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CONCORRÊNCIA 03/2014 

FASE II.2 – TÉCNICA E PROPOSTAS DE PREÇOS 

EDITAL DE CONVITE ÀS EMPRESAS PRÉ- QUALIFICADAS 

 

OBJETO DA CONCORRÊNCIA FASE II.2: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA OS EDIFÍCIOS 

DE ACESSO, DE LABORATÓRIOS E DA BIBLIOTECA/AUDITÓRIO PARA UNIDADE JOSÉ ALENCAR, 

CAMPUS DIADEMA DA UNIFESP  

 

Processo no. 23089.001098/2013-18 – Acessório 23089.001049/2014-66 

A Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, através da Comissão Especial de Licitações, cujos 

membros foram nomeados pela Portaria nº 3941 de 29 de novembro de 2013, torna público e 

comunica as empresas Pré-Qualificadas na Fase I que, conforme adjudicado pela autoridade 

competente, que na data, horário e local indicados fará realizar a FASE II.2 de licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo técnica e preço, conforme descrição contida no Edital de 

Fase II.2 e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá a Lei nº 8.666, de 1993, bem como a 

legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. Cumprido o princípio 

da publicidade estabelecido no artigo 21 da lei 8.666/93, na Fase I – Pré Qualificação. 

Data de entrega e abertura dos envelopes:  10 de Novembro de 2014.  

Horário: 15:00 hs 

Endereço: Rua Sena Madureira, 1.500 – Vila Clementino - SP – 4º andar 

Recebimento dos envelopes e credenciamento: das 14:30 horas às 15:00 horas 

 

DA FASE I - PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

A Pré-Qualificação encontra-se prevista no artigo 114 da Lei 8.666/93. Recentemente a Lei 

12.462/2011 e o Decreto 5.781/2011 consagram o instituto, e ampliam à Administração Pública a 

possibilidade de melhor selecionar seus contratados, homenageia ainda o princípio da eficiência 

previsto na Constituição Federal. 

Assim, como a fase de habilitação (Arts. 27 a 33), destinada a avaliar a idoneidade dos 

proponentes, as licitações de maior complexidade podem ser compostas, também, por uma fase 
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de pré-qualificação. Verifica-se, portanto que a Lei autoriza uma "fase adicional" ao certame, 

realizando uma qualificação prévia dos interessados, assim explicada por Adilson Abreu Dallari: 

"... o procedimento administrativo licitatório pode ser desdobrado, para 

que, num primeiro momento, sejam escolhidos alguns possíveis futuros 

proponentes à realização de algo cujo contrato é posto em disputa num 

segundo momento, exatamente e apenas entre os proponentes pré- 

qualificados”. (Aspectos Jurídicos da Licitação, 4 ed., Saraiva, SP, 1997, 

p.20) (grifado) 

Marçal Justen Filho define, em boa síntese: "a pré-qualificação consiste na dissociação da fase de 

habilitação do restante do procedimento da concorrência. (...) Instaura-se um procedimento 

seletivo preliminar destinado a verificar o preenchimento de tais requisitos". (Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 9 ed., Dialética, SP, 2002, p. 603) 

Passando-se à análise do procedimento, cumpre lembrar Hely Lopes Meirelles: 

"O procedimento da pré-qualificação é assemelhado ao da própria 

concorrência, iniciando-se com a definição de seu objeto, edital, com 

ampla publicidade e especificação dos requisitos desejados pela 

Administração, abertura pública dos envelopes com a documentação e 

julgamento dos participantes por Comissão de, no mínimo, três 

integrantes, com a subsequente homologação da decisão por autoridade 

competente." (in "Direito Administrativo Brasileiro" - 15ª edição - São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 1990 - p. 283). 

Esclarece ainda:  

"As firmas ou consórcios pré-qualificados serão, no momento apropriado, 

convidados a participar da concorrência que se abrir para o objeto da pré-

qualificação. Nessa concorrência os participantes concorrerão em 

igualdade de condições, segundo o procedimento comum das 

concorrências, dispensada apenas a sua publicidade, porque os 

concorrentes já são conhecidos e deverão ser convocados 

individualmente para a licitação, nos termos do respectivo edital." (in 

"Direito Administrativo Brasileiro" - 15ª edição - São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 1990 - p. 283). (grifado) 

O parágrafo 2º artigo 30 da Lei 12.462 faculta a possibilidade de que o certame seja restrito 

apenas aos pré-qualificados. Com relação a isto comenta Marçal Justen Filho: 

“A restrição de participação apenas aos pré-qualificados apresenta 

vantagens muito relevantes para Administração, quando esta solução for 

adotada, será desnecessário promover no âmbito da licitação a análise dos 
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requisitos de habilitação pertinentes e(ou) a avaliação da qualidade 

mínima dos produtos. Em outras palavras, será possível adotar um 

procedimento administrativo centrado exclusivamente na disputa de 

preços. Isto propiciará ganhos marcantes de tempo. Redução de conflitos 

e contratações muito mais seguras.” (in A pré-qualificação como 

procedimento auxiliar nas licitações de RDC.) (grifado) 

 

DA FASE II.2 – TÉCNICA E PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS PARA OS EDIFÍCIOS DE 

ACESSO, DE LABORATÓRIOS E DA BIBLIOTECA/AUDITÓRIO PARA UNIDADE JOSÉ ALENCAR, 

CAMPUS DIADEMA DA UNIFESP 

 

Transcorridos os procedimentos autuados no processo Administrativo 23089.001098/2013-18, 

de acordo com o que determina a Lei 8.666/93 e demais que norteiam o procedimento, pré 

qualificaram-se as seguintes empresas: 

 JCA Engenharia e Arquitetura Ltda – CNPJ 07.470.178/0001-45 

 MHA Engenharia Ltda – CNPJ 47.283.189/0001-30 

 NPC – Grupo Arquitetura Ltda – CNPJ 67.003.830/0001-43 

 PIRATININGA Arquitetos Associados Ltda – CNPJ 53.495.776/0001-96 

 PJJ MALUCELLI Arquitetura Ltda – CNPJ 82.234.691/0001-52 

 SÉRGIO TEPERMAN Arquitetos Ltda – CNPJ 43.591.387/0001-00 

 SUSTENTA Projetos Sustentáveis Ltda – CNPJ 15.179.320/0001-28 

 

1. DO OBJETO DA CONCORRÊNCIA E SUAS FASES 

1.1. Contratação de empresas especializadas na elaboração de Projetos Executivos Completos de 

arquitetura e engenharia para os Edifícios de Acesso, de Laboratórios e da Biblioteca/Auditório 

para Unidade José Alencar, a ser construído no Campus Diadema da Unifesp - Universidade 

Federal de São Paulo, conforme especificações e elementos técnicos constantes no Termo de 

Referência (Estudo Preliminar, Programa de Necessidades) e demais Anexos a este Edital, 

empreendimento com aproximadamente 27 mil m² de área construída. 

1.2. A presente contratação tem valor referenciado em R$ 3.525.127,93 (três milhões 

quinhentos e vinte e cinco mil cento e vinte e sete reais e noventa e três centavos), sendo 

considerado como tal o conjunto de Projetos/ Produtos descritos no Termo de Referência. Por 

ocasião da contratação os recursos estão previstos no Orçamento da União, onerando a fonte 

0112, Elemento 44.90.51, conforme declaração juntada ao Processo. 
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1.3. Os valores estimativos que balizarão as Propostas nos termos da Lei 8.666/93 são os 

aferidos em propostas de mercado e expressos na planilha de custos Anexa ao edital. 

1.4. Considerando tratar-se de Fase complementar ao processo licitatório as comprovações de 

habilitação jurídica, fiscal e técnica já foram objeto de análise, devendo as empresas apenas 

comprovar a manutenção de suas condições de habilitação, preferencialmente através da 

apresentação do SICAF atualizado. 

1.4.1. A não manutenção das exigências de habilitação já verificadas na fase de pré-

qualificação implicará na inabilitação da empresa. 

1.5. Poderão participar desta Fase apenas as empresas Pré-Qualificadas já mencionadas. 

1.6. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

PASTA TÉCNICA – Estudo Preliminar, Programa de Necessidades, Aprovação da 

Congregação do Campus, Documentos do Terreno, Levantamentos Preliminares, Diretrizes 

para a elaboração dos projetos de urbanismo, arquitetura e complementares 

ANEXO I – Planilha de Custos e Cronograma Físico-Financeiro 

ANEXO II – Fichas resumo de informações de CATs e Atestados 

- 1 - Ficha resumo CAT e atestados para proposta técnica da licitante; 
- 2 - Ficha resumo CAT e atestados para proposta técnica da equipe; 
- 3 - Ficha resumo dos certificados da qualificação acadêmica da equipe; 
- 4 - Ficha resumo individual de informações do CAT e atestado; 
- 5 – Ficha resumo CAT e atestados proposta técnica equipe – Carac. Marcante; 
- 6 – Ficha resumo certificados qualificação acadêmica equipe – Carac. Marcante; 
- 7 – Ficha resumo individual informações CAT e atestado – Carac. Marcante. 

  

ANEXO III - Modelo de relação dos profissionais da equipe técnica com declaração de 

aceitabilidade de responsabilidade técnica para característica marcante do projeto 

ANEXO IV – Minuta de Contrato 

 

2. DO CREDENCIAMENTO 

2.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo 

deste Edital, apresentar-se à Comissão Especial de Licitação para efetuar seu credenciamento 

como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento 

equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos 

relativos a este certame. 
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2.1.1. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 

credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, 

porém impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a 

sessão, em nome do licitante. 

2.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do 

estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma 

reconhecida, ou documento equivalente. 

2.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresários individuais 

devem ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo 

perante terceiros. 

2.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, 

deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática 

de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos 

documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.  

2.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

 

3.  DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

3.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão Especial de Licitação receberá os Envelopes nº 01 e nº 02 referente à FASE II.2 , 

conforme abaixo, e procederá à abertura da licitação: 

Envelope 1 – PROPOSTA TÉCNICA 

Envelope 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente 

deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não 

sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que 

causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

3.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou proposta de preços apresentadas.  

3.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 – 

FASE II.2 – PROPOSTA TÉCNICA. 

3.3.1.  O conteúdo do envelope será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 

licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

6 

3.4. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros 

da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 

4. DO ENVELOPE 1 – PROPOSTA TÉCNICA 

4.1. Documentos 

4.1.1. Os documentos da PROPOSTA TÉCNICA, que são exigidos na Fase II deste 

Edital deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, em invólucro opaco e fechado. 

Todos os documentos deste deverão estar numerados sequencialmente, da 

primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato e identificar a última 

página. A empresa deverá apresentar na folha de rosto, lista contendo a relação dos 

itens de pontuação e as respectivas Certidões de Acervo Técnico (CATs emitidas 

pelo CREA ou CAU) de prestação de serviços, para cada item a ser pontuado, bem 

como a respectiva numeração da folha correspondente a cada certidão ou atestado. 

4.1.2. Deverá ser adotado o modelo de Ficha resumo de informações de CATs e 

Atestados apresentados no Anexo II - 1 – CATs e Atestados da Licitante, Anexo II – 2- 

CATs e Atestados da Equipe Técnica, Anexo II -3 – Certificados de Qualificação, 

Anexo II – 4 – Individual de cada CAT, Anexo II - 5 – Ficha resumo CAT e atestados 

proposta técnica equipe – Carac. Marcante, Anexo II - 6 – Ficha resumo certificados 

qualificação acadêmica equipe – Carac. Marcante, Anexo II - 7 – Ficha resumo 

individual informações CAT e atestado – Carac. Marcante. 

4.1.3. A Proposta Técnica, que será pontuada, deverá ser apresentada em papel que 

identifique a empresa licitante, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, devendo estar datada e assinada na última folha pelo Coordenador 

Geral e rubricada nas demais pelo representante legal do licitante.  

4.1.4. A pontuação relativa à qualificação do proponente será baseada nos CATs no 

nome da empresa, de seu responsável técnico e nos CATs de profissionais da sua 

Equipe Técnica Mínima. 

4.1.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja 

quanto aos CATs, Descrição da Metodologia de Trabalho ou qualquer condição que 

importe em modificação dos termos originais. A proposta técnica será de exclusiva 

responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.1.6. Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião para análise 

da documentação, realização de diligências ou consultas e determinação da 
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valoração das propostas técnicas das licitantes classificadas, sendo tudo registrado 

em ata. 

4.2.  Critérios de Julgamento e Pontuação 

4.2.1. Os critérios de julgamento das propostas técnicas têm por base os seguintes 

elementos de classificação, com suas respectivas pontuações. A pontuação mínima 

é baseada na dimensão correspondente a 50% do menor edifício, conforme já 

descrito na Fase I da licitação para efeito de habilitação da empresa.  

4.2.1.1. Poderá ocorrer somatório de atestados, das licitantes e 

profissionais, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União, 

exclusivamente quando comprovado que a prestação dos serviços tenham 

sido executadas no mesmo período e simultaneamente, ou seja, 

concomitantes. 

4.2.1.2. Para a comprovação da Proposta Técnica da Licitante serão aceitos 

CAT da licitante junto com CATs de subcontratadas desde que a 

responsabilidade técnica principal como coordenadora e/ou contratante 

esteja descrita tanto no CAT da licitante como nos CATs das subcontratadas. 

4.2.1.3. A Proposta Técnica da Licitante é medida pelos CATs recolhidos em 

nome da empresa, emitidos com seu registro institucional no CAU e/ou 

CREA; podendo ser utilizado CATs de empresas subcontratadas desde que 

nestes conste a licitante como coordenadora ou contratante do projeto. O 

CAT exclusivamente em nome do profissional poderá ser utilizado apenas na 

comprovação da qualificação técnica da equipe mínima exigida. 

4.2.1.4. Caso nos atestados e respectivos CATs não constem expressamente 

os projetos executivos e seus quantitativos exigidos no item 4.2.2., deverão 

ser apresentados os projetos relativos a estes itens e a indicação ou 

memória de cálculo que integra o projeto explicitando estes dados, ou caso 

não façam parte do projeto estas informações, elas deverão ser 

apresentadas e elaboradas, com a devida assinatura de um engenheiro ou 

arquiteto responsável utilizando como parâmetros os dados existentes no 

projeto; 

4.2.1.5. Serão aceitos atestados fornecidos por contratantes pessoas 

jurídicas de direito público ou privado acompanhados dos respectivos RRTs 

ou ARTs de projetos recém concluídos desde que acompanhados do 

protocolo de registro do CAT junto ao CREA ou CAU. 
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4.2.2. Proposta Técnica da Licitante 

  
Atestados para os seguintes Projetos 

Executivos 
Unid. 

Dimensão MIN 
para pontuaçao 

Dimensão MAX 
para pontuaçao 

Pontuação 
mínima 

Pontuação 
máxima 

1 
Arquitetura de edificações de ensino e/ou 
pesquisa 

m2 11000 44000 5 20 

2 
Arquitetura de edificações de escritórios e/ou 
administrativos 

m2 11000 44000 3 12 

3 
Fundação profunda (estaca cravada ou 
moldada in loco) 

m linear 3750 15000 2 8 

4 Sistema estrutural pré-moldado em concreto m2 6250 25000 3 12 

5 Sistema estrutural pré-fabricado em aço ton 190 760 2 8 

6 
Sistema de armazenamento e distribuição de 
água 

m3 90 360 1 4 

7 Cabine primária de entrada de energia KVA 475 1900 2 8 

8 Instalação de elevadores cj 2 8 1 4 

9 
Ar-condicionado com sistema central (chiller 
e/ou VRV)  

TR 650 2600 2 8 

10 
Teatro/Auditório e áreas técnicas 
correspondentes 

lugares 200 800 2 8 

11 Sistema de Combate a Incêndio m2 11000 44000 1 4 

12 Execução de Orçamentos de Edificações m2 11000 44000 1 4 

        TOTAL 25 100 

 

4.2.3. Será exigida uma Certidão de Acervo Técnico – CAT para cada item de 

pontuação. Para cada item será atribuída uma pontuação proporcional aos 

parâmetros de pontuação e pesos estabelecidos nesse edital. Para efeito de cálculo, 

será considerado até a terceira casa decimal, desprezando-se a fração 

remanescente. 

