
 

 

1 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONTENÇÃO DE 

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO, DESLOCAMENTO DE CONCRETO PROJETADO E 
CONTEÇÃO SUPERIOR DA CAIXA DÁGUA NA FÁBRICA DE CULTURA DE JAÇANÃ 

 

1. OBJETIVO 

 

Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto executivo e execução 

dos seguintes trabalhos: 

Contenção de solos; deslocamento de concreto projetado; contenção superior da caixa 

d’água; demolição e recomposição da contenção lateral da rampa de acesso do 

estacionamento lateral direita; recomposição de toda a drenagem afetada no 

deslocamento de solo e construção de nova contenção necessária; demolição e 

recomposição do piso no entorno da caixa d’água com recolocação de implementos de 

segurança existentes (grades de proteção); analise e readequação da tubulação existente 

no entorno da caixa d´água e talude afetados. 

Todos os serviços descritos acima devem incluir o fornecimento de mão de obra, 

equipamentos e materiais necessários para a execução global. 

  

2. DETALHAMENTO DO OBJETIVO 
 

2.1. Projetos. 
Deverá conter os seguintes itens: 

Inspeção 
Análise técnica 
Ensaios 
Levantamento topográfico 
Projeto Básico 
Aprovação do contratante 
Observações locais para elaboração dos projetos e execução dos serviços. 
Deslizamento de solo pé do talude; deslocamento do muro de concreto projetado; 
deslocamento do muro de contenção da rampa de acesso do estacionamento lado 
direito; afundamento do piso no entorno da caixa d´água; topo do talude ao lado da 
caixa d´água, bem como da estrutura de sustentação da caixa d’água. Execução de 
ensaios, levantamento cadastral planialtimétrico dos locais atingidos pela 
movimentação do solo. 
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Elaboração de Projeto Executivo: deve conter especificação do método construtivo 
de contenção do talude, memorial descritivo, cálculo de dimensionamento da 
contenção apresentada, sistema de drenagem da contenção e indicação da 
reconstituição da cobertura vegetal das áreas atingidas ou novo sistema de cobertura 
do local e seu remanescente.  
Execução de projeto com base na ABNT 6492 sendo escalas mínimas de 1:100 para 
implantação, cortes e elevação e 1:50 em detalhamentos e ampliações setoriais. 
Os projetos deverão ser entregues em 3 vias originais impressas e assinadas pelos 
responsáveis. 

 
Execução dos serviços 
 
Execução integral do projeto executivo e relatórios dos ensaios executados durante a 
obra. 
Caso a obra sofra alguma alteração do projeto executivo a empresa tem a 
responsabilidade de apresentar o “as-built” conforme construido. 

 

2.3.  Trabalhos com suas medidas estimadas. 
Contenção no pé do talude:5,00mts de extensão e 2,00mts de altura. 

Drenagem e interligação com o muro existente 5,00mts. 

Contenção topo talude:15,00mts de extensão e 1,20mts de altura. 

Recuperação da drenagem em canaleta de concreto e interligação com o 

existente 15,00mts. 

Contenção concreto projetado:10,00mts de extensão e 1,00mts de altura. 

Drenagem do local e proteção do talude 10mts. 

Muro de contenção do lado direito da rampa de acesso do estacionamento: 

15,00mts de extensão e 0,80mts de altura. 

Piso caixa d´água: 

Demolição e recomposição com caimento para a drenagem com 50m² de piso. 

Obs.: As medidas estimadas são mera indicação de dimensionamento 

preliminar, devendo constar do projeto executivo e proposta as medidas 

consideradas necessárias para garantia de qualidade dos serviços. 

Todos os trabalhos de construção devem conter os seguintes itens: 

 Demolição; 

 Movimentação de solo; 

 Remoção de materiais e entulhos; 

 Recomposição geral; 

 Drenagem; 
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 Impermeabilização necessária interna; 

 Execução da fundação até o acabamento; 

 Limpeza geral; 

 ART; 

 Ensaios e entrega de documentação solicitada; 
 

2.4. Fotos do local: 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

 



 

 

7 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

Justifica a presente contratação a necessidade de conter o deslizamento do solo no 

entorno da caixa d’água e futuros deslizamentos nas proximidades, que podem 

ocasionar danos à fundação, obras civis já implantadas e possíveis danos corporais 

aos colaboradores que utilizam da área.   

 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO  
 

Fábrica de Cultura Jaçanã, Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138, Jaçanã- São Paulo- 

SP  

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

O prazo de execução do item 2.1 deste Termo é de 30 dias corridos após a assinatura 

do contrato ou da data de emissão da Ordem para início do Serviço.  

