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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONTENÇÃO DE 
MOVIMENTAÇÃO DE SOLO, READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 
EXISTENTE, EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO E SISTEMA DE DRENAGEM 
DA OFICINA CULTURAL JUAN SERRANO 

 
1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto executivo e 

construção para execução dos seguintes trabalhos: 

Contenção de solos; demolição e recomposição da contenção lateral a rampa de 

acesso e piso de concreto; recomposição de toda a drenagem afetada no 

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

e recomposição do piso afetado; analise e readequação da tubulação de esgoto 

existentes no entorno da Oficina Cultural Juan Serrano 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 – Projetos. 
  
Deverá conter os seguintes itens: 
 
Inspeção 
Análise técnica 
Ensaios 
Projeto Básico 
Aprovação do contratante 
 
Locais: Deslizamento de solo devido a infiltração do sistema de esgoto e 
drenagem; deslocamento do piso de concreto existente; deslocamento do sistema 
de drenagem; afundamento do piso no entorno da casa de cultura; reexecução do 
sistema de drenagem e esgoto existentes. Execução de ensaios, e análise técnica 
da movimentação do solo. 
 
Elaboração de Projeto Executivo com especificação do método construtivo de 
contenção do piso, 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. 



 

 

2 
 

Os projetos deverão ser entregues em 3 vias originais impressas e assinadas 
pelos responsáveis. 
 
 
2.2– 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 construção. 
 
2.3- Trabalhos com suas medidas estimadas. 

2.3.1- Contenção de solo e piso: 
5,00mts de largura e 15,00mts de comprimento. 

Drenagem e interligação com o sistema existente. 

2.3.2- Execução de novo sistema de esgoto de aproximadamente 100 mts com 
demolição e recomposição de todo o material necessário 

2.3.3- Execução de novo sistema de drenagem com caminhamento e descarga 
nos ocais projetados 25 mts aproximadamente. 

2.3.4- Demolição e recomposição de calcadas e piso afetados 30 mts. 

Obs.: Todos os trabalhos de construção devem conter os seguintes itens: 

 Demolição; 

 Movimentação de solo; 

 Remoção de materiais e entulhos; 

 Recomposição geral; 

 Drenagem; 

 Impermeabilização necessária interna; 

 Execução da fundação até o acabamento; 

 Limpeza geral; 

 Art; 

 Ensaios e entrega de documentação solicitada; 

2.4-  Fotos do local: 
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3. JUSTIFICATIVA 

Justifica a presente contratação a necessidade de conter o deslizamento do solo 

e solapamento do piso bem como o concerto do sistema de drenagem e esgoto 

que podem ocasionar danos à fundação, obras civis já implantadas e possíveis 

danos corporais aos colaboradores que utilizam da área.   

 

4. LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 

 

Local da obra será na Oficina Cultural Juan Serrano, sito a Rua Joaquim Pimentel, 
nº 200 – Brasilândia – São Paulo – SP.  

 

5 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O prazo de execução do item 2.1 deste termo de referencia é de 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir da assinatura do contrato e envio da ordem para início 

do serviço. 

O prazo de execução do item 2.2 deste termo de referencia é de 60 (sessenta) 

dias corridos, contados após aprovação do projeto executivo pelo Grupo de 

Projetos e Obras da Secretaria da Cultura.  

 

6 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  

  

Os pagamentos serão realizados em no máximo 02 parcelas, sendo uma parcela 

atrelada ao pagamento do projeto e a outra após aprovação e recebimento dos 

serviços concluídos integralmente, em até 15 (quinze) dias da apresentação da 

Nota Fiscal. 

 

7     PRAZO DE GARANTIA 

 

A garantia dos serviços deverá se estender por um período de 02 (dois) anos, 

contados a partir da vistoria final, com liberação através de ART autorizada para 

uso. 