4.2.3.1.  Deverá ser adotado o modelo de Fichas resumo de informações de 

CATs e Atestados apresentados no ANEXO II. 
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4.2.3.2. CATs que atestem execução de serviço com dimensão inferior ao 

estipulado como mínimo não pontuarão. A metragem mínima é baseada em 

50% do tamanho do menor Projeto Executivo Completo a ser licitado, 

conforme descrito do Edital da Fase I desta licitação; 

4.2.3.3. CATs que atestem execução de serviços com dimensão superior ao 

estipulado como máximo serão admitidos e pontuados com o máximo de 

pontos previstos para aquele quesito;  

4.2.3.4. Exemplo: se uma licitante apresentar para o item Arquitetura de 

Edificações de Ensino e/ou Pesquisa uma CAT com área de 30.000 m², sua 

pontuação será dada mediante o seguinte cálculo: (30.000/11.000)*5 = 

13,636 pontos de um máximo de 20 pontos.  

4.2.3.5. Exemplo: se uma licitante apresentar para o item Fundação 

Profunda uma CAT com 10.000 m lineares, sua pontuação será dada 

mediante o seguinte cálculo: (10.000/3.750)*2 = 5,333 pontos de um 

máximo de 8 pontos. 
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4.2.4. Proposta Técnica da Equipe  
 

  
Experiência em Projeto Qualificação Acadêmica 

  
Profissionais 

Atestados para os seguintes 
Projetos Executivos 

Unid. 
Dimensão 
MIN para 

pontuação 

Dimensão 
MAX para 
pontuação 

Pont. 
MIN 

Pont. 
MAX 

Especialização Mestrado Doutorado 

1 
Coordenador 
(arquiteto ou 
engenheiro) 

Coordenação/Gerenciamento 
de projetos 

m2 11000 44000 2,5 10 1 1,5 2 

2 
Arquiteto e 
Urbanista 

(edificações) 

Arquitetura de edificações de 
ensino e/ou pesquisa 

m2 11000 44000 2,5 10 1 1,5 2 

3 
Arquiteto e 
Urbanista 

(edificações) 

Arquitetura de edificações de 
escritório e/ou 
administrativas 

m2 11000 44000 2 8 1 1,5 2 

4 
Engenheiro civil 

(geotécnico)  
Fundação profunda (estaca 
cravada ou moldada in loco) 

m 
linear 

3750 15000 1 4 1 1,5 2 

5 
Engenheiro civil (de 

estruturas)  
Sistema estrutural pré-
moldado em concreto 

m2 6250 25000 1 4 1 1,5 2 

6 
Engenheiro civil (de 

estruturas)  
Sistema estrutural pré-

fabricado em aço 
ton 190 760 1 4 1 1,5 2 

7 
Engenheiro civil (de 

hidráulica)  
Sistema de armazenamento e 

distribuição de água 
litros 90 360 0,5 2 1     

8 

Engenheiro ou 
Arquiteto (esp. 
Segurança do 

Trabalho)  

Sistema de Combate a 
Incêndio 

m2 11000 44000 1 4 1     

9 
Engenheiro 
eletricista 

Cabine primária de entrada 
de energia 

KVA 475 1900 0,5 2 1 1,5 2 

10 
Engenheiro 

eletricista ou 
mecânico 

Instalação de elevadores cj 2 8 1 4 1     

11 
Engenheiro 

eletricista ou 
mecânico 

Ar-condicionado com sistema 
central (chiller e/ou VRV)  

TR 650 2600 1 4 1     

12 

Arquiteto ou 
Engenheiro 
(conforto 

ambiental) 

Teatro/Auditório e áreas 
técnicas correspondentes 

lugares 200 800 0,5 2 1 1,5 2 

13 
Arquiteto ou 
Engenheiro 

(orçamentista) 
Orçamento de Edificações m2 11000 44000 0,5 2       

     
TOTAL 15 60 12 12 16 
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4.2.5. Serão exigidos certidões (Certidão de Acervo Técnico - CAT) dos profissionais 

legalmente habilitados que compõem a equipe mínima (item 4.2.9) para as 

atividades acima descritas, nos termos do artigo 5° da Resolução n° 317, de 1986, do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA ; e as expedidas  com base 

na regulamentação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e do Conselho 

de Engenharia e Agronomia - CREA, nos termos da Lei n° 12.378, de 2010. Será 

exigida uma Certidão de Acervo Técnico – CAT para cada item de pontuação e 

cópias autenticadas de Diplomas para a titulação acadêmica.  

4.2.6. Para cada item será atribuída uma pontuação proporcional aos parâmetros de 

pontuação e pesos estabelecidos nesse edital de acordo com a tabela acima.   

4.2.6.1. O mesmo profissional poderá apresentar atestados que pontuarão 

em mais de um item, para isso os atestados deverão ter a indicação clara e 

quantitativa da atividade realizada correspondente ao item.  

4.2.6.2. A pontuação de titulação acadêmica não permitirá a somatória de 

títulos de mesma espécie (por exemplo: 3 especializações serão computadas 

apenas com a pontuação máxima de especialização).  

4.2.6.3. Para efeito de cálculo, será considerado até a terceira casa decimal, 

desprezando-se a fração remanescente.  

4.2.6.4. Exemplo: se uma licitante apresentar para o item Coordenador uma 

CAT com área de 30.000 m², sua pontuação será dada mediante o seguinte 

cálculo: (30.000/11.000)*2,5 = 6,818 pontos. O mesmo Coordenador, em 

sua diplomação acadêmica, tem especialização e mestrado, somando: 1 + 

1,5 = 2,5. O total de pontuação profissional e acadêmica do coordenador 

será de 6,818 + 2,5 = 9,318 pontos.  

4.2.7. A empresa licitante deverá apresentar relação nominal dos profissionais a 

serem alocados aos serviços objeto desta licitação, correspondente à Equipe Técnica 

Mínima, com indicação da função de cada membro participante. 

4.2.8. No caso de, por motivo de força maior, ocorra a substituição de profissional 

da equipe indicado na Fase I, este deverá ser submetido à avaliação e aprovação 

pela UNIFESP com base nos mesmos critérios da Fase I. Assim, é necessário 

apresentar: 

4.2.8.1.  Termo de compromisso deste novo profissional para realização dos 

serviços deste edital (conforme modelo Anexo IV da Fase I), devendo todas 

as assinaturas do profissional e do responsável legal da empresa ser 

reconhecidas por tabelião; 
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4.2.8.2.  Currículo deste profissional; 

4.2.8.3. Prova de inscrição e regularidade do registro no respectivo órgão 

fiscalizador competente;  

4.2.8.4. Comprovação de vínculo empregatício do(s) responsável(is) 

técnico(s) que trata o item acima será feita mediante a apresentação da 

carteira de trabalho expedida pelo Ministério do Trabalho, ficha de registro 

de empregado ou contrato de prestação de serviços devidamente 

reconhecido por tabelião. 

4.2.9. Equipe Técnica Mínima: 

a. Coordenador graduado em arquitetura ou engenharia, responsável técnico 

principal pela totalidade do Projeto Executivo Completo e pela coordenação 

técnica geral, compatibilização e gerenciamento de todas as especialidades 

envolvidas: arquitetura; terraplenagem; fundações; estruturas; instalações 

hidráulicas; instalações elétricas; instalações de sistemas de ar condicionado, 

exaustão, ventilação forçada, elevadores, plataformas mecânicas, orçamentos 

e cronogramas;  

b. Arquiteto e Urbanista responsável pela elaboração dos projetos de 

arquitetura, urbanismo e paisagismo em edificações de ensino e/ou pesquisa, 

escritórios e/ou administrativo;  

c. Engenheiro civil (geotécnico) para parecer e projeto de fundações e projeto 

de terraplenagem;  

d. Engenheiro civil (de estruturas) responsável para elaboração de parecer 

estrutura e projeto de estruturas de concreto e metálicas;  

e. Engenheiro civil (de hidráulica) responsável pela elaboração do projeto de 

instalações hidráulicas e sanitárias, inclusive projeto de prevenção e combate a 

incêndios; 

f. Engenheiro eletricista responsável pela elaboração do projeto de instalações 

elétricas e eletrônicas;  

g. Engenheiro eletricista ou mecânico para elaboração do projeto de instalação 

de sistemas de ar condicionado, exaustão, ventilação forçada e especificações 

para plataformas elevatórias e elevadores;  

h. Arquiteto ou Engenheiro com experiência em conforto ambiental (térmico, 

lumínico ou acústico).  
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i. Arquiteto ou Engenheiro com experiência em Engenharia de Segurança para 

elaboração do projeto de sistemas de alarme e proteção contra incêndio. 

j. Arquiteto ou Engenheiro com experiência para elaboração de orçamentos. 

 

4.3. Proposta Técnica em função de Características Marcantes do Projeto (PTMarc) 

4.3.1. Nesta fase admitiremos a apresentação de CATs de profissionais da própria 

licitante e/ou subcontratados para atender às características marcantes do projeto 

em licitação. Para tanto pontuaremos neste tópico a comprovação desta capacidade 

técnica complementar. 

4.3.1.1. Os edifícios do Campus Diadema têm como característica marcante 

a ser atendida por profissional especializado o fato de cerca de 60% da área 

construída prevista total ser destinada a laboratórios de ensino e pesquisa 

nas áreas de química, bioquímica, engenharia química, física e biologia; com 

áreas técnicas, depósito de reagentes, biotério e coleta de resíduos tóxicos e 

tratamento de água e efluentes. 

4.3.1.2. Tendo em vista esta característica, a Administração irá pontuar 

CATs e Atestados indicados na tabela do item 4.3.1.6. 

4.3.1.3. No caso dos profissionais já arrolados pela licitante não possuírem 

CATs nessas especialidades, ela poderá indicar profissionais especializados 

para cada subitem indicado, com objetivo de demonstrar sua capacidade 

técnica. 

4.3.1.4. A licitante deverá apresentar carta de anuência dos profissionais, de 

acordo com o modelo do ANEXO III. 

4.3.1.5. Os profissionais deverão apresentar certidão de regularidade com 

seu conselho profissional (CAU ou CREA). 

4.3.1.6. A tabela abaixo indica a pontuação prevista para Proposta Técnica 

associada às Características Marcantes do Projeto: 
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4.4. Metodologia de Trabalho (MT):  

4.4.1. A Licitante deverá entregar documento demonstrando sua capacidade 

produtiva e suas estratégias para atendimento aos prazos solicitados, para fins de 

julgamento da qualidade técnica da proposta, envolvendo a apresentação de 

Métodos, Organização, Recursos Técnicos e Materiais: 

4.4.1.1.  Métodos: deverá conter a detalhada descrição da forma de 

trabalho a ser empregada, incluindo, no mínimo: 

 Planejamento das ações e dos procedimentos necessários à 

elaboração e coordenação dos Projetos Executivos Completos, 

incluindo: visitas ao terreno e entorno; revisão de 

levantamentos preliminares; metodologia de revisão do 

programa de necessidades e do partido projetual do estudo 

preliminar; modelo de caderno de encargos e de análise de 

legislações incidentes para cada edifício, uso e ambiente; 

calendário de reunião com órgãos públicos competentes que 

farão aprovações (Prefeitura, Bombeiros, Cetesb etc.); 

calendário de reuniões de trabalho com equipe da ProPlan e 

Comissão de Espaço Físico e Infraestrutura do Campus, modelo 

de apresentação de projetos e maquetes (eletrônicas e físicas) 

para exposição no Campus, estratégia de aprovações junto aos 

órgãos públicos competentes de modo a reduzir tempos. 

Profissionais Atestados para os seguintes Projetos Executivos Unid.
Dimensão MIN 

para pontuação

Dimensão MAX 

para pontuação
Pont. MIN Pont. MAX Especialização Mestrado Doutorado

1
Da licitante ou 

subcontrado

Projetos Executivos de Laboratórios de Química ou 

Similares (foco em instalações)
m2 1000 15000 0,7 10,5 1 2 4

2
Da licitante ou 

subcontrado

Projetos Executivo de Sistemas de Controle de 

Qualidade de Ar (Refrigeração, Exaustão, Filtragem e 

Purificação de Ar) em salas l impas e/ou laboratórios 

de pesquisa e ensino

m2 1000 15000 0,7 10,5 1 2 3

3
Da licitante ou 

subcontrado

Projetos, Planos ou Laudos de Qualidade Ambiental 

e/ou Controle de Riscos Ambientais por Agentes 

Químicos, Radioativos e/ou de Serviços de Saúde

m2 1000 15000 0,7 10,5 1 2 3

4
Da licitante ou 

subcontrado

Projetos ou Planejamento de Sistemas de Coleta, 

Armazenamento,Transporte e Destinação de Resíduos 

Químicos, Radioativos e/ou de Serviço de Saúde

ton 10 150 0,7 10,5 1 2 3

5
Da licitante ou 

subcontrado

Projetos Executivos de Sistemas de Coleta, Tratamento  

e Disposição de efluentes
ton 5 75 0,7 10,5 1 2 3

6
Da licitante ou 

subcontrado

Projetos  Executivos de Estação Compacta de 

Tratamento  de água  
ton 8 120 0,7 10,5 1 2 3

TOTAL 4,2 63

Experiência em Projeto Qualificação Acadêmica

37
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 Cronograma físico-descritivo e ou gráfico da execução do 

contrato, compatível com o cronograma apresentado no 

Anexo I. 

4.4.1.2.  Organização: deverá incluir no mínimo: 

 Organograma da estrutura organizacional da equipe que 

executará os serviços, indicando nome e formação profissional 

dos integrantes da Equipe Técnica Mínima, definindo a(s) 

área(s) de atuação de cada profissional e os quantitativos dos 

demais profissionais envolvidos na execução dos serviços, 

definindo seus cargos, atribuições e responsabilidades. 

4.4.1.3.  Recursos técnicos e materiais: deverá incluir, no mínimo: 

 Descrição dos recursos disponíveis para a execução dos 

serviços, incluindo os espaços físicos próprios ou locados para 

este fim, softwares que serão utilizados na elaboração dos 

diversos Projetos, e sistemas e bases de dados para elaboração 

dos orçamentos, bem como os equipamentos de informática e 

os recursos de comunicação. 

4.4.2. Será atribuída uma Nota de Metodologia de Trabalho (MT) a cada uma das 

licitantes da seguinte maneira: 

 Será atribuída uma nota MT = 100 para cada uma das licitantes 

que apresentarem a Metodologia de Trabalho; 

 Será atribuída uma nota MT = 0 para cada uma das licitantes 

que não apresentarem a Metodologia de Trabalho como 

descrito anteriormente.  