O prazo de execução do item 2.2 deste Termo é de 60 dias corridos após aprovação 

do Projeto Executivo pelo Grupo de Projetos e Obras da Secretaria da Cultura e 

Economia Criativa do Estado de São Paulo 

 

 

6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 

Todos os pagamentos serão feitos conforme cronograma físico-financeiro, desde que 

aprovado pela Poiesis, em até dez dias da apresentação da Nota Fiscal, sendo o 

último pagamento executado após aprovação e recebimento dos serviços concluídos 

integralmente. 

 

 

7. PRAZO DE GARANTIA 
A proposta deverá especificar o prazo de garantia dos serviços por cinco anos   a 

partir da conclusão e aprovação dos serviços.   

 

 

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

8.1.  A contratada deverá estar apta a iniciar os serviços em até dez dias a contar da data 
de assinatura do contrato ou recebimento da Ordem de Serviço. 
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8.2.  Os serviços deverão ser realizados por funcionários devidamente habilitados e 
registrados, obedecidas as regulamentações sobre Segurança e Medicina do 
Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadores aprovadas pelo Ministério do 
Trabalho.  Será obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-6. 

 
 

9. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
 

A habilitação do proponente está condicionada ao atendimento das seguintes 
solicitações: 

 
9.1.   Comprovação de já ter elaborado projeto executivo e executado serviço similar de 
contenção de talude; 
 
9.2.  Apresentação de currículo de engenheiro com experiência comprovada na  
elaboração de projeto executivo e execução de serviço de contenção de solo; 
 
9.3      Indicação de responsável técnico pelos serviços; 

 9.4   Comprovação de visita prévia ao local verificando as condições do ambiente de 
trabalho, ponto de energia, espaço para instalação do canteiro de obras, armazenagem 
de equipamentos e materiais, horários de acesso verificação de medidas e qualquer 
outro aspecto que possa merecer especial atenção para o melhor desenvolvimento dos 
serviços e elaboração da proposta; 

 

9.5    A visita prévia deverá ser agenda com o Engenheiro Vladas Lazarevicius  tel: 011-

947448252  ,  Email : adm@lazare.com.br 

 
10. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

  

Obs: Só participaram do processo de seleção os proponentes que: 

  

10.1    Apresente a comprovação do atendimento ao item 9 deste Termo de Referência;   

10.2   Que tenham a aprovação do currículo do engenheiro responsável pela execução 
dos serviços, perante a análise da Poiesis, podendo ser necessário incluir entrevista;  
 

10.3  Análise comparativa da similaridade de projeto executivo e da execução dos 

serviços apresentados em atendimento ao item 9.1 deste Termo que apresentem o 

método construtivo estimado para os trabalhos.  
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11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

    Menor valor global dos serviços 

 

Considerando a análise conjunta dos seguintes critérios de seleção a serem realizados 

por uma equipe designada pelo Diretor das Fábricas de Cultura, constituída por um 

Engenheiro, o Superintendente de Fábricas de Cultura e a Coordenação de Compras da 

Poiesis. 

 
Obs.: Em caso de igualdade de dois ou mais proponentes em todos os itens do critério 

de julgamento a equipe designada pelo diretor poderá solicitar informações 

complementares para desempate.   

 

 

12.  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

A proposta deverá conter valor global em reais, incluindo todos os serviços 

solicitados neste Termo de Referência, mão de obra, recolhimento de ART, 

fornecimento de equipamentos, materiais, cronograma físico-financeiro com 

indicação das etapas de execução e respectivo percentual de pagamento, sendo 

obrigatório o primeiro pagamento estar vinculado à conclusão da inspeção da área 

mencionada no item 2.1 deste Termo.  

Obs: A Poiesis não aceitará a posterior que a CONTRATADA venha considerar como 
serviços extraordinários aqueles resultantes do prescrito neste Termo de Referência. 
 

 
13. DOCUMENTAÇÃO 

 
A CONTRATADA, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
 
• Inscrição no CNPJ; 
 
• Inscrição estadual e/ou Municipal; 
 
• Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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• Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando 
de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 
• Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas jurídicas, no caso de 
sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 
 
• Relação de empresas onde tenha prestado tipo de serviço similar;  
 
• Declaração de no mínimo uma empresa atestando a realização do serviço, ou atestado 
de capacidade técnica emitidos por órgãos públicos ou privados; 
 
• Certidão de Débitos Relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união; 
 
• Certidão de regularidade de situação com fundo de garantia por tempo de serviço 
(FGTS); 
 
• Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
 

 Registro no CREA- Conselho regional de Engenharia e Arquitetura; 

 

 Após assinatura do contrato, apresentação de ART- Anotação de Responsabilidade 

Técnica de todos os serviços. 

 

 

Renzo Dino Sergente Rossa 
Diretor  - Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização Social de Cultura 

 


