumaça; 
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3.14.21. Instalação dos acionadores manuais e dos avisadores sonoros do 

tipo sirene; 

3.14.22. Instalação de central de alarme de incêndio; 

3.14.23. Posicionamento e fixação de toda a sinalização de incêndio 

conforme projeto aprovado no Corpo de Bombeiros; 

3.14.24. Importante: Sinalização de alerta deve ser instalada a uma altura 

mínima de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalização; 

3.14.25. Importante: Ao final da execução dos serviços deverão ser 

entregues os atestados conforme exigências das instruções técnicas 

do Corpo de Bombeiros para a futura protocolação junto a esse 

órgão; 

3.14.26. Importante: Eventuais alterações e adaptações no projeto que se 

façam necessárias devem ser anteriormente comunicadas ao fiscal 

do contrato e executadas apenas após a aprovação do mesmo; 

3.14.27. Importante: Todos os componentes e construções necessárias 

devem seguir e respeitar as Instruções Técnicas do Corpo de 

Bombeiros e as Normas Brasileiras referentes aos sistemas de 

incêndio. 

3.15. CONCLUSÃO DA OBRA 

3.15.1. O entulho deverá ser acumulado em caçambas, que deverão ser 

retiradas ao longo da obra; 

3.15.2. Importante: Para o pagamento do transporte do entulho, devem ser 

entregues ao fiscal do contrato as vias do registro de Controle de 

Transportes de Resíduos (CTR), documento comprobatório que o 

entulho foi entregue em área licenciada para destinação adequada; 

3.15.3. Executar a pintura da vaga acessível e de idosos no estacionamento 

conforme projeto e indicações da CET; 

3.15.4. Instalar espelhos em todos os banheiros e no camarim conforme 

projeto; 

3.15.5. Instalar barras de apoio nos dois banheiros acessíveis conforme 

projeto; 

3.15.6. Instalar placa com desenho universal de acessibilidade nas portas 

dos banheiros acessíveis; 

3.15.7. Instalar alarme PNE com indicador audiovisual por sistema sem fio 

(wireless) nos dois banheiros acessíveis; 

3.15.8. Instalar os corrimãos conforme projeto; 

3.15.9. Plantar grama do tipo esmeralda e do tipo preta em todos os 

canteiros. Definir padrão junto com o fiscal do contrato; 

3.15.10. Fornecer e posicionar os bancos de concreto conforme projeto; 

3.15.11. Fornecer placas de E.V.A. tipo tatame para o uso nos espaços 

infantis; 
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3.15.12. Execução da limpeza geral de toda a biblioteca. Devem ser limpos 

todos os revestimentos laváveis, esquadrias, vidros, aparelhos 

hidro-sanitários e de iluminação, etc. 
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4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução dessa obra será de 10 (dez) meses. 

5. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

A medição será mensal conforme a evolução dos trabalhos e depois do aceite da 

fiscalização do Núcleo de Engenharia e Arquitetura (SMC/NEA). 

6. VISTORIA TÉCNICA 

6.1. Recomenda-se que o licitante realize visita técnica na unidade com o objetivo de 

conhecer todas as condições locais para o cumprimento das obrigações. No 

entanto, a vistoria prévia é facultativa; 

6.2. A vistoria e demais procedimentos daí decorrentes visa resguardar o licitante de 

possíveis falhas na elaboração da proposta, sendo que, em hipótese alguma a 

administração aceitará posteriores alegações com base em desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou algo que escapou de quaisquer detalhes da vistoria, 

devendo a licitante vencedora assumir todos os ônus dos serviços decorrentes. 

Resta salientar que a visitação técnica não se configurará como obrigação a fim 

de comprovar a qualificação técnica do licitante, é uma faculdade conferida aos 

interessados para uma melhor elaboração das propostas, como retro 

mencionado. 

7. DOCUMENTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar registro no conselho competente (CREA ou 

CAU), comprovando aptidão para desempenho das atividades pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desse 

Memorial; 

7.2. O responsável técnico pelo serviço deverá possuir registro ativo no conselho 

competente (CREA ou CAU); 

7.3. O responsável técnico pelo serviço deve ter vínculo comprovado com a 

CONTRATADA; 

7.4. A CONTRATA e os responsáveis técnicos pelo serviço devem possuir acervo 

técnico (CAT) correspondente a serviço semelhante ao objeto desse memorial. 
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8. OBSERVAÇÕES GERAIS 

8.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á a fiscalização por parte da CONTRATANTE, que 

será encarregada de acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

8.2. Compete ao Núcleo de Engenharia e Arquitetura (NEA) da Secretaria Municipal 

de Cultura acompanhar os trabalhos desde o início até a aceitação definitiva, 

verificando a perfeita execução dos mesmos e o atendimento das 

especificações, bem como solucionar os problemas executivos, testar trabalhos 

realizados e dar juízo sobre o andamento dos trabalhos em livro de obra; 

8.3. A CONTRATADA deverá providenciar, junto ao conselho competente (CREA ou 

CAU), as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e/ou Registros de 

Responsabilidade Técnicas (RRT’s) referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, nos termos da Lei 6.496/77 e 12.378/10. Deve-se 

apresentá-las ao CONTRATANTE antes do faturamento da primeira medição, 

sob a pena de não o fazendo não receber o correspondente valor; 

8.4. A CONTRATADA deverá observar leis, decretos, regulamentos, portarias e 

normas Federais, Estaduais e Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 

objeto do contrato. Isso também se aplica para as possíveis subcontratadas; 