 

4.5. A Comissão de Licitação atribuirá nota para cada um dos elementos da proposta técnica 

utilizando-se os critérios acima definidos. A Nota Técnica será o somatório das notas atribuídas 

em relação à Proposta Técnica da Licitante (PTL), Proposta Técnica da Equipe (PTE), Proposta 

Técnica em função de característica marcante do edifício (PTMarc) e Metodologia de Trabalho 

(MT), ponderadas e calculadas conforme descrito abaixo, com três decimais desprezando-se a 

fração remanescente: 

NT = (PTL x 2) + (PTE x 2) + (PTMarc x 2) + MT  

                          7 

NT* = Nota Técnica  
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PTL =  Nota da Proposta Técnica da Licitante 

PTE =  Nota da Proposta Técnica da Equipe (Somatória das pontuações dos CATs e dos 

Certificados de qualificação acadêmica.) 

PTMarc = Nota da Proposta Técnica em função de característica Marcante do Projeto 

MT  =  Nota da Metodologia de Trabalho. 

 Sendo a NT máxima = 100  

 

4.5.1. O item só será pontuado mediante apresentação de atestado (CAT e 

Diploma). Em caso da não apresentação a licitante não será desclassificada, mas não 

terá pontuação naquele item. A licitante deverá atingir a pontuação mínima total de 

20 pontos na PTL e 12 pontos na PTE, sob pena de ser desclassificada a licitante que 

não atingir a pontuação mínima total de 10 pontos. 

4.5.2. Não será admitida a participação de um mesmo técnico de nível superior em 

equipes técnicas propostas por concorrentes diferentes. Também não será 

permitida a participação de um técnico de nível superior, simultaneamente, em 

duas ou mais equipes de trabalho de diferentes empresas licitantes estabelecidas 

neste Edital. A licitante que descumprir esta exigência será excluída do certame. 

4.5.3. As Proponentes, que tiverem suas propostas técnicas desclassificadas, serão 

devolvidos os envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente fechados. 

4.5.4. Somente as licitantes, cujas propostas técnicas tenham sido classificadas, 

terão abertos os envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS, e consequentemente a 

avaliação e a valorização das suas propostas. 

4.5.5. Procedida a divulgação do resultado de julgamento das propostas técnicas, de 

conformidade com as condições referidas no parágrafo 1º do artigo 109 da lei No 

8.666/93, o Presidente da Comissão de Licitação designará a data da nova sessão 

para dar prosseguimento aos trabalhos da presente licitação, com a abertura das 

propostas de preços das Licitantes classificadas e devolução dos envelopes 

contendo as propostas de preços às Proponentes que tiveram suas propostas 

técnicas consideradas desclassificadas, desde que transcorrido o prazo legal sem 

interposição de recurso, ou tenha havido desistência mediante manifestação 

expressa em Ata, por todos os participantes, de apresentar recurso, ou após o 

julgamento dos recursos interpostos. 
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5. DO ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A proposta, emitida por computador, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também 

rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 

5.1.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 

constantes do Projeto Básico; 

5.1.2. O prazo de execução do objeto desta licitação é de 200 (duzentos) dias 

corridos; 

5.1.3. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em 

moeda corrente nacional (Real), de acordo com os preços praticados no mercado, 

considerando o apresentado no ANEXO I; 

5.1.4. Cronograma físico-financeiro conforme planilha orçamentária e respectivos 

subitens, apresentada no ANEXO I; 

5.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de abertura do certame. 

5.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto 

ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos 

originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes 

erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não 

venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

5.2.1. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da 

Comissão, com a devida anuência de todos os licitantes. 

5.3. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido 

devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei. 

5.4. Após a apresentação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

6. DO JULGAMENTO/CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS – TÉCNICA E PREÇO 

6.1. O critério de julgamento será o de técnica e preço. 

6.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de 

assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de 

parecer que integrará o processo. 
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6.2. Será desclassificada a proposta que: 

6.2.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

6.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 

6.2.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico; 

6.2.4. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes; 

6.2.5. Apresentar preços unitários ou globais superiores àqueles constantes da 

Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão; 

6.2.6. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração; 

6.2.7. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato;  

6.2.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor 

global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores: 

6.2.7.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou 

6.2.7.1.2. Valor orçado pela Administração. 

6.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 

da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.4. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens 

acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 

6.5. Tratando-se de licitação do tipo Técnica e Preço, não há que se falar na aplicabilidade da Lei 

Complementar 123/06.  
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6.6. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação 

na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi 

adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 

lavrada em ata. 

6.7. O julgamento é de responsabilidade da Comissão de Licitação juntamente com a equipe 

técnica a ser designada. As propostas de preços que atenderem as exigências deste Edital serão 

analisadas pela Comissão que definirá a ordem de classificação, tendo como base o seguinte 

procedimento: 

a) para a proposta de menor preço será atribuído 100 pontos; 

b) para as demais propostas serão atribuídos pontos proporcionais ao Menor Preço Global 

Ofertado, com três casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, através da 

seguinte fórmula: 

NP = 

MPGO 

X 100,  sendo: 

PG 

NP = Nota da Proposta de Preços 

MPGO = Menor Preço Global Ofertado 

PG = Preço Global da Proposta Avaliada 

 

6.8. A Comissão fará a classificação final das concorrentes de acordo com a média ponderada das 

pontuações obtidas pela Nota Técnica e Nota de Preços, também com três casas decimais e 

desprezando-se a fração remanescente, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

NF = [7,0(NT) + 3,0(NP)]  

10  

Sendo: 

NF = Nota Final de Classificação; 

NT = Nota Técnica; 

NP = Nota da Proposta de Preços. 
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6.9. Considerando a complexidade dos Projetos a serem executados, de natureza 

predominantemente intelectual, implicando diretamente nas futuras contratações de obras e 

projetos para os próximos anos em cada campus, a boa contratação do objeto resultará em 

ganhos futuros econômicos, administrativos, bem como em qualidades espaciais, ambientais e 

de condições de trabalho para a Universidade, o que nos permite adotar para efeito de avaliação 

a Nota Técnica com peso 7,0 (sete), e a Nota de Preços terá peso 3,0 (três). 

6.10. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas 

dos demais licitantes. 

6.11. A classificação final se dará pela listagem em ordem decrescente das notas finais, sendo 

considerada vencedora desta licitação a proponente que obtiver a maior Nota Final (NF). 

 

7. DOS RECURSOS 

7.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos recursos: 

7.1.1. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da 

lavratura da ata de reunião, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação da licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e) Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se 

refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993; 

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

7.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba 

recurso hierárquico. 

7.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão do Ministro de Estado, nos casos de 

declaração de inidoneidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da intimação do 

ato. 

7.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar 

contra razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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7.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse 

mesmo prazo fazê-lo subir a autoridade superior, devidamente informado. Neste caso a decisão 

deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade 

competente para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto 

licitado ao licitante vencedor.  

 

9. DA GARANTIA 

9.1. Será exigida a prestação de garantia pela Adjudicatária, como condição para a celebração do 

contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das 

seguintes modalidades: 

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b. Seguro-garantia; ou 

c. Fiança bancária. 

9.1.1. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta 

por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 

da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de 

garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado 

dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 

9.1.2. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em 

conformidade com o disposto no art. 1º, IV, do Decreto-Lei nº 1.737, de 1979. 

9.2. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda. 

9.3. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade 

durante a vigência do contrato. 

9.4. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
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9.5. No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada nas mesmas 

condições. 

9.6. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 

compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 

Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da data em que tiver sido notificada. 

9.7. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 

cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

10.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

10.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “on line” ao SICAF, 

Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT e ao Cadastro Informativo de Créditos não 

Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  

10.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista neste Edital. 

10.4. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado da contratação. 

10.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

10.6. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 

sobre o Contrato. 
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11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Será permitida a subcontratação parcial do objeto, desde que aprovada pela Contratante. É 

vedada a subcontratação total do objeto do contrato. O percentual máximo de subcontratação é 

de 40% (quarenta por cento) conforme previsto no item 5.6.12 do edital da Fase I. 

 

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1. O prazo de vigência do Contrato será de 60 dias após o encerramento do prazo de 

execução do serviço, a partir da emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente, 

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

4.1.1. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da 

Ordem de Serviço ou documento equivalente. 

 

13. DO PREÇO 

13.1. O valor estimado para presente contratação é de R$ 3.525.127,93 (três milhões quinhentos 

e vinte e cinco mil cento e vinte e sete reais e noventa e três centavos), conforme discriminado 

no ANEXO I. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

14.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos e na Proposta apresentada.  

 

15. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO EM OBRA 

15.1. Conforme indicado no Edital da Fase I e nos termos da Súmula n.185 do Tribunal de Contas 

da União, a critério da Administração e no seu interesse, com expressa previsão no ato 

convocação, a empresa autora do projeto poderá prestar serviços de supervisão ou 

acompanhamento da execução, mediante remuneração adicional, aceita como compatível com o 

porte e a utilidade dos serviços.  

 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor competente. 
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16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 

atestada pelo servidor competente, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

16.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

16.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos 

serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 

detalhada.  

16.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os 

serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, 

estiverem executados em sua totalidade.  

16.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em 

relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, 

poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo de a 

Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que 

não signifique prejuízo da etapa correspondente, ou seja, não será admitida 

substituição do serviço a ser executado, conforme cronograma físico-

financeiro, salvo em hipóteses supervenientes devidamente justificadas, 

comprovadas e previamente aprovadas pela Administração. 

16.2.2. A Contratante terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir 

da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar os documentos 

apresentados, no todo ou em parte, autorizando a medição prévia relatada pela 

Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados. 

16.2.2.1. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação 

definitiva dos serviços executados. 

16.2.3. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da 

medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de 

memória de cálculo detalhada. 

16.3. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como 

às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 
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16.3.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da 

última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente 

vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

16.3.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, à 

CNDT ou na impossibilidade de acesso aos referidos Sistemas, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 

8.666, de 1993; e 

16.3.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 

fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 

16.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 

anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 

até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

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

Contratante. 

16.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

regularidade do cadastramento da Contratada no SICAF, na CNDT e/ou nos sites oficiais, 

devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

16.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

16.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 

observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal 

aplicável. 

16.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 

outro meio previsto na legislação vigente. 

16.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

16.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

16.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 

moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 

a seguinte fórmula: 
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EM = N x VP x I, onde: 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 

devido; 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data 

do efetivo pagamento; 

VP = Valor da Parcela em atraso; 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:  

a. I = (6/100)/365 

 

17. DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente 

designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme 

detalhado no Projeto Básico. 

17.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 

serviços contratados. 

17.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

17.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, 

ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo 

de até 15 (quinze) dias corridos, a verificação dos serviços executados. 

18.1.1. A Contratada fica obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, 

o documento em que se verificarem incorreções, cabendo à fiscalização não atestar 

a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas. 
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19. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

19.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são 

aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 

1993. 

 

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Gestão/Unidade: 153031 

Fonte: 0112.000.000 

Elemento de Despesa: 44.90.51  

 

21. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular 

processo administrativo, à penalidade de: 

a) multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias. 

21.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

21.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres 

elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

contratação; 

c) suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal 

de São Paulo – UNIFESP pelo prazo de até dois anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
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que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

penalidade de suspensão do subitem anterior. 

21.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após 

devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale 

à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

21.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

21.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 

e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais 

que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

21.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

21.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

21.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

21.7. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação. 

21.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

21.10. Conforme disposições legais a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a administração pública será aplicada com base nas alíneas “a” a “g” 
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do inciso IV do art. 5º - Atos Lesivos e dos incisos I e II do art. 6º - Penalidades da Lei 

12.846/2013. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser 

objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) 

dias úteis anteriores à data de abertura do certame. 

22.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o 

prazo de consulta, por meio de seu sítio eletrônico e encaminhada a todos os pré – 

qualificados através de seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer 

motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no 

resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento. 

22.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições 

legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 

22.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo 

à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis; 

22.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil 

que anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a 

comunicação não terá o efeito de recurso. 

22.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da 

licitação até o trânsito em julgado da decisão correspondente. 

22.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem 

como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 

circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos 

envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

22.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nele contidas. 
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22.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

22.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação da Comissão em contrário. 

22.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

22.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 

em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

22.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

22.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.14. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 

processo, prevalece a previsão do Edital. 

22.14.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasnet.gov.br. 

22.14.2. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 

aos interessados no mesmo endereço. 

22.14.3. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da 

Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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22.14.4. Fica eleito o foro da Justiça Federal de São Paulo, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do 

presente Contrato.  

 

São Paulo, 14 de outubro de 2014. 

 

 

Adm. Tânia Mara Francisco 
Presidente 

Comissão Especial de Licitação 
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PASTA TÉCNICA 

Estudo Preliminar, Programa de Necessidades, Documentos do Terreno, Levantamentos 

Preliminares, Diretrizes para a elaboração dos projetos de urbanismo, arquitetura e 

complementares. 

IMPLANTAÇÃO GERAL – EDIFÍCIOS, PAISAGISMO, ESTACIONAMENTO, ACESSOS E INSTALAÇÕES 

COMERCIAIS DA AV. CONCEIÇÃO 
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EDIFÍCIO DE ACESSO - CONCEITO  
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IMPLANTAÇÃO DO EDIFÍCIO DE ACESSO / 1° PAVIMENTO  

 

 

2°PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DE ACESSO  
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3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DE ACESSO 

 

 

4°PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DE ACESSO 

 

 
  



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

36 

 

5° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DE ACESSO  

 

 

6° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DE ACESSO 
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CORTE AA e BB DO EDIFÍCIO DE ACESSO 
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MAQUETE ELETRONICA 

 

EDIFÍCIO ACESSO – FACHADA  URBANA 

 
Projeto inclui passeio da Av. Conceição e baia de embarque/desembarque, iluminação e desenho 
da chegada ao edifício de acesso. 
 

EDIFÍCIO ACESSO – INTERIOR 

 
Os estudos preliminares entregues ainda não contemplam desenho de fachada, a ser 
desenvolvido pela licitante.  



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

39 

 

EDIFÍCIO LABORATÓRIOS – CONCEITO DE MODULARIDADE  
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EDIFÍCIO LABORATÓRIOS –  INFERIOR 

 

 

 

EDIFÍCIO LABORATÓRIOS – TÉRREO 
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EDIFÍCIO LABORATÓRIOS – 1° PAVIMENTO  

 

 

EDIFÍCIO LABORATÓRIOS – 2° PAVIMENTO  
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EDIFÍCIO LABORATÓRIOS – 3° PAVIMENTO  

 

 

EDIFÍCIO LABORATÓRIOS – 4° a 8° PAVIMENTO  
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MAQUETE ELETRONICA 

EDIFÍCIO LABORATÓRIOS – FACHADA  URBANA 

 

É objeto de Projeto, conforme indicado em planilha a seguir, o passeio público da Av. Conceição, 

guarita de acesso e pequeno bloco térreo de apoio voltado para a Av. Conceição, com atividades 

de divulgação científica e extensão do Campus.  

 

 

Estas pranchas em alta resolução formato A3 comporão a Pasta Técnica no endereço:  

http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/documentos/todos-os-arquivos/category/22-

projetos 

 

 
  

http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/
http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/
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EDIFÍCIO BIBLIOTECA E AUDITÓRIO – CONCEITO 
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EDIFÍCIO BIBLIOTECA E AUDITÓRIO – INFERIOR 

 

EDIFÍCIO BIBLIOTECA E AUDITÓRIO – TÉRREO 
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EDIFÍCIO BIBLIOTECA E AUDITÓRIO – 1º PAVIMENTO 

 

EDIFÍCIO BIBLIOTECA E AUDITÓRIO – 2º PAVIMENTO 
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EDIFÍCIO BIBLIOTECA E AUDITÓRIO – 3º PAVIMENTO 

 

BOLSÃO DE ESTACIONAMENTO DESCOBERTO 

 

O bolsão indicado em planta será projetado para implantação em caráter temporário, uma vez 

que se trata de área que abrigará futuro novo bloco de laboratórios do Campus (segunda etapa). O 

projeto deve prever o mínimo de investimento possível em função desta característica. 