 

8      OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

8.1 A CONTRATADA deverá fornecer ART referente aos serviços prestados; 
 
8.2 Todo o material de descarte ficará a cargo da CONTRATADA, que deverá 
transportar o mesmo para                                                               um local 
apropriado, de forma a não causar poeira, sujeira ou incômodo aos usuários da 
Oficina Cultural Juan Serrano. 
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8.3 A CONTRATADA deverá realizar a limpeza geral dos locais afetados pela 
intervenção, remoção de toda sujeira e resto de materiais; 
 
8.4 A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, mão de obra e 
equipamentos para a execução dos trabalhos. Todos os materiais deverão ser 
armazenados de forma adequada à conservação de suas características e à fácil 
inspeção, e deverão ser protegidos contra danos de qualquer natureza. (Abrasão, 
sujeira, oxidação, etc.); 
 
8.5 A CONTRATADA deverá indicar um responsável que irá acompanhar 
semanalmente a obra durante a execução dos serviços. 
 
8.6 A CONTRATADA deverá responder, em relação aos profissionais 
disponibilizados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, 
tais como: salários, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições, 
indenizações, vales refeições, vales   transporte e outras que porventura venham 
a ser criadas e exigidas pela legislação.   
 
8.7 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos em 
legislação ficarão a cargo da CONTRATADA, obrigando-se a mesma a saldá-los 
na época própria, vez que seus empregados ou profissionais disponibilizados não 
manterão vínculo empregatício com a CONTRATANTE, além de responder por 
possíveis demandas trabalhistas, civil ou penal, relacionadas com a execução dos 
serviços; 
 
8.8 A CONTRATANTE irá efetuar o pagamento dos serviços nas condições e 
prazos estabelecidos no contrato assinado com a empresa; 
 
8.9. Os serviços apresentados neste termo não deverão ser transferidos a terceiro 
por qualquer forma (subcontratar ou subempreiteira), nem mesmo parcialmente; 
 
8.10. Será obrigatória, por parte dos funcionários da CONTRATADA, a utilização 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), obedecido o disposto na Norma 
Regulamentadora NR-6. Os funcionários deverão estar devidamente habilitados 
e registrados, obedecendo as regulamentações sobre segurança e Medicina do 
Trabalho, contidas nas normas regulamentadoras aprovadas pelo Ministério do 
Trabalho.  

 
 
9   VISITA TÉCNICA 

 

Os proponentes deverão realizar uma visita prévia no local, verificando as 

condições para elaboração de proposta. A visita deverá ser agendada com 

Supervisor da Oficina Cultural no email : rafaelcardoso@oficinasculturais.org.br 

 



 

 

8 
 

10   CRITÉRIO DE SELEÇÃO  

 

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

 

10.1. Apresente a comprovação do atendimento ao item 12 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 12.1 deste Termo que apresentem 

o método construtivo estimado para os trabalhos. 

 

11   CRITÉRIOS 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 Oficinas Culturais, 

constituída por um Engenheiro, o Superintendente de Oficinas Culturais 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     HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

 

A habilitação do fornecedor está condicionada ao atendimento das seguintes 
solicitações: 
 
12.1 – Comprovação de já ter elaborado projeto executivo e executado serviço 
similar; 

        12.2 – Apresentação de currículo de engenheiro com experiência comprovada 
na elaboração de projeto do serviço proposto neste termo; 

12.3 – Indicação de responsável técnico pelos serviços. 
        12.4 – 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 e qualquer 

outro aspecto que possa merecer especial atenção para o melhor 

desenvolvimento dos serviços. 
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13    APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A proposta deve conter: 

 

 Valor global em reais para os serviços solicitados; 

 Razão Social; 

 CNPJ; 

 Endereço; 

 Telefone; 

 Endereço Eletrônico; 

 Prazo de Garantia; 

 Cronograma Físico Financeiro com a indicação das etapas de execução e 

respectivo percentual pagamento sendo obrigatório o primeiro pagamento estar 

vinculado à conclusão da inspeção da área mencionada no item 2.1 deste 

Termo; 

 Formas e prazos de pagamento; 

 Recolhimento de ART 

 

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

 

 

14 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

O fornecedor, para fins de formalização da contratação, deverá apresentar à área 

de Compras da Poiesis os seguintes documentos: 

 

 Inscrição do CNPJ; 

 Contrato Social; 

 Cópia do RG e CPF dos responsáveis legais da empresa; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Certificado de regularidade de situação com Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa 

da União; 

 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; 

 Dados Bancários da empresa; 
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 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se 

tratando de sociedade comercial/empresarial, 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. 

 

Pode ocorrer a solicitação de documentos complementares para celebração do 

contrato. 

 

 

São Paulo, 27 de janeiro de 2021 

 

                                                                     ______________________________ 

Thiago Saraiva 