8.5. É dever da CONTRATADA se responsabilizar pelo fiel cumprimento de todas as 

disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, 

particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do 

contrato; 

8.6. Será dever da CONTRATADA fornecer uniformes, equipamentos de segurança 

e de proteção individual (E.P.I.) e de proteção coletiva (E.P.C.) aos seus 

funcionários, de acordo com a função de cada um, zelando para que os mesmos 

se mantenham com boa aparência, limpos, asseados e identificados; 

8.7. Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer 

acidentes no trabalho relacionados à execução dos serviços contratados, bem 

como responder por todos os danos causados ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços, na forma do 

Art. 70 da Lei 8.666/93; 

8.8. Deverá a CONTRATADA assumir a responsabilidade pela boa execução e 

eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o estabelecido no Código de 

Defesa do Consumidor, CREA, CAU, Código Civil e demais normas vigentes 

correlacionadas ao assunto; 

8.9. A CONTRATADA deverá responder por quaisquer extravios e danos causados 

por seus empregados às instalações, imóveis e equipamentos do 

CONTRATANTE, responsabilizando-se pelas indenizações respectivas; 

8.10. Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pela guarda e 

vigilância dos materiais, inclusive ferramental e instrumentos de sua propriedade 

utilizada no desempenho das tarefas de manutenção contratada, ficando os 

mesmos disponíveis a qualquer hora; 
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8.11. A CONTRATADA não poderá utilizar as dependências da Unidade para guarda 

de materiais alheios ao presente contrato bem como não poderá se valer das 

dependências e seus recursos para a realização de trabalhos ou serviços não 

relacionados em seu escopo de serviços prestados na unidade; 

8.12. Os serviços que apresentarem falhas que comprometam o resultado final ou 

estejam em desacordo com o projeto deverão ser impugnados pela fiscalização 

e devidamente justificados. Será dever da CONTRATADA refazer esses 

serviços; 

8.13. Deverá ser rigorosamente obedecida a relação de serviços descritos na planilha 

de orçamento, dos elementos de composição de preços unitários de EDIF, do 

caderno de critérios técnicos, assim como as determinações estabelecidas no 

Caderno de Encargos de EDIF, das normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, onde pertinentes e principalmente as determinações da 

fiscalização; 

8.14. Onde o Memorial Descritivo for omisso, ou quando algum novo elemento for 

encontrado no decorrer da obra, a solução será adotada em observância às 

normas vigente e de boa técnica de construção, com a prévia orientação e 

aprovação da fiscalização do Núcleo de Engenharia e Arquitetura (NEA) da 

Secretaria Municipal de Cultura; 

8.15. As modificações que ocorrerem durante a obra relativas ao cronograma e às 

especificações de serviços deverão ser registradas em livro de obra; 

8.16. Os serviços somente serão considerados concluídos quando verificados que a 

execução foi feita obedecendo estritamente às disposições previstas neste 

Memorial Descritivo e demais documentos anexos que o integrem. Dessa forma, 

a obra estará apta para os termos de verificação e recebimento parcial e/ou total, 

provisório ou definitivo, que for disposto legalmente; 

8.17. Eventuais dúvidas quanto à interpretação do presente Memorial Descritivo e 

demais elementos anexos que o integram, favor consultar o Núcleo de 

Engenharia e Arquitetura (NEA) da Secretaria Municipal de Cultura de São 

Paulo. 
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9. ANEXOS 

Projeto de Requalificação / Acessibilidade 

 Anexo 1 – Plantas de Situação  

 Anexo 2 – Plantas de Demolição  

 Anexo 3 – Plantas de Construção 

 Anexo 4 – Ampliação 1 

 Anexo 5 – Ampliação 2  

 Anexo 6 – Ampliação 3/Deck 

 Anexo 7 – Auditório - Demolição 

 Anexo 8 – Auditório – Construção 

 Anexo 9 – Água fria e Esgoto 

Projeto de Elétrica / Incêndio 

 Anexo 10 – Plantas de Situação  

 Anexo 11 – Lotação e Rotas de Fuga 

 Anexo 12 – Projeto de Segurança Contra Incêndio 

 Anexo 13 – Situação - Elétrica 

 Anexo 14 – Iluminação, tomadas e interruptores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Pereira da Silva 
Engenheiro Civil 
CREA/SP 5069939157 
PMSP | SMC | SEA | NEA 
 
 
 

São Paulo, 21 de agosto de 2020. 



À Comissão Julgadora da Licitação,

TOMADA DE PREÇOS N º 05/SMC-G/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 6025.2020/0005987-2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DE REQUALIFICAÇÃO GERAL DA 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL BELMONTE

ANEXO IX
PROPOSTA

A licitante Paiva Nogueira Construtora Eireli, C.N.P.J. nº64.880.263/0001-15, com sede à Rua Aimbere, 
1068 – sala 01 – Perdizes – São Paulo – CEP: 05018-011, pelo presente propõe executar o objeto 
licitado nas seguintes condições: 

Custo total sem BDI R$ 693.029,41.

Taxa B.D.I. – 20,50% R$ Valor total da proposta R$ 835.100,44

Valor total por extenso: Oitocentos e trinta e cinco mil, cem reais e quarenta e quatro centavos.

Prazo de execução dos serviços: 10 (dez) Meses, contado da data estabelecida na Ordem de Início dos 
Serviços. 

Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condições do 
Edital relativas à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal 8.666/93 e demais normas 
aplicáveis, que integrarão o ajuste correspondente. 
Validade da proposta: 60 dias corridos. 

São Paulo, 20 de agosto de 2021