ÁREAS DE PROJETO 
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ÁREA CONSTRUÍDA EDIFÍCIO ACESSO       
PAVIMENTO TÉRREO        457,16 
PAVIMENTO 01          382,71 
PAVIMENTO 02         965,41 
PAVIMENTO 03         1162,63 
PAVIMENTO 04         1350,38 
PAVIMENTO 05         1243,14 
PAVIMENTO 06         1243,14 
ÁREA ESCADA DE ACESSO       495,44 
TOTAL           7300,00 

ÁREA CONSTRUÍDA EDIFÍCIO BIBLIOTECA  
PAVIMENTO INFERIOR       988,83 
PAVIMENTO TÉRREO        981,85 
PAVIMENTO 01          760,10 
PAVIMENTO 02         664,40 
PAVIMENTO 03         604,82 
TOTAL           4000,00 

ÁREA CONSTRUÍDA EDIFÍCIO LABORATÓRIOS     
PAVIMENTO INFERIOR       2386,29 
PAVIMENTO REAGENTÁRIO       208,14 
PAVIMENTO TÉRREO        1790,95 
PAVIMENTO 01          1955,61 
PAVIMENTO 02         1955,61 
PAVIMENTO 03         1292,34 
PAVIMENTO 04         1234,19 
PAVIMENTO 05         1291,25 
PAVIMENTO 06         1234,19 
PAVIMENTO 07         1291,25 
PAVIMENTO 08         1234,19 
TOTAL           15874,00 

ÁREA CONSTRUÍDA EDIFICAÇÕES PRINCIPAIS   27174,00 

       ÁREA CONTROLE VIZINHO BLOCO ACESSO   15,65 
ÁREA GUARITA ACESSO NORTE       22,15 
ÁREA DE PONTO/VITRINE DE APOIO DE DIVULGACAO CIENTÍTICA E 
EXTENSAO NA AV. CONCEIÇÃO   193,10 

ÁREA CONSTRUÍDA EDIFICAÇÕES DE APOIO   230,90 

      

ÁREA ESTACIONAMENTO DESCOBERTO PROVISORIO   3542,00 

ÁREA PASSEIO PÚBLICO AV. CONCEIÇÃO     2594,00 

ÁREA DE AP QUE RECEBERÁ PROJETO DE PAISAGISMO   9715,00 

 

LEGISLAÇÃO INCIDENTE AO TERRENO 
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O terreno está localizado no Jardim das Pitangueiras, centro do município de Diadema, dividido 
em dois lotes sendo Área I-B, caracterizada como Zona Estratégica para Desenvolvimento 
Econômico (ZEDE), e Área II, caracterizada como Área de Proteção Ambiental 2 (AP-2), conforme 
Certidão de Diretrizes emitida pela Prefeitura de Diadema. 

 

TERRENO 

Planta do terreno fornecida pela Prefeitura Municipal de Diadema, a ser revisado durante a 

execução do projeto. 

 

Levantamento arbóreo fornecido pela Prefeitura Municipal de Diadema, a ser revisado durante 

execução dos projetos. 
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DOCUMENTAÇÃO DOS TERRENOS 
 
A área de projeto se sobrepõe a duas matrículas, informadas abaixo segundo desenho e cópias das 
certidões. 
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Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

54 

 

 

 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

55 

 
 
 
 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

56 

 
 
 
 
 
 
 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

57 

 
 
 
 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

58 

 
  



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

59 

 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

60 

 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

61 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

62 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

63 

 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

64 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS  

DE URBANISMO, ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 

 

 

1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A Universidade Federal de São Paulo, originária da Escola Paulista de Medicina (fundada em 1933), 

é uma das universidades públicas brasileiras que mais cresceu na última década, com a adesão ao 

Reuni, aumentando sua oferta de 6 cursos de graduação, em 2005, para 38 cursos, em 2013, 

crescendo exponencialmente nesse período o número de vagas oferecidas para o ingresso, de 300 

para 2.909 (870%), o número de estudantes matriculados, de 1.336 para 10.415 (680%), bem 

como o número de professores (185%). 

O desafio de fazer a expansão do sistema federal de ensino superior nessas proporções é enorme. 

Os cinco novos campi foram inaugurados e colocados em funcionamento sem um planejamento 

adequado de sua infraestrutura, o que levou a situações críticas de falta de condições de ensino, 

acesso e permanência – e à tomada de decisões por ampliações, obras, aluguéis e compra de 

imóveis não coordenadas e muito aquém do necessário. Os demais edifícios cedidos, alugados ou 

doados não são, em geral, adequados às atividades de ensino, pesquisa, extensão, administração e 

assistência, apresentando precariedades e falta de espaços.  

A área de projetos e obras da UNIFESP foi reestruturada e transferida da área administrativa para 

a Pró-Reitoria de Planejamento, com a formação de novos departamentos (Planos Diretores, 

Edificações, Laboratórios e Imóveis), passando de 7 para 52 colaboradores. A Pró-Reitoria 

redefiniu as ações na área, com a contratação de planos diretores e projetos executivos, abertura 

de novos concursos para servidores arquitetos e engenheiros, mapeamento de processos, 

aumento da transparência nas solicitações e pareceres, melhora na preparação de licitações e na 

fiscalização e gerenciamento de obras, programa de estágios, chamamento público para concursos 

públicos de projetos etc. Deste modo, objetiva-se criar na instituição uma “Cultura de Projetos de 

Equipamentos Públicos” a altura dos desafios de uma das Universidades Federais que mais cresce 

no país. É nesse contexto que lançamos este edital de Pré-Qualificação para contratação de 

Projetos Completos para novos edifícios da UNIFESP.  

Com a nossa reestruturação estamos conseguindo desenvolver o início do processo de projeto 

internamente, em diálogo com a comunidade acadêmica interessada em cada novo edifício. 

Assim, nossa equipe da Pró-Reitoria de Planejamento da UNIFESP, em diálogo com os Campi, suas 

Congregações e Comissões de Espaços Físicos e Infraestrutura, desenvolve, para cada novo edifício 

a ser licitado na Fase II deste certame, um pré-Levantamento documental (legislação, 

planialtimétrico e ambiental), um Programa de Necessidades e um Estudo Preliminar, procurando 
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assim já atender algumas das Diretrizes Gerais (item 2) e dos Critérios de Partido Projetual (item 3) 

que deverão ser obedecidos em todo o projeto.  

As empresas licitantes pré-qualificadas que forem contratadas na Fase II deverão dar continuidade 

ao atendimento dessas diretrizes, mas com a liberdade de rever algumas das soluções inicialmente 

propostas, sempre em diálogo com a UNIFESP (ProPlan e Campus envolvido), de modo aprimorá-

las.  

O resultado dessa revisão de Levantamentos (item 5.1), do Programa de Necessidades (item 5.2) e 

do Estudo Preliminar (item 5.3), resultará na entrega do AnteProjeto (item 5.4).  

A aprovação do AnteProjeto pela UNIFESP dará a contratada autorização para o desenvolvimento 

dos Projetos Legais (item 5.5), do Projeto Básico (item 5.6) e do Projeto Executivo Completo (item 

5.7). 

 

2 DIRETRIZES 

2.1 Diretrizes Gerais 

São Diretrizes Gerais as seguintes características fundamentais (detalhadas no item 3 e seus 

subitens) nos novos edifícios e campi da UNIFESP, além do atendimento às normas e legislações 

pertinentes (resumidas no item 6): 

 Realizar implantação urbanística que favoreça a integração dos edifícios novos e existentes 

no campus com a cidade e a paisagem, por meio de praças, alargamento de calçadas e 

equipamentos compartilhados, resultando numa universidade mais aberta aos cidadãos, 

acolhedora e capaz de colaborar com a qualificação do seu entorno urbano; 

 Promover qualidades arquitetônicas, volumétricas e formais que fortaleçam a identidade 

da UNIFESP, seu reconhecimento pelos cidadãos, bem como o sentimento de 

pertencimento por parte comunidade acadêmica da instituição;  

 Atender corretamente às demandas funcionais, de ergonomia e de conforto ambiental das 

atividades que serão alocadas na edificação, ouvindo a comunidade acadêmica e seus 

pleitos, por intermédio de seus representantes; 

 Adotar soluções de acessibilidade universal, de modo a respeitar todos os tipos de 

usuários e trabalhadores, reconhecendo suas necessidades e diferenças, em especial os 

portadores de necessidades especiais; 

 Garantir a segurança e orientação do usuário em todas as situações de uso cotidiano ou de 

fuga, do sistema de combate a incêndio aos detalhes construtivos, da sinalização à 

proteção contra descargas atmosféricas;  
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 Adotar soluções projetuais para alta durabilidade da edificação pública, facilidade e baixo 

custo de limpeza e manutenção, sem expor trabalhadores a riscos desnecessários ou uso 

de produtos tóxicos; 

 Favorecer a flexibilidade dos espaços e instalações de modo a permitir futuras alterações 

funcionais, decorrente de mudanças no projeto pedagógico e nas tecnologias; 

 Projetar as instalações elétricas, hidráulicas, de telefonia, rede de dados, gases, entre 

outras, sempre que possível com sistemas aparentes, de sobrepor às alvenarias, ou sob 

painéis removíveis (forros e shafts), favorecendo o cadastramento de redes, manutenção, 

detecção de vazamentos e visualização do seu funcionamento; 

 Atender a princípios de sustentabilidade ambiental, favorecendo a iluminação e ventilação 

naturais, a coleta e reuso de água, a adequada coleta, acondicionamento e destinação de 

resíduos, a economia de energia e o uso de fontes alternativas, a prescrição de materiais 

de fontes renováveis e de manejo sustentável, reduzindo a pegada ecológica da 

edificação; 

 Escolher sistemas construtivos e processos produtivos que preservem a segurança e saúde 

dos trabalhadores da construção civil, respeitem seus conhecimentos e habilidades, 

evitando acidentes em situação de risco e o uso de materiais tóxicos; 

 Não especificar materiais que sejam resultado de trabalho degradante, infantil ou em 

condições análogas à escravidão, incluindo os de origem estrangeira; 

 Favorecer tecnologias, serviços e materiais locais, estimulando o desenvolvimento 

econômico regional, reduzindo os custos e impactos ambientais de transportes de longa 

distância. 

2.2 Diretrizes Específicas 

As diretrizes específicas dizem respeito aos recintos que possuem características singulares 

em relação às edificações e que possuem fluxo de materiais e usuários específicos, bem 

como características marcantes. 

2.2.1 Patrimônio natural e histórico 

 Atualização do Cadastro Arbóreo Georreferenciado, das espécies existentes na área de 

maciço de vegetação nativa e na área de preservação ambiental – AP, para a elaboração 

do projeto ambiental, visando a preservação e o manejo das espécies. 

 Avaliar as condicionantes e características desta mata nativa (deste maciço de vegetação 

nativa e da AP), seu potencial paisagístico, de convivência, criação de trilhas etc. 
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 Avaliar as duas edificação existente na AP (no maciço de vegetação nativa e da AP), seu 

grau de tombamento pelo patrimônio histórico e possíveis projetos de intervenção e 

ocupação. 

 Avaliar a necessidade da área destinada a expansão do Campus ser submetida ao processo 

de licenciamento ambiental, apontando os tipos de estudos a serem realizados na área e 

ao seu redor, para a adaptação paisagística, convivência, criação de trilhas, supressão de 

vegetação, junto ao órgão ambiental competente – CETESB. 

2.2.2 Biotérios 

 Os biotérios são espaços destinados à criação de animais para fins de experimentações 

científicas. Por essa razão, atualmente, tais locais têm sido alvo de debates sobre ética em 

pesquisas com animais de experimentação. Considerar que essa discussão condiciona 

partidos de projeto na definição destes recintos. 

 Considerar o nível de biossegurança mais adequado segundo os critérios de 

patogenicidade, de risco individual e comunitário segundo critérios da Organização 

Mundial da Saúde (OMS).  

 Prever área para assepsia das mãos e esterilização de materiais e equipamentos. 

 Prever área para preparação e manuseio de alimentação para os animais. 

 Definir as áreas e o fluxo de gestão do biotério em áreas limpa e suja. 

 Para cada área, suja e limpa, deverá possuir um vestiário contemplado com área de troca 

e higienização, com chuveiros, pia. 

 Prever as seguintes áreas: almoxarifado, sala de estoque de ração e contêiner de estoque 

de maravalha. 

 Prever área para armazenamento de resíduos inertes e não inertes e de serviços de saúde. 

 Espaço para troca de EPI’s. 

 Espaço para autoclave dentro ou próximo ao local para assepsia de materiais. 

 Construção da cabine de segurança biológica classe I ou II. 

 Incluir no plano de gerenciamento de resíduos as etapas de coleta e tratamento de 

resíduos biológicos. 

 Prever de sistema de climatização e de iluminação adequada. 

 Prever gerador de energia para que animais não sofram com a suspensão de 

funcionamento de equipamentos essenciais na falta de eletricidade. 

2.2.3 Laboratórios 

 As diretrizes são indicativas e variam de acordo com o tipo de laboratório a ser 

implementado, obedecendo as normas técnicas indicadas no item 6 “Legislação e Normas 

técnicas” e outras de natureza específica. 
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 Os laboratórios devem, de preferência, prever vértices internos arredondados; menor 

número possível de juntas na edificação, sem reentrâncias, com materiais laváveis e não 

porosos; pisos nivelados; facilitando sua higienização. 

 Os materiais a serem utilizados para construção devem ser resistentes a produtos 

químicos. 

 Definir nível de segurança e biossegurança adequados para cada tipo de laboratório a ser 

planejado. 

 Instalações e suas tubulações deverão sempre que possível ser aparentes ou em shafts e 

forros facilmente removíveis para acesso, seguindo as cores padrão correspondentes ao 

seu uso, para facilitar seu reconhecimento, manutenção e ampliação/alteração futura. 

 Prever tubulação de ar com filtros para exaustão dos gases de acordo com o grau de 

biossegurança. A tubulação de ar deve igualmente estar conectada à capela de 

manipulação de reagentes gasosos, individualizadas em cada laboratório e prevendo 

tubulação/chaminé de saída sem impacto para os demais espaços e usuários do edifício e 

entorno. 

 Controle dos níveis de ruídos de equipamentos e instalações em acordo com as normas, 

para usuários e vizinhança. 

 Tubulação de água para lavagem de vidraria e outros equipamentos. 

 Chuveiro e Lavador de olhos em casos emergenciais, contemplado com sistema hidráulico 

específico e sistema de coleta de efluentes destinados a estação de tratamento. 

 Espaço para o armazenamento de reagentes, para balança, para vidrarias, equipamentos 

de laboratório e para o armazenamento de frascos de soluções preparadas. 

 Espaço para armazenamento de resíduos biológicos (placa de petri, agulhas, restos de 

amostras biológicas e demais) e outros tipos de resíduos que o laboratório venha a 

produzir( resíduos químicos, comum, perfuro cortantes...). 

 Prever o uso de luz UV ou outro tipo de radiação não ionizante, dispositivos de proteção e 

acionamento, quando requerido pelo laboratório. 

 Portas de controle de acesso restrito por meio de sistema eletrônico (senha e biometria) 

para os laboratórios de pesquisa. 

 Laboratórios de ensino de Graduação deverão ser providos de duas saídas, com portas de 

abertura rápida e para área externa.  

