TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO EM
CONCRETO ARMADO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, E COMPACTAÇÃO DE SOLO

1.

OBJETIVO GERAL

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, para movimentação de terra com
compactação do solo e instalação de piso em concreto armado (dimensões 12mx35m), na Fábrica de
Cultura Vila Nova Cachoeirinha - Rua Franklin Amaral, 1.575.
2.

DETALHAMENTO DO OBJETO

A construção do piso de concreto é paramontagem de uma estrutura metálica de suporte de lona
tipo circo.
As propostas a serem apresentadas, deverão seguir as seguintes especificações:



















Retirada de camada vegetal, de aproximadamente 450m²
Corte de solo natural, com espessura aproximada de 60cm e volume de 170m³
Aterro utilizando o mesmo solo ao lado com compactação por rolo compressor ou placa
vibratória com 97% do PN (Proctor Normal)
Salgamento com brita - 1 ou 2, para aplicação de piso de concreto sobre corte e aterro
Aplicação de piso de concreto armado, Fck25 ou consumo mínimo de 300 kg/m³, com placas e
juntas de dilatação a cada 12m² aproximadamente. Sendo as placas de 4mx3m e 4mx2,5m cada
aproximadamente, desempenados e nivelados com a inclinação para os 4 lados, declividade de
1% para escoamento da água, espessura mínima de 15 cm
Instalação de armadura dupla com tela Q-196 ou similar em todo o piso de concreto.
Executar 4 blocos de concreto armado, com taxa de aço mínima de 60kg/m³, para instalação de
mastros do circo. Bloco de aproximadamente 1mx1mx1m, com um captel de 60cmx60cm e furo
central de aproximadamente 30cmx30cm, em local a ser determinado pelo executor da
montagem da estrutura de lona tipo circo (Medidas aproximadas que devem ser revistas com o
executor da montagem da estrutura).
Instalar canaletas em todo o entorno do piso de concreto, para coleta de água pluvial de
aproximadamente 70m de extensão. Canaletas tipo meia cana de 40cm, e grades de proteção
para risco de queda em toda sua extensão
Construir duas caixas de coleta, de aproximadamente 1mx1mx1m, com tampa de concreto para
interligação da drenagem lateral
Executar juntas no piso de concreto e aplicação de polímero em Epóxi da cor cinza
Executar duas rampas de acesso, uma lateral e outra de saída inferior, com aproximadamente
20 m² cada, em piso de concreto e declividade máxima de 8,33%. (Caso essa declividade não seja
possível, apresentar uma solução para acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida)
Plantio de grama nos taludes necessários, de acordo com a terraplenagem (grama esmeralda).
Executar muro de contenção, de altura máxima de 60cm e extensão de aproximadamente 55m,
em alvenaria estrutural grauteada
Execução de uma rampa do lado da caixa d’água de acesso para o piso executado e outra rampa
de saída na parte inferior.

3.

JUSTIFICATIVA

Justifica a presente contratação, a necessidade de piso para montagem de uma estrutura para lona tipo
circo na área externa da lateral da fábrica ao lado da caixa de água. Como a Fábrica não tem teatro a
montagem de lona irá transformar o local em anfiteatro e espaço multiuso. O espaço destina-se a
execução de atividades tais como: circo, dança, teatro, percussão, capoeira, shows, apresentações de
sessões de cinema e cessões de espaços. Também permitirá atividades de ateliers e trilhas, e maior
praticidade nas apresentações da programação de Fabrica Aberta, não comprometendo o espaço atual,
pois a nova estrutura poderá ser utilizada de várias maneiras, inclusive para shows de grande porte,
levantando as lonas laterais com aproveitamento do espaço, área coberta.
4.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

O Local da obra em terreno da Fábrica de Cultura de Vila Nova Cachoerinha situa-se à Rua Franklin do
Amaral, n° 1.575, CEP 02479-001, São Paulo – SP.
5.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ ENTREGA

O prazo de execução para entrega dos serviços é de 40 dias, contados a partir da emissão De Ordem de
Serviço ou assinatura do contrato.
6.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

Os pagamentos serão liberados mediante aprovação da medição do serviço levando em conta a
entrega de materiais no local e o progresso dos serviços de instalação de acordo com cronograma
físico financeiro que deve ser apresentado na proposta comercial podendo conter até três
medições a serem pagos em até 15 dias após a emissão da nota fiscal.
7.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia dos serviços deverá se estender pelo período de 03 (três) anos, contados a partir da
vistoria final, com liberação através de ART autorizada para uso.
8.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Os proponentes procederão uma prévia visita técnica no local.
A contratada deverá estar apta a iniciar os serviços em no máximo 10 (dez) dias úteis contados da
assinatura do Contrato ou recebimento de Ordem de Serviço. .
Após a finalização da obra, a contratada deverá limpar o local e retirar todos os materiais restantes como,
entulho, materiais da camada vegetal e etc.
Os serviços deverão ser dirigidos por engenheiro com e missão de ART e executados por funcionários
devidamente habilitados.
Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e Medicina do Trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho nº 3214,
de 08 de junho de 1978.
Serão de uso obrigatório os “Equipamentos de Proteção Individual – EPI”, obedecido ao disposto na
Norma Regulamentadora NR-6.

9.

HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

A empresa deverá apresentar:
a)

Portfólio demonstrando execução de serviços similares ou equivalentes em porte e
complexidade, com Indicação de contatos dos clientes que possam atestar a execução dos serviços.

b)

Currículo dos responsáveis pela execução dos serviços.

c)

Para se qualificar a empresa deverá efetuar obrigatoriamente uma prévia visita ao local
acompanhada de engenheiro da empresa Lazare Engenharia, que estará à disposição para
esclarecimentos de qualquer dúvida referente aos serviços. Agendamento da visita com engº Vladas
Lazarevicius Neto , “e-mail” : vladas@lazare.com.br .Após visita acompanhada será entregue aos
interessados um comprovante de vistoria do local.
10. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Menor preço global
11. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A Empresa deverá apresentar proposta, contendo todo o escopo descrito no item 2 e Anexo Único deste
Termo de Referência, a ser contratada sob regime de empreitada por Preço Global, considerando
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada, devendo-se valer da análise
prévia da visita ao local.
A proposta deverá conter cronograma físico-financeiro, detalhando separadamente o preço
cobrado por material e mão de obra.
A CONTRATANTE não aceitará a posterior que a CONTRATADA venha considerar como serviços
extraordinários, aqueles resultantes do prescrito neste Termo de Referência.
12. DOCUMENTAÇÃO.

A CONTRATADA, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os seguintes documentos:
 Contrato Social e alterações – cópia simples;
 RG e CPF do (s) representante (s) legal (is);
 Indicar conta bancária ou informar se o crédito será por boleto bancário;
 Cópia Cartão CNPJ;
 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros
(Certidão INSS);
 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
 Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
 Certidão de TributosMobiliários.

São Paulo 06 de agosto de 2019.

Renzo Dino Sergente Rossa
Diretor – Fábricas de Cultura

13. DOCUMENTAÇÃO.

1

NIVELAMENTO DO SOLO

1

PLANTA INCLINAÇÃO

1

PISO EM PLACAS

CORTE E ATERRO