 Características específicas a serem detalhadas para cada caso, como a distribuição de  

bancadas destinadas as aulas práticas e aos experimentos de pesquisa, áreas destinadas a 

equipamentos ligados à eletricidade com presença de calor (estufas, muflas, chapas de 

aquecimento, banhos Maria, dentre outros), salas limpas, salas de preparação de soluções 

e amostras,  lajes para atender cargas específicas, dentre outras especificidades. 

 Projeto de prevenção de incêndio com especificação de locais adequados para extintores, 

hidrantes, detector de fumaça, sprinkler (chuveiro automático), alarme, sinalização e 

outros dispositivos adequados para a segurança, incluindo saídas e rotas de emergência.  
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 Locais destinados ao acondicionamento de kits de emergência, para possíveis acidentes. 

 Atenção ao sistema hidráulico do laboratório, utilizar materiais que possam receber 

descarga de água em altas temperaturas e baixa temperatura e a agressividade das 

substâncias químicas geradas como efluentes.   

 Destinar área para o abrigo dos cilindros de gases utilizados no desenvolvimento dos 

experimentos. 

 Sistema de tratamento para os gases emitidos pelas capelas químicas. 

 Deve-se prever a instalação de gerador(es) de energia para que o funcionamento de 

equipamentos essenciais seja mantido caso haja falta de eletricidade. 

 

2.2.4 Reagentário 

 Os reagentários são espaços destinados à guarda, estocagem e armazenagem de 

reagentes e produtos químicos em condições seguras, considerando a incompatibilidade 

química entre as substâncias químicas. 

 O local de armazenagem deve garantir mínimo risco de acesso e manipulação dos 

produtos. 

 Necessidade de ventilação natural e cruzada ou de um sistema de exaustão e de 

ventilação adequadas em função das características das substâncias químicas. 

 Prever equipamentos antiexplosão em exaustor, refrigeração, lâmpadas e interruptores. 

 Prever área para Kits de emergência, extintores de incêndios, conjunto de chuveiro e lava 

olhos para caso de acidentes. 

 Neste local é proibido ponto de água para higienização das mãos ou da área em si ou 

introdução de qualquer outro tio de material para função administrativa. 

 Prever espaço para troca de EPI’s. 

 

2.2.5 Estação de Tratamento de água 

 Estudo dos tipos de tratamento possíveis de acordo com a qualidade da água recebida 

(poço artesiano local existente) e a requerida para uso (laboratórios, banheiros e 

consumo). 

 Dimensionamento dos equipamentos de acordo com o tipo de tratamento a ser adotado, 

vazão e espaço disponível. 

 Dimensionamento para estações compactas de tratamento para água potável e para água 

cinza, destinado à utilização menos nobre. 

 Deverá ser previsto um laboratório de análise físico-química da água e análise 

bacteriológica, objetivando o controle da qualidade do tratamento e do funcionamento da 

estação. 
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 Prever de área para estocagem de produtos químicos utilizados no tratamento, área para 

descarte do lodo e demais áreas de apoio, como um pequeno vestiário.  

 Projetar tubulação de captação e coleta de água da chuva nas áreas impermeáveis da 

construção. 

 Igualmente deve beneficiar-se de ligação a gerador de energia para que o funcionamento 

de equipamentos essenciais seja mantido caso haja falta de eletricidade. 

2.2.6 Resíduos 

Resíduos inertes e não inertes 

 O plano de gerenciamento de resíduos deve levar em consideração as diretrizes do Plano 

Integrado de Resíduos do Município de Diadema. 

 Destinar área para o armazenamento de resíduos recicláveis, gerados a partir da  

implantação da coleta seletiva da instituição. 

 Prever espaço para compostagem de resíduos orgânicos. 

 Prever abrigos adequados para armazenamento dos resíduos, sendo eles: comum, com 

características domésticas, lâmpadas fluorescentes, madeiras, isopores, dentre outros. 

 Contemplar os abrigos que armazenem os resíduos de serviço de saúde, segundo a 

ANVISA RDC – 306, providos de áreas de higienização dos contentores. 

 Prever área de estocagem e administrativa. 

Resíduos Químicos oriundo dos Resíduos de Serviço de Saúde 

 Prever espaço para laboratório de resíduos químicos (laboratório físico-químico). 

 Prever espaço para a construção e bom funcionamento do abrigo para armazenamento 

dos resíduos químicos perigosos. 

 Respeitar as diretrizes estabelecidas pela “ABNT NBR 12235 Armazenamento de 

Resíduos Sólidos Perigosos”. 

 Prever espaço para atender as diretrizes da norma para o armazenamento temporário 

e destinação final (ABNT/NBRs-12807, 12808,  12809 e 12810:1993). 
 

2.2.7 Efluentes 

Efluente químico 

 Prever rede específica para coleta de efluentes químicos que deverão ser pré-traçados nos 

laboratórios e o tratamento final deve ocorrer em uma estação de tratamento de efluente 

químico e inspecionado por análises realizadas em um laboratório de resíduos químicos 

antes do seu lançamento na rede pública e coletora de esgoto. 

 Prever tanque de armazenamento desses efluentes com seu correto dimensionamento e 

especificação. 
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 Prever área de armazenamento de produtos químicos, painel de controle para o bom 

funcionamento da estação.  

Efluente doméstico 

 Prever sistema de coleta, tratamento e disposição dos efluentes domésticos. 

 Prever estações de tratamento compactas.  

 

3 CRITÉRIOS NA DEFINIÇÃO DO PARTIDO PROJETUAL  

O partido projetual deve manter coerência com o fato de tratar-se de encomenda pública de 

instituição produtora e divulgadora de conhecimento, uma universidade federal. Deste modo, o 

partido projetual deve tanto favorecer a inovação e experimentação, resultando em soluções de 

vanguarda, quanto reproduzir as melhores práticas e saberes acumulados em séculos de história 

da arquitetura e da engenharia. Deste modo, trata-se de definir partidos de projeto de edifícios 

universitários a altura dessa combinação promissora que é projetar a inovação e reconhecer os 

aprendizados da história construção de suas melhores experiências passadas. 

O processo produtivo dessas edificações deve prezar pela racionalização, economia, pré-

fabricação e respeito aos saberes e à saúde e segurança dos trabalhadores, no canteiro de obra, 

nas cadeias produtivas de fornecedores de insumos e materiais de construção, bem como na 

operação e manutenção do edifício em uso. As soluções projetuais devem especificar materiais 

sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental, verificando procedência, certificação e pegada 

ecológica dos materiais e sistemas especificados, quanto das relações de trabalho e produção.    

Do ponto de vista urbanístico, as novas edificações universitárias devem colaborar sempre que 

possível para a qualificação de seus campi e de seus entornos urbanos. Isso significa definir 

partidos que favoreçam espaços públicos e usos compartilhados com os cidadãos, abrindo-se de 

forma generosa para a vizinhança e contribuindo para cidades mais acolhedoras, animadas e 

integradas social e culturalmente. Deste modo recomenda-se que os edifícios não adotem formas 

acintosas de cercamentos, muros, gradis e guaritas, sendo discretos e eficientes no controle de 

acesso em áreas restritas, mas que estejam abertos à cidade.  

Na resposta ao Programa de Necessidades, deve-se avaliar sempre as melhores condições de 

atendimento às atividades e usos solicitados, o estágio mais avançado da técnica, com o 

conhecimento de referências nacionais e internacionais. Adotar critérios de arquitetura 

bioclimática, favorecendo qualidades ambientais naturais, de ventilação e iluminação, reduzindo 

as demandas por energia e sistemas mecânicos sempre que possível. Do mesmo modo, reduzir os 

custos e dificuldades de manutenção, favorecendo a durabilidade, a facilidade de substituição de 

componentes e a não exposição das equipes de limpeza e manutenção a riscos e sofrimentos 

desnecessários.   
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Sabendo que tais edificações terão alta durabilidade no tempo e que o desenvolvimento científico 

e tecnológico é dinâmico, bem como das novas demandas de experimentação artística e cultural, 

os projetos devem evitar propostas ou configurações espaciais rígidas que logo tornem-se 

anacrônicas e obsoletas.  Por isso, além de serem racionais e econômicas, as soluções devem se 

caracterizar pela versatilidade e flexibilidade; isto é, possibilitar mudanças, adaptações, 

recomposições, rearranjos e ampliações ao longo do tempo.   

A expectativa é que os investimentos públicos a serem feitos resultem em obras exemplares, 

economicamente viáveis e que logo possam ser apreciadas pela qualidade formal e espacial, pela 

racionalização produtiva e tecnologias empregadas, pela sustentabilidade ambiental, pela 

integração e qualificação da cidade, aportando assim importante contribuição ao desenvolvimento 

da cultura e da técnica. 

3.1 INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO E QUALIFICAÇÃO DA CIDADE 

a) Favorecer na implantação do edifício e sua fachada urbana a criação de alargamentos de 

calçadas, praças e esquinas, contribuindo para a qualificação do entorno e a atração dos 

moradores; 

b) Prever o uso compartilhado com os cidadãos de determinados equipamentos 

universitários que integram o Campus e o complexo edificado, tais como bibliotecas, 

teatros, museus, livrarias, cafés etc. de modo a criar um polo de serviços para o bairro de 

uso não exclusivo da universidade; 

c) Evitar formas acintosas de cercamentos, muros, gradis e guaritas, sendo discretos e 

eficientes no controle de acesso em áreas restritas; 

d) Realizar cooperação e planejamento conjunto com o poder público municipal, por meio 

dos instrumentos legais que este dispõe (Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

etc.) para induzir e favorecer outros equipamentos públicos, praças e comércio ao redor 

do campus, ampliando serviços e amenidades aos moradores e à comunidade acadêmica 

da UNIFESP; 

3.2 RACIONALIDADE DE PRODUÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

a) Promover a facilidade na execução, conservação e operação do edifício, sem prejuízo da 

durabilidade da obra; 

b) Conceber processos produtivos e sistemas construtivos, favorecendo a produção 

industrializada, a modulação e seriação de componentes e utilização de elementos pré-

fabricados. 

c) Estudar das situações de produção, favorecendo mecanização, a saúde e segurança do 

trabalhador, sem expô-lo a situações de risco desnecessárias.  
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d) Racionalizar o uso de materiais de acordo com suas dimensões de fabricação industrial, 

evitando a interferência entre sistemas e componentes, de modo a evitar desperdícios, 

cortes, retrabalhos e a produção desnecessária de resíduos.  

e) Dar preferência para aquisição de materiais produzidos regionalmente, que façam parte 

de culturas construtivas locais e que se enquadrem em critérios de sustentabilidade 

ambiental, quando for o caso.  

3.3 DESEMPENHO 

a) No uso e operação, observar critérios de ergonomia, conforto, higiene e segurança e 

sustentabilidade ambiental; 

b) Na manutenção, observar critérios de conservação, limpeza, facilidade de troca e 

reposição, economia e durabilidade; 

c) Nas redes de infraestrutura, sempre que possível realizar sua instalação externa às 

alvenarias ou em áreas sob painéis removíveis (forros e shafts), facilitando a manutenção 

preventiva e corretiva, o cadastramento de modificações e o reconhecimento do 

funcionamento dos sistemas pelos usuários; 

d) O desempenho deve ser avaliado de forma dinâmica no tempo, por isso as soluções 

projetuais devem prever versatilidade e flexibilidade, com possibilitando de mudanças, 

adaptações e ampliações ao longo do tempo. 

3.4 ECONOMIA 

a) Prever custos equilibrados e compatíveis com os praticados no mercado em obras de igual 

envergadura e semelhantes funções; 

b) Prescrever elementos, componentes construtivos e materiais de construção que 

apresentem características duráveis e máximo desempenho técnico de suas funções, 

considerando que a degradação de edifícios públicos por desgaste, deterioração, mau uso 

ou vandalismo, ao longo do tempo, devem resultar em ações de reparo e manutenção que 

não sejam custosas. 

c) Zelar pela economia nas soluções construtivas e prescrição dos materiais, sem 

comprometer a durabilidade e usabilidade do edifício, evitando soluções suntuosas ou 

ornamentais, peças de difícil execução e acabamentos de luxo que onerem os recursos 

públicos; 

d) Favorecer o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes 

no local para execução, conservação e operação, estimulando a economia regional; 

3.5 QUALIDADE DOS AMBIENTES INTERNOS 
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a) Os ambientes internos devem ser detalhadamente estudados para atender às 

necessidades dos usuários, o que exige um estudo minucioso de layout, disposição de 

móveis e equipamentos e da posição de usuários, nominados um a um por função (no 

caso de servidores). Deverão respeitar ainda o disposto no art. 3º, caput e §1º, do Decreto 

7892/2013. 

b) Além dos aspectos funcionais, os ambientes internos devem ser agradáveis, prevendo 

adequada proporção, ventilação e iluminação, escolha cromática e de acabamentos, 

evitando situações que possam produzir desconforto, insalubridade, claustrofobia etc.  

c) Os ambientes internos deverão ter iluminação e ventilação natural, com as exceções dos 

laboratórios, teatros e auditórios, guarda de materiais químicos, guarda de materiais 

perecíveis e outros. 

d) As circulações horizontais dos edifícios deverão ter iluminação e ventilação naturais, as 

exceções serão estudadas caso a caso. 

e) Nos ambientes de administração e escritórios, o posto de trabalho deverá estar no 

máximo a sete metros da janela. 

f) Todos os edifícios deverão ter um espaço de transição de acesso, entre o exterior e o 

interior, coberto com área mínima de cinquenta por cento da projeção do edifício.  

3.6 USO EFICIENTE DA ENERGIA 

a) Realizar planejamento e otimização do consumo energético; 

b) Prescrever equipamentos com menor consumo de energia e melhor eficiência; 

c) Realizar cálculo de iluminamento (lux) adequado para cada ambiente, projeto de 

iluminação com baixo consumo energético, utilização de sensores de presença nas áreas 

de uso esporádico ou pouco utilizáveis e melhor aproveitamento de iluminação natural; 

d) Melhorar as condições de conforto térmico evitando a incidência de radiação solar direta, 

com adoção preferencial de acabamentos claros nas áreas de grande incidência de luz 

solar e soluções arquitetônicas passivas, como brise-soleil, venezianas, telas termo-screen 

externas, prateleiras de luz, vidros especiais e o uso da ventilação natural, mesmo nos 

ambientes onde haja previsão para sistema de ar condicionado, de modo a otimizar seu 

desempenho; 

e) Prever a possibilidade de utilização de equipamentos para gerar energia em períodos de 

pico e tarifa mais cara de consumo; 

f) Tratar a cobertura do edifício mediante pinturas reflexivas ou proteção térmica, incluindo 

a possibilidade de teto-jardim, para diminuir a absorção de calor para o edifício; 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

75 

g) Prever a utilização de fontes alternativas de energia (principalmente solar) para 

alimentação de instalações, sistemas e equipamentos com demanda compatível ao 

potencial de geração; 

h) Prever a iluminação interna de grandes ambientes dividida em setores para atender 

demandas de uso parcial de espaço; 

i) Prever a utilização de lâmpadas e tecnologias de iluminação interna e externa que 

demandem menor consumo de energia, maior durabilidade e menor custo para 

destinação final de resíduos e lâmpadas.  

3.7 USO EFICIENTE DA ÁGUA 

a) Captação, armazenamento e tratamento de águas pluviais para reutilização na irrigação de 

jardins, limpeza, descargas sanitárias, refrigeração, sistema de combate a incêndio e 

demais usos permitidos para água não potável; 

b) Utilização de bacias sanitárias acopladas e válvulas especiais com o fluxo opcional por 

descarga ou de sistemas a vácuo; 

c) Reaproveitamento das águas de lavagem, com tratamento local, para utilização sanitária e 

usos especiais; 

d) Utilização de torneiras com acionamento eletrônico ou temporizador por pressão em 

locais onde o uso seria adequado e eficiente. 

e) No caso de não existência de rede coletora, planejar o tratamento de efluentes gerados e 

sua destinação, adotando sistemas ecológicos de tratamento de esgotos. 

3.8 USO DE MATERIAIS CERTIFICADOS E RENOVÁVEIS 

a) Especificação preferencial de materiais sustentáveis, certificados e de possível reciclagem; 

b) Planejamento para a escolha de materiais duráveis, visando ao alto desempenho e menor 

custo de destinação final, evitando a obsolescência prematura; 

c) Materiais que favoreçam higienização compatível com as exigências ambientais das 

atividades ali desenvolvidas. 

d) Materiais que permitam manutenção descomplicada e econômica, que favoreçam a 

limpeza sem utilização de produtos tóxicos e a substituição de componentes por similares 

disponíveis no mercado. 

e) Materiais cujos processos de extração de matérias-primas, beneficiamento, produção, 

armazenamento e transporte causem o mínimo impacto ambiental e que não estejam 

baseados na exploração do trabalho degradante, escravo ou infantil. 

3.9 MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RESÍDUOS 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

76 

a) Planejar espaços e sistemas visando o menor impacto ambiental, evitando danos à fauna, 

flora, ecossistema local e ao meio ambiente; 

b) Adotar técnicas de construção, operação e manutenção que gerem menos poluição e 

menor produção de lixo e resíduos; 

c) Durante a obra, minimizar a importação ou exportação de terra, prevendo terraplanagem 

que respeite a morfologia original do terreno e favoreçam compensação de corte e aterro 

no próprio terreno ou área do Campus. 

d) Propor soluções para a coleta seletiva do lixo, visando a reciclagem de materiais e a menor 

geração de resíduos descartáveis, de acordo com as normas vigentes e aprovação do 

Departamento de Gestão e Segurança Ambiental da UNIFESP; 

e) Implantar plano de drenagem do solo durante e após a execução das obras, evitando 

danos como erosão ou rebaixamento nocivo do lençol freático; 

f) A vegetação nativa de porte arbóreo ou arbustivo deverá ser preservada e/ou recuperada. 

A eventual compensação ambiental, referente à supressão e replantio de vegetação, 

deverá ser feita preferencialmente no interior do próprio Campus, com autorização dos 

órgãos competentes.   

g) Sempre que possível, e atendendo a legislação vigente, a edificação e suas áreas livres 

devem aproveitar positivamente a relação com a vegetação existente, procurando uma 

solução harmônica e que favoreça potenciais paisagísticos.  

h) Prever estruturas e espaços adequados para armazenamento e acondicionamento de 

reagentes e resíduos químicos, biológicos e radioativos (de acordo com o perfil do campus 

os princípios legais de logística reversa), em locais acessíveis aos veículos transportadores 

deste tipo de material. 

i) Prever calçamento e pavimentação externa com a utilização/aplicação de material 

permeável e respectivo sistema de coleta de águas pluviais, com alta resistência e 

durabilidade. 

j) Além dos tópicos acima citados, somam-se os critérios de sustentabilidade estabelecidos 

na Instrução Normativa 01/2010 do MPOG, para contratações de Obras Públicas. 

3.10 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

a) A urbanização, os edifícios, seus ambientes e espaços devem estar de acordo com normas 

de acessibilidade e de desenho universal (NBR 9050, Lei nº. 10.098/2000, Decreto nº. 

5.296/2004); 

b) Atender às pessoas Portadoras de Necessidades Especiais dentro dos melhores princípios 

da ergonomia quanto a: revestimentos e acabamentos em geral (sobretudo dos pisos), 
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sanitários, vestiários, bebedouros, soleiras, peitoris, corrimãos, bancadas, corredores, 

passarelas, escadas, elevadores, rampas, pisos táteis e direcionais.  

c) Devem ser previstos corretamente todos os fluxos de acesso ao edifício (entradas 

principais, secundárias, de serviço, pedestres, veículos, bicicletas, motoboys, etc.), 

garantindo sua racionalidade e coerência com as funções previstas, acessibilidade 

universal e facilidade de compreensão visual e lógica do edifício pelos usuários e 

prestadores de serviços;  

d) A capacidade dos estacionamentos de veículos deverá ser definida em função das 

diretrizes estabelecidas pelos códigos e normas das prefeituras municipais, garantindo a 

quantidade de vagas por norma para pessoas portadoras de necessidades especiais e 

idosos, bem como vagas ou espaços adequados para carga e descarga.  

e) Devem ser previstos bicicletários e ciclofaixas nos campi, se possível integrados ao sistema 

de ciclovias da cidade (existente ou em projeto). 

f) Devem ser avaliadas as condições e linhas existentes de acesso por transporte público, 

solicitadas novas paradas, coberturas, calçamento e iluminação pública adequados, 

favorecendo o transporte coletivo ao invés do individual. 

 

4 DIRETRIZES PARA O PROJETO COMPLETO 

4.1. A concepção do Projeto Completo deverá resultar da comparação entre as diversas soluções 

possíveis, devendo se levantar um conjunto de informações jurídicas, legais, programáticas e as 

melhores técnicas; dados analíticos e gráficos objetivando determinar restrições e possibilidades 

que regem e limitam o produto pretendido. Estas informações permitem caracterizar o partido 

das fundações, estruturas e instalações e as possíveis soluções das edificações e de implantação 

dentro das condicionantes levantadas. As soluções finais deverão estar em harmonia com os 

projetos de arquitetura e demais projetos, observando a não interferência e a compatibilização 

entre os elementos dos diversos sistemas da edificação. 

4.2. Os Projetos Completos e suas diretrizes e soluções específicas devem estar em acordo e 

subordinadas às Diretrizes Gerais (item 2), bem como ao Partido Projetual (item 3) que orienta 

globalmente o projeto da edificação.  

4.3. É obrigatória a consulta e atendimento às recomendações no Manual de Obras Públicas-

Edificações – Práticas da SEAP (Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio), estabelecidas 

pelo Decreto n. 92.100, de 10/12/85 e atualizadas pela Portaria n. 2.296, de 23/07/97.  

Endereço: http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf 

4.3.1. O Manual descreve, para cada projeto: 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf
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1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

6. Normas e Práticas Complementares 

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E SUAS ETAPAS 

Este item tem por finalidade definir o escopo dos serviços para a elaboração dos projetos de 

urbanismo, arquitetura e projetos complementares a serem entregues pela licitante, como: 

Levantamentos; Anteprojetos; Projetos Legais; Projeto Básico; Projeto Executivo; Projetos 

Complementares; Maquetes; Planilhas Orçamentárias e Quantitativas; Cronogramas Físico-

Financeiros; Memoriais Descritivos e de Cálculo (edificação, componentes construtivos, 

materiais e serviços). 

Serão fornecidos, no momento de Apresentação de Propostas para cada edifício (Fase II deste 

certame), os pré-Levantamentos documentais, o Programa de Necessidades e o Estudo Preliminar 

da edificação, em mídia, que deverá ser retirada com o Termo de Retirada de Pasta Técnica, para 

orientação dos trabalhos a serem elaborados. A licitante deverá confrontar o material existente 

(documentação jurídica, plantas, desenhos) fornecido com as condições atuais do terreno, do 

Campus e da legislação vigente e avaliar a correção e qualidade desses Levantamentos e Estudos.  

Durante as reuniões, a contratada deverá apresentar cópias dos projetos, soluções, propostas para 

serem discutidos; bem como os produtos de cada etapa ficarão sob expensas da contratada. Os 

coautores dos projetos subsequentes deverão considerar as prescrições normativas mais 

exigentes, quer na esfera Municipal, Estadual ou Federal, bem como, transferir os direitos autorais 

e patrimoniais à Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, relativos a todos os projetos de 

arquitetura e de engenharia contratados, conforme prevê o Art. 111 da Lei 8.666/1993 (“A 

Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico 

especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração 

possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua 

elaboração”). 

 

5.1.  REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE LEVANTAMENTOS PRELIMINARES 

A UNIFESP já realizou ou está realizando Levantamentos Preliminares de dados físicos, técnicos, 

legais e jurídicos para cada edifício a ser licitado na Fase II deste certame. Contudo, para cada 
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caso, a contratada deverá avaliar a correção e qualidade destes Levantamentos, realizando 

revisões ou novos levantamentos, de modo a contar com bases consistentes para o 

desenvolvimento completo do projeto, do qual arcará com a responsabilidade técnica.  

No final dessa etapa, deverá apresentar ao DE ProPlan UNIFESP todos os resultados (dados físicos 

e técnicos), desenhos, e relatórios realizados, para aprovação, em mídia digital e impresso em 

papel sulfite (2 vias), seguindo o padrão ABNT, no formato A1 e/ou A0. 

5.1.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 

A empresa licitante deverá revisar ou reelaborar o Levantamento Planialtimétrico Cadastral de 

cada Campus e terreno onde a edificação será construída, incluindo locação, DAP e identificação 

das espécies arbóreas existentes, níveis, terreno, logradouro, infraestrutura existente no terreno e 

nos logradouros, seguindo as normas técnicas da ABNT para esse tipo de serviço.  

No caso de projetos com interferências com outras edificações e redes de infraestrutura do 

Campus, deverá elaborar Levantamento Cadastral completo interno e externo das edificações 

existentes, abrigos, cobertura e área externa, considerando, as salas e dependências, detalhes de 

arquitetura específicos, principais pontos de elétrica, hidráulica, ar condicionado, caixas de 

passagens, caixilhos internos e os compõem as fachadas, e elaborar corte longitudinal e 

transversal.  

5.1.2. SONDAGEM GEOLÓGICA DO TERRENO (SPT) 

Para melhor orientação das soluções dos projetos técnicos de fundação e estrutura e outros 

projetos complementares, a licitante deverá elaborar ou revisar (no caso de já executada) 

sondagem geológica, análise do solo e relatórios técnicos do terreno, seguindo os padrões 

estabelecidos em normas tanto para execução dos serviços quanto para a apresentação dos 

resultados.  

5.1.3. RELATÓRIO DE VISTORIA 

A vistoria do local deverá ser elaborada por todos os projetistas das áreas técnicas envolvidos para 

execução dos projetos, tendo por base os levantamentos iniciais, para checagem das informações 

e de possíveis interferências que possam comprometer o desenvolvimento das etapas seguintes. 

O relatório deverá ser devidamente assinado pelos seus responsáveis, e possuir no mínimo 25 

fotos indicadas em planta, numeradas, identificadas e legendadas. 

5.1.4. LEVANTAMENTO DE DADOS LEGAIS E JURÍDICOS 

Complementar e revisar a documentação preliminar entregue pela UNIFESP a respeito da 

matrícula e certidões do imóvel, e toda legislação incidente sobre o terreno e edificação proposta, 

nos três níveis administrativos. É necessário que a licitante consulte os principais órgãos de 

aprovações municipais, estaduais e federais (Códigos de Obras, Planos Diretores, Zoneamentos, 

Uso e Ocupação do Solo, Sistema Viário, Patrimônio Histórico, Meio Ambiente e Áreas Verdes, 
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Operações Urbanas, Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde (RDC), Ministério do Trabalho (NR), 

Controle Ambiental e de Mananciais, CONDEPHAAT, CETESB, Companhia Metropolitano de São 

Paulo, Controle Rodoviário, Espaço Aéreo, IBAMA, IPHAN, DNER, PETROBRÁS) para verificação de 

impedimentos, restrições, condutas, necessidade de relatórios de EIA/RIMA, e outras informações 

que devem ser seguidas para consolidação das propostas técnicas de projeto para a posterior 

aprovação em todos os órgãos competentes (mesmo os que aqui não estão relacionados, mas que 

também se fazem necessários para a aprovação total dos projetos) e para início de execução das 

respectivas obras de construção do empreendimento. A aprovação desses projetos e a obtenção 

dos registros, licenças, alvarás, bem como a elaboração de relatórios necessários para a aprovação 

nos órgãos competentes serão de responsabilidade da licitante.  

 

5.2. REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE NECESSIDADES 

O Programa de Necessidades fornecido pela UNIFESP na pasta técnica, na Fase II desta licitação, 

aprovadas pelo Campus que pleiteia a nova edificação, resume o conjunto de características e 

condições necessárias ao desenvolvimento das atividades que, adequadamente consideradas, 

definem e originam a proposição para o empreendimento a ser realizado.   

No Programa de Necessidades a equipe da Pró-Reitoria de Planejamento procurou uniformizar 

demandas de todos os campi no que cabe isonomia entre as edificações e no atendimento aos 

usuários e destacar o que é específico e característica única marcante de cada edificação, em 

função de seus Projetos Político Pedagógicos e Planos de Desenvolvimento Institucional.  

Tal Programa, contudo, poderá ser parcialmente revisto pela contratada quando verificada alguma 

inconsistência ou ainda solicitadas informações complementares de modo a esclarecer e melhor 

descrever as demandas ali registradas. 

 

5.3. REVISÃO DO ESTUDO PRELIMINAR 

A UNIFESP apresenta para a Fase II desta licitação, Estudo Preliminar efetuado para assegurar a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental de cada empreendimento a 

ser licitado, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como de eventuais 

condicionantes legais e da UNIFESP. 

No Estudo Preliminar a equipe da Pró-Reitoria de Planejamento procurou uniformizar demandas 

de todos os campi no que cabe isonomia entre as edificações e no atendimento aos usuários e 

destacar o que é específico e característica única marcante de cada edificação, em função de seus 

Projetos Político Pedagógicos e Planos de Desenvolvimento Institucional.  

A contratada deverá revisar o Estudo Preliminar, em estreito diálogo e colaboração com a Pró-

Reitoria de Planejamento e a Comissão de Espaços Físicos de cada Campus. Os Levantamentos 
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Preliminares e o Programa de Necessidades revistos podem indicar necessidade de mudanças 

parciais no Partido Projetual e no Estudo Preliminar proposto. A revisão do Estudo Preliminar já 

resultará na entrega do AnteProjeto, sem a necessidade de nova apresentação de Estudo 

Preliminar revisto.  

 

5.4. ANTEPROJETO 

Conforme a NBR 13531/95, esta etapa destina-se “à concepção e à representação das informações 

técnicas provisórias de detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações e 

componentes, necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes 

à elaboração de estimativas de custos e prazos”.  

Tendo como base o Estudo Preliminar fornecido pela UNIFESP, a licitante deverá: 

a) Aprofundar e aprimorar as propostas preliminares fornecidas pela UNIFESP, consolidando 

o partido arquitetônico, as soluções técnicas envolvidas nessa etapa, e compatibilizando 

os diversos projetos e confrontando com as informações técnicas e legais; 

b) Avaliar se todas as condicionantes físicas, ambientais e legais estão sendo contempladas e 

resultando em soluções adequadas de projeto; 

c) Predefinir das soluções técnicas dos projetos complementares (estrutura; instalações 

elétricas, mecânicas, hidráulicas e sanitárias), considerando que deverá ser escolhido o 

método construtivo mais racional para execução do edifício. 

d) Apresentar desenhos, memoriais, quadros de áreas e acabamentos, dentro das normas 

técnicas vigentes; 

e) Apresentar modelo virtual tridimensional sem necessidade de renderização (exigida 

apenas na etapa final, de apresentação do Projeto Executivo) para avaliação da 

volumetria, composição, insolação, fachadas e demais definições projetuais, garantido a 

compreensão do projeto pela comunidade acadêmica e não apenas pelos profissionais de 

arquitetura e engenharia.  

Para a elaboração dessa etapa e os subitens serão programadas reuniões semanais na Pró-Reitoria 

de Planejamento (ProPlan) da UNIFESP, com a presença da Comissão de Espaços Físicos de cada 

Campus, onde o Coordenador Geral de Projetos da contratada deverá participar, dentre outros 

membros da equipe. Como produto dessa etapa, a empresa deverá entregar ao Departamento de 

Edificações (DE) da ProPlan duas cópias impressas e duas cópias em meio digital dos trabalhos 

solicitados.  

 

5.5. PROJETOS LEGAIS 
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Consistem na representação do conjunto de informações técnicas necessárias à análise e 

aprovação, por todas as autoridades competentes e concessionárias, “da concepção da edificação, 

dos seus elementos e instalações, com base nas exigências legais (municipal, estadual e federal), e 

à obtenção dos alvarás ou das licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades de 

construção”. (NBR 13531/95) 

Deverão ser graficamente representadas as plantas, cortes, fachadas, detalhes, esquemas, tabelas, 

em escala adequada e padrões estabelecidos pelos órgãos e concessionárias, com todas as 

descrições e justificativas. O acompanhamento da tramitação e a aprovação dos projetos e as 

despesas decorrentes dos procedimentos para aprovação (taxas, emolumentos, laudos) serão de 

responsabilidade da contratada, que deverá entregar ao DE ProPlan UNIFESP toda a 

documentação necessária para o início da obra do edifício. Entre os órgãos destacam-se: 

Prefeitura; Corpo de Bombeiros; Patrimônio Histórico, Áreas Verdes e Meio Ambientes, 

Companhia de Energia Elétrica; Companhia de Fornecimento de Água e Esgoto; CETESB e os que 

forem pertinentes para a realização das obras de cada Campus e para a aprovação dos projetos 

nos diversos órgãos considerados.  

Os Projetos Legais deverão ser apresentados aos órgãos públicos e concessionárias em duas fases: 

1) Após a execução e aprovação do Anteprojeto, para comprovação de atendimento às 

diretrizes municipais, ambientais e de concessionárias, verificação de alguma 

inconsistência a ser corrigida, pré-aprovações e licenciamento prévio; 

2) Após a execução do Projeto Básico, para fins de obtenção de alvará de construção, 

aprovação de Bombeiros, concessionárias e licença de instalação.  

Para a elaboração dessa etapa serão programadas reuniões no DE ProPlan UNIFESP, onde o 

Coordenador Geral de Projetos da contratada deverá participar. Na etapa Projetos Legais, cada 

fase será considerada concluída mediante contra-apresentação dos comprovantes e/ou 

protocolos expeditos pelos órgãos estabelecidos por esse edital, e os que se fizerem necessários 

para a posterior execução das obras. Como produto dessa etapa, a empresa deverá entregar ao DE 

ProPlan UNIFESP duas cópias impressas e duas cópias em meio digital dos trabalhos solicitados, e 

contra-apresentação dos comprovantes e/ou protocolos expedidos pelos órgãos. Concluída as 

etapas de aprovação, a contratada deverá entregar ao DE ProPlan UNIFESP toda a documentação 

necessária para o início da obra do Campus. 

 

5.6. PROJETO BÁSICO 

Projeto Básico é definido no Artigo 6o. Item IX  da Lei 8.666/93 como “conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 

complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
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ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 

métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 

identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração 

do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados 

para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 

provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo 

para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 

necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados.” 

Apesar da NBR 13531/95 definir o Projeto Básico como etapa “Opcional”, a Lei de Licitações é 

clara a respeito das etapas sucessivas necessárias na realização de projetos, em que o Projeto 

Básico é etapa fundamental que embasa o Projeto Executivo. 

A publicação do TCU intitulada "Obras Públicas - Recomendações Básicas para a Contratação e 

Fiscalização de Obras de Edificações Públicas" reafirma o Projeto Básico como etapa necessária 

para o Projeto Executivo. Assim afirma, no item 5.2: “O projeto básico é o elemento mais 

importante na execução de obra pública. Falhas em sua definição ou constituição podem dificultar 

a obtenção do resultado almejado pela Administração. O Projeto Básico deve ser elaborado 

anteriormente à licitação e receber a aprovação formal da autoridade competente. Ele deve 

abranger toda a obra e possuir os requisitos estabelecidos pela Lei das Licitações (...) Os projetos 

para construção, reforma ou ampliação de um empreendimento serão elaborados em três etapas 

sucessivas: estudo preliminar ou anteprojeto – realizado na fase preliminar à licitação –, projeto 

básico e projeto executivo. Todos esses estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma que 

guardem sintonia entre si, tenham consistência material e atendam às diretrizes gerais do 

programa de necessidades e dos estudos de viabilidade.” 

O mesmo documento de recomendações menciona ainda que “A Lei nº 8.666/93 estabelece que o 

Projeto Executivo seja elaborado após a conclusão do Projeto Básico e previamente à execução da 
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obra” e “excepcionalmente, permite que ele seja desenvolvido concomitantemente à realização do 

empreendimento.” Em nosso caso, realizaremos unicamente a licitação de obras a partir de 

Projetos Executivos Completos, e não de Projeto Básico, seguindo o que recomendam os órgãos 

de classe de engenheiros e arquitetos, o TCU e demais órgãos controladores.   

Assim sendo, entendemos o Projeto Básico como etapa preliminar e necessária ao Projeto 

Executivo, devendo obedecer a mesma estrutura deste (apresentada no item 5.6), em estágio 

ainda parcial, mas já preparando desenhos, relatórios, memoriais e orçamentos com a mesma 

estrutura de apresentação final, de modo a evitar retrabalhos desnecessários. 

Para a elaboração dessa etapa e os subitens serão programadas reuniões semanais na Pro-Reitoria 

de Planejamento (ProPlan) da UNIFESP, onde o Coordenador Geral de Projetos da contratada 

deverá participar, dentre outros membros da equipe. Como produto dessa etapa, a empresa 

deverá entregar ao Departamento de Edificações (DE) da ProPlan duas cópias impressas e duas 

cópias em meio digital dos trabalhos solicitados.  

 

5.7. PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

O Projeto Executivo consiste na “etapa destinada à concepção e à representação final das 

informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, completas, 

definitivas, necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos serviços de obras 

correspondentes”. (NBR 13531/95) 

O Projeto Executivo será composto pelos seguintes produtos:  

a) Compatibilização final do Projeto Básico; 

b) Projetos Executivos Completos apresentados em pranchas de desenho (itens 5.7.1 
a 5.7.7); 

c) Relatório técnico e memorial justificativo e memória de cálculos para cada projeto 
complementar (item 5.7.8); 

d) Representações tridimensionais (item 5.7.9)  

e) Memoriais Descritivos (edificação, componentes construtivos, materiais e 
serviços) (item 5.7.10); 

f) Planilha Orçamentária (item 5.7.11); 

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (item 5.7.12).  
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Entre os projetos e memoriais, a licitante deverá elaborar os seguintes itens: 

5.7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Projeto de Demolição (quando necessário);  

 Projeto de Terraplenagem; 

 Projeto Geométrico; 

 Projeto de Contenções de Maciços de Terras (taludes, gabiões e muros de arrimo); 

 Projeto de Drenagem superficial; 

 Projeto Rebaixamento de Lençol Freático (quando necessário); 

 Projeto de Troca de Solos (quando necessário); 

 Projeto de Instalações do Canteiro de Obras. 

5.7.2. ARQUITETURA E URBANISMO 

 Projeto de Implantação; 

 Projetos das Edificações dos três edifícios, áreas de apoio, áreas de controle e guaritas e 

das instalações comerciais da Avenida Conceição, incluído: plantas, cortes, fachadas, 

layout, desenho e detalhamento dos caixilhos, esquadrias metálicas e de madeira, 

detalhamento das áreas molhadas, marcenaria e acabamentos;  

 Projeto de Acessibilidade; 

 Projeto de Arquitetura Interior; 

 Projeto de Paredes, Pisos, Tetos e Acabamentos; 

 Projeto de Cobertura e Impermeabilizações; 

 Projeto de Comunicação Visual; 

 Projeto de Luminotécnica; 

 Projeto de Acústica em Teatros e Auditórios; 

 Projeto de Paisagismo e de Estacionamento; 

 Projeto de Acessos, Calçamento e Pavimentação, incluindo o passeio público da Avenida 

Conceição defronte ao lote; 
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 Projeto de Armazenamento e Disposição de Resíduos Sólidos, incluindo resíduos químicos, 

radioativos e de serviços de saúde; 

5.7.3. FUNDAÇÕES  

 Projeto de locação de obra, gabarito e eixos construtivos; 

 Projeto de Sistema de Fundações; 

 Projeto e Dimensionamento de Fundações Profundas; 

 Projeto e Dimensionamento de Blocos de Fundação, Baldrames e Embasamentos; 

 Projeto de Impermeabilização de Fundações e Embasamentos; 

 Projeto de Paredes Diafragma e Dispositivos de contenção de subsolos. 

5.7.4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, PRÉ-FABRICADA E/OU METÁLICA 

 Projeto e Dimensionamento de Estrutura de concreto armado moldado in loco ou de 

Sistema pré-moldado e/ou protendido; 

 Projeto de Fôrmas, Armações (com tabela resumo de Aço - bitolas e Kg) e Escoramento; 

 Projeto de Estrutura Metálica (com tabela resumo de Aço - perfis e Kg), detalhes 

construtivos, processo de montagem e revestimento de proteção contra fogo; 

5.7.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 

 Projeto de Instalações Elétricas, geração de energia e sistemas de backup no fornecimento 

de energia; 

 Projeto de Rede de Comunicação de Dados e Telefonia (Cabeamento Estruturado); 

 Projeto de Instalações Iluminação de Emergência; 

 Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio; 

 Projeto de Proteção contra Descarga Atmosférica; 

 Projeto de Antenas Coletivas de TV, Rádio e TV a cabo; 

 Projeto de Circuito Fechado de TV. 

5.7.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  

 Projeto de Água Fria e Água Quente; 

 Projeto de Esgotos Sanitários; 

 Projeto de Captação de Águas Pluviais; 
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 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais; 

 Projeto de Estação Compacta de Tratamento de Água; 

 Projeto de Sistemas de Coleta, Tratamento e Disposição de Efluentes. 

5.7.7. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 

 Projeto de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica; 

 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; 

 Projeto de Instalação de Gases. 

 Projeto de Elevadores e Escadas Rolantes 

Para a elaboração dessa etapa e subitens serão programadas reuniões semanais no DE ProPlan 

UNIFESP, para aprimoramento do solicitado, onde o Coordenador Geral de Projetos da contratada 

deverá participar. Como produto dessa etapa, a empresa deverá entregar ao DE ProPlan UNIFESP 

duas cópias impressas e duas cópias em meio digital dos trabalhos solicitados. 

5.7.8. RELATÓRIO TÉCNICOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULO DE PROJETO 

Acompanhando as pranchas de desenhos, é exigido Relatório técnico com memorial justificativo e 

memória de cálculos para cada projeto estrutural, de fundações e de instalações complementares. 

a) Os relatórios técnicos das áreas de instalações (climatização, sistemas mecânicos, elétrica 

e hidráulica) são textos com esquemas, gráficos e cálculos que, elaborados nas fases 

iniciais dos projetos, justificam a tomada de decisões e definições necessárias à 

continuidade dos mesmos. São relatórios que indicam os critérios adotados no 

dimensionamento dos  diversos sistemas. Podem incluir planilhas e desenhos explicativos.  

b) O relatório técnico de fundações deverá justificar a escolha do seu partido projetual  

embasado nas investigações geológicas e geotécnicas, sondagens e ensaios de campo. A 

memória de cálculo deve contemplar: 

- a descrição das ações nas fundações, provenientes da superestrutura, 

decorrentes do terreno e da água superficial e subterrânea;  

- os fatores de segurança global e parciais; 

- cálculos de carregamento e resistência, estados limite de serviço e de 

deslocamentos das fundações; 

- Dimensionamento geométrico e estrutural, indicando carga admissível e 

carga resistente de projeto. 
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c) O relatório técnico de justificativa do cálculo estrutural é outro item obrigatório. Quando o 

projeto for desenvolvido analiticamente através de software, não serão aceitos como 

memorial de cálculo somente as listagens eletrônicas dos resultados obtidos pelo 

software. Será exigida paralelamente às listagens eletrônicas que o calculista da estrutura 

apresente para a edificação:  

- modelo estrutural adotado e justificado;  

- cálculos de estabilidade de maneira legível e compreensível;  

- esquema dos pórticos considerados, com desenhos legíveis e carregamentos em 

cada barra para as combinações consideradas. Deverá ser considerada a 

verificação de 2ª; 

- ordem global do prédio, de maneira clara e objetiva, apresentada em separado 

dos relatórios listados pelo computador;  

- planta de cargas para as fundações.  

Quando se tratar de estrutura metálica o calculista da estrutura além dos itens já citados  

deverá apresentar também:  

- lista de material e especificações dos aços com as tensões de escoamento 

adotadas  

- justificativa das ligações, com cálculo das ligações para parafusos ou soldas.   

- justificativa e cálculo do sistema de proteção estrutural contra fogo. 

Os Relatórios Técnicos deverão ser executados nos programas Word e Excel, devendo ser 

entregues para análise duas cópias em papel sulfite formato A4 e arquivos digitais em CD. 

5.7.9. REPRESENTAÇÕES TRIDIMENSIONAIS DE APRESENTAÇÃO FINAL 

São exigidas pelo menos seis vistas renderizadas para apresentação final, resultantes de modelo 

virtual tridimensional, sendo três internas e três externas, de ângulos definidos pela contratante.  

São exigidas duas maquetes físicas (uma para o Campus e outra para a Reitoria) da área total do 

campus e da Uniforja, executadas em escala 1:200, representando as cores dos elementos e 

materiais arquitetônicos existentes e paisagismo, com base, pedestal e caixa de proteção acrílica. 

A maquete deverá incorporar faixa de no mínimo 50 metros adicionais ao limite do terreno, 

representando as edificações do entorno com volumes sólidos brancos sem detalhes, mas 

respeitando forma e gabarito, revelando a inserção urbana do edifício.  

5.7.10. MEMORIAL DESCRITIVO 

O Memorial Descritivo deve apresentar todas as características da edificação proposta no Projeto, 

com as especificações técnicas dos materiais e equipamentos empregados em cada serviço e seus 
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respectivos locais de aplicação, além das referências às Normas Técnicas a serem consultadas para 

a metodologia de execução dos serviços da obra.  

Este documento deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos 

produtos a serem aplicados, como traço de argamassa, resistência característica do concreto, tipo 

de fôrmas, tipo de aço, material, dimensões e características físicas dos elementos de alvenaria, 

classificação, dimensão e cor dos pisos e revestimentos, entre outras informações pertinentes.  

Os materiais de acabamento especificados no Memorial Descritivo deverão ser devidamente 

indicados na planta baixa, nos cortes e fachadas, devendo estar associados a uma legenda. 

 Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

a) As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade com as Normas 

do INMETRO e Práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos 

e serviços previstos no Projeto; 

b) As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e 

suficientes ao desempenho técnico requerido pelo Projeto, bem como para a contratação 

da obra; 

c) Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá 

compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o 

desempenho técnico global; 

d) As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao clima 

e técnicas construtivas a serem utilizadas; 

e) De preferência, as especificações técnicas deverão ater-se aos materiais, 

equipamentos e serviços pertinentes ao mercado local; 

f) As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 

fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento; 

g) As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas deverão 

adotar rigorosamente os padrões das concessionárias; 

h) A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que 

somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no Projeto; 

i) As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e 

comprovação do desempenho requerido pelo Projeto, através de testes, ensaios ou 

experiências bem sucedidas, a juízo do Contratante; 
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j) As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho 

técnico, considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da 

vida útil do componente da edificação; 

k) Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização 

do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas 

de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, definindo com 

clareza as características e desempenho técnico requerido pelo Projeto, de modo a 

permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes. 

5.7.11. QUANTIDADES E ORÇAMENTO 

a. As Planilhas de Quantidades de materiais e serviços deverão ser embasadas por memória 

de cálculo que permita conferência pela contratante de sua correção e metodologia de 

quantificação. Trata-se de item imprescindível para embasar a etapa de orçamento com 

precisão, evitando problemas futuros de aditamentos em obra.  

b. Apresentar Planilha Orçamentária contendo: Item, Código da referência utilizada (SINAPI, 

SICRO/DNIT ou eventuais Propostas de Mercado), Descrição do Item, Unidade, 

Quantidade, Custo Unitário, Custo Total Parcial, LDI (BDI), LDI Diferenciado e Custo Total. 

Deverão ser utilizados os custos das Planilhas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil – SINAPI ou do Sistema de Custos Rodoviários - SICRO do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, não sendo permitido 

utilizar unidades como VB (verba), GL (global) ou itens que contemplem diversos serviços 

agrupados em um só valor unitário. “Nos casos em que o SINAPI e SICRO não oferecerem 

custos unitários de insumos ou serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em 

tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da Administração 

Pública Federal, incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que 

possível, os custos de insumos constantes do SINAPI e SICRO” (Licitações e Contratos – 

Orientações e Jurisprudência do TCU, página 151). Declaração expressa do(s) autor(es) das 

planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos 

constantes das referidas planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os 

custos do SINAPI. Os Itens da Planilha deverão estar dispostos no molde estipulado pelo 

SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle) do Ministério da 

Educação, a saber: 

1. Serviços Preliminares/Técnicos; 

2. Movimento de Terra; 

3. Infraestrutura/Fundações Simples 

4. Fundações Especiais; 
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5. Superestrutura; 

6. Alvenaria/Vedação/Divisória; 

7. Esquadrias; 

8. Cobertura; 

9. Instalações Elétricas; 

10. Instalações Lógicas/Telefônica; 

11. Instalações Hidráulicas e Sanitárias; 

12. Impermeabilização; 

13. Isolação Térmica e Acústica; 

14. Instalações de Combate a Incêndio; 

15. Revestimentos; 

16. Vidros; 

17. Pintura; 

18. Serviços Complementares; 

19. Paisagismo/Urbanização; 

20. Equipamentos; 

21. Forro; 

22. Ar Condicionado; 

23. Piso; 

24. Instalações Especiais (alarme, CFTV, dentre outros). 

 Ao lado dos itens descritos acima deverá constar o valor da porcentagem (%) do mesmo 

sobre o valor da obra. 

c. Deverá ser fornecida pela contratada todas as composições detalhadas dos custos 

unitários utilizadas na Planilha Orçamentária, com base nas tabelas de composição de 

preços para orçamentos e/ou planilhas de composição de preços, públicas ou privadas, de 

reconhecida aceitação no mercado da construção civil, tais como: TCPO/PINI, FDE, EDIF, 

com adoção dos preços dos insumos disponibilizados pelas tabelas do SINAPI ou 

SICRO/DNIT, não sendo permitido utilizar unidades como VB (verba), GL (global) ou itens 

que contemplem diversos serviços agrupados em um só valor. Para os itens não existentes 
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no SINAPI ou SICRO/DNIT, deverão ser adotados valores médios de mercado, obtidos 

através de pesquisas entre, no mínimo, 3 (três) fornecedores distintos. 

d. A orientação para a Declaração Expressa do Cálculo do BDI (LDI) será passada à empresa 

nas reuniões realizadas no Departamento de Edificações e ProPlan UNIFESP, bem como os 

modelos orientativos para elaboração da composição de custos, planilhas orçamentárias e 

cronograma físico-financeiro. 

e. Na Planilha Orçamentária, na descrição dos itens, além das informações necessárias, 

deverão ser informados: 

i. A referência utilizada (empresa, modelo, código, etc...) seguida do termo “ou 

equivalente técnico”; 

ii. O nº. do Item e página do Memorial Descritivo que contém todas as 

especificações. 

f. Deverá ser informado na Planilha Orçamentária o mês de referência das Tabelas utilizadas 

e o Prazo de Execução da obra. Na entrega da Planilha Orçamentária, os custos das 

Tabelas do SINAPI ou SICRO/DNIT deverão ser referentes ao último mês publicado. 

g. Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra, discriminando medições mensais. 

h. Deverá ser fornecida pela contratada a ART ou RRT correspondente à Planilha 

Orçamentária. 

i. Deverá ser emitida, igualmente, Declaração do Responsável Técnico declarando, para os 

devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis 

com os projetos da obra referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são 

iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, em atendimento aos dispositivos 

do artigo 112 da Lei Nº 12.017 de 12 de agosto de 2009 e do Decreto Nº 7.983 de 8 de 

abril de 2013. 

5.7.12. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC): 

Apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) para orientar e 

determinar o manejo e destinação ambientalmente adequados de todos os resíduos gerados 

durante a Obra a ser executada, conforme a IN nº 01/2010 da SLTI/MPOG elaborar o Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, nas condições determinadas pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. 

O PGRCC deverá conter: 

a) A identificação e quantificação dos resíduos gerados; 
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b) O processo de triagem dos resíduos, se feito na obra ou nos locais de destinação 

licenciados para essa finalidade; 

c) O acondicionamento adequado dos resíduos desde a sua geração até o seu transporte, de 

forma a assegurar a reutilização e a reciclagem; 

d) A forma de transporte dos resíduos em conformidade com as etapas anteriores e de 

acordo com as normas técnicas vigentes; 

e) A destinação final, em acordo com a Resolução CONAMA nº 307 (por classes de resíduos). 

 

6. LEGISLAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

O projeto deverá atender a leis, decretos, resoluções, normas da ABNT e outros dispositivos 

estabelecidos na legislação vigente nos âmbitos federal, estadual e municipal. A seguinte lista é 

apenas indicativa dos dispositivos diretamente concernentes ao objeto do presente Edital, pois 

são presumidos, por parte dos proponentes, o perfeito conhecimento e a obediência à legislação 

em geral: 

6.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL  

a) Todos os Projetos deverão ser elaborados em obediência às diretrizes gerais da Lei nº. 

8.666/93 de 21/06/1993; 

b) Lei N° 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Institui o Novo Código Florestal; 

c) Lei N° 7.803, de 15 de agosto de 1989 - Altera o Código Florestal (Altera a redação da Lei 

N° 4.771, de 15 de setembro de 1965, e revoga as Leis N° 6.535, de 15 de julho de 1978 e 

7.511, de 7 de julho de 1986); 

d) Decreto Nº 750, de 10 de fevereiro de 1993 – Dispõe sobre o corte, a exploração e a 

supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da 

Mata Atlântica, e dá outras providências; 

e) Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis Nº 10.048, de 8 de 

novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas portadora de 

necessidades especiais, e Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

f) Seguir a legislação, normas e regulamento, em todas as esferas, sobre resíduos biológicos, 

químicos, radioativos, comuns, de obras e construções.  

g) Resolução nº 283 do Conama, de 12 de julho de 2001 – Tratamento e destinação 

final dos resíduos de saúde; 
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h) Resolução Nº 923, de 09 de novembro de 2009 do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária-Dispõe sobre procedimentos e responsabilidades do Médico Veterinário e do 

Zootecnista em relação à biossegurança no manuseio de microorganismos e de animais 

domésticos, silvestres, exóticos e de laboratório, inclusive os geneticamente modificados, 

bem como suas partes, fluidos, secreções e excreções.  

i) Resolução Normativa CTNBio Nº 2 de 27 de novembro de 2006 - Dispõe sobre a 

classificação de riscos de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e os níveis de 

biossegurança a serem aplicados nas atividades e projetos com OGM e seus derivados em 

contenção. 

j) Anexo da Resolução Normativa CONCEA Nº 15, de 16 de dezembro de 2013 - Baixa a 

Estrutura Física e Ambiente de Roedores e Lagomorfos do Guia Brasileiro de Criação e 

Utilização de Animais para Atividades de Ensino e Pesquisa Científica. 

 
k) Resolução RDC nº 33 da Anvisa, de 25 de fevereiro de 2003 – Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
 

l) Anvisa 306/2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde 

6.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL  

a) Lei N° 898, de 1° de novembro de 1975 (Já alterada pela Lei Estadual nº 3.746/83). 

Disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água e 

demais recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo, em 

cumprimento ao disposto nos Incisos II e III do art. 2° e Inciso VIII do art. 3° da Lei 

Complementar 94, de 29 de maio de 1974; 

b) Lei Nº 1.172, de 17 de novembro de 1976 – Delimita as áreas de proteção relativas aos 

mananciais, cursos e reservatórios de água, a que se refere o artigo 2° da Lei n° 898, de 18 

de dezembro de 1975, estabelece normas de restrição de uso do solo em tais áreas e dá 

providências correlatas; 

c) Lei Nº 11.216, de 22 de julho de 2002 – Altera a lei Nº 1.172 de 17 de novembro de 1976, 

que delimita as áreas de proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água de 

interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo. 

6.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

Deverá ser obtida pela licitante junto à Prefeitura de Diadema e junto à UNIFESP que já realizou 

levantamento preliminar, verificando sua incidência sobre o terreno e edificação em projeto:  

a) Plano Diretor Municipal; 

b) Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
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c) Certidão de Zoneamento e de Diretrizes Municipais para o terreno; 

d) Código de Obras. 

6.4. NORMAS, CÓDIGOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES  

A licitante deverá se orientar por normas específicas (ABNT, INMETRO, Normas Regulamentadoras 

da CLT, Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e normas pertinentes 

para cada assunto) de acordo com a natureza dos projetos a serem elaborados. As seguintes 

normas são relevantes para os objetivos técnicos deste Edital, pois poderão representar 

condicionantes para a concepção do partido projetual geral e para a elaboração dos projetos 

específicos: 

a) Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos e Federais – Práticas 

SEAP (Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio); 

b) Normas Regulamentadoras (NRs) e diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;  

c) Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA e do CAU;  

d) Portarias do Conselho de Vigilância Sanitária (CVS) da Associação Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA)  

e) Código de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo 

f) Código de Obras do Município em que estiver sendo realizado o projeto 

g) Cadernos Técnicos de Projeto da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação do 

Estado de São Paulo), como referencia para soluções de projeto em edifícios educacionais. 

A FDE sistematiza e divulga o conhecimento acumulado sobre a produção de edifícios 

escolares na forma de catálogos técnicos, cujos conteúdos estão disponíveis 

gratuitamente pela Internet. 

h) Normas Brasileiras (NBR) realizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para 

materiais e serviços da construção civil. A relação abaixo de normas pertinentes é uma 

relação orientativa. O responsável pela elaboração dos projetos é responsável pelo 

cumprimento de todas as Normas Técnicas pertinentes ao seu projeto específico, em sua 

versão mais atualizada, mesmo que não mencionadas nesta relação.  

NBR9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências às edificações, espaço, 

mobiliário e equipamento urbano 

NBR13532 Elaboração de projetos de edificações - Arquitetura  

NBR10152 Níveis de ruído para conforto acústico  

NBR12179 Tratamento acústico em recintos fechados 
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NBR14715 Chapas de gesso acartonado - Requisitos  

NBR11685 Divisórias leves internas moduladas   

NBR13207 Gesso para construção civil  

NBR11702 Tintas para edificações não industriais  

NBR7374 Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e 

métodos de ensaio  

NBR12544 Pisos elevados  

NBR10821 Caixilhos para edificação - Janelas  

NBR10830 Caixilho para edificação - Acústica dos edifícios  

NBR11706 Vidros na construção civil  

NBR14718 Guarda-corpos para edificação  

NBR9575 Impermeabilização - Seleção e projeto  

NBR9689 Materiais e sistemas de impermeabilização  

NBR5665 Cálculo do tráfego nos elevadores  

NBRNM313 Elevadores de passageiros-Requisitos de segurança para construção e 

instalação. Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,incluindo pessoas com 

deficiência  

NBR9818, NBR10339, NBR10819,  NBR11238 Projeto de execução de piscinas  

NBR6122 Projeto e execução de fundações  

NBR6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações  

NBR6123 Forças devidas ao vento em edificações  

NBR8681 Ações e segurança nas estruturas - Procedimento  

NBR14432 Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações - 

Procedimento  

NBR6118 Projeto de estruturas de concreto - Procedimento  

NBR8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios  

NBR9971 Elementos de fixação dos componentes das estruturas metálicas  

NBR14323 Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio - 

Procedimento  
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NBR6493 Emprego de cores para identificação de tubulações  

NBR5626 Instalação predial de água fria  

NBR7198 Projeto e execução de instalações prediais de água quente  

NBR8160 Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução  

NBR10844 Instalações prediais de águas pluviais  

NBR5354 Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais  

NBR5410 Instalações elétricas de baixa tensão  

NBR5413 Iluminância de interiores  

NBR5419 Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas  

NBR10898 Sistema de iluminação de emergência  

NBR5597 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT 

- Requisitos  

NBR6689 Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais  

NBR13932 Instalações internas de gás liquefeito de petróleo (GLP) - Projeto e execução  

NBR14570 Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e GLP - Projeto e 

execução  

NBR6135 Chuveiros automáticos para extinção de incêndio  

NBR9077 Saídas de emergência em edifícios  

NBR11742 Porta corta-fogo para saída de emergência  

NBR14880 Saídas de emergência em edifícios - Escadas de segurança - Controle de 

fumaça- Procedimento  

NBR6401 Instalações centrais de ar condicionado para conforto - Parâmetros básicos de 

projeto  

NBR 10.080 Instalações de ar condicionado para salas de computadores  

NBR 14.518 Sistema de Ventilação para Cozinhas Profissionais  

NBR 15635:2008 – Serviços de alimentação – Requisitos de boas práticas higiênico-

sanitárias e controles operacionais essenciais 

NBR 13.413 Controle de contaminação em áreas limpas 

NBR 12.216 Projeto de Estação de Tratamento de água para abastecimento público 
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NBR 7256 – Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais 

NBR12807:1993 – Resíduos de serviços de saúde – Terminologia; 

NBR12808:1993 – Resíduos de serviços de saúde; 
 

NBR12809:1993 – Manuseio de resíduos de serviços de saúde; 
 

NBR12810:1993 – Coleta de resíduos de serviços de saúde; 
 

NBR ISO 14644-5:2006  -Salas limpas e ambientes controlados associados  
 

NBR 15527:2007-Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para 

fins não potáveis – Requisitos 
 

NBR 12235:1992 -Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento 
 

NBR 10004:2004 -  Resíduos Sólidos-Classificação 

NBR 13221/94 Transporte de resíduos - Procedimento 

NBR 13463/95 Coleta de resíduos sólidos – Classificação 

NBR 16725/ 2011- Resíduo químico –Informações sobre segurança, saúde e meio 
ambiente. 
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VIEIRA, V. M. SALGADO, M.S. Indicadores da margem de incerteza das decisões arquitetônicas 
para laboratórios nb3 a partir de estudo de casos. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Plano diretor de infraestrutura do Campus Diadema: 
levantamentos, diagnósticos e planos temáticos. São Paulo: 2014 (em desenvolvimento). 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – Faculdade de Ciências Farmacêuticas Instituto de Química (FCF-

IQ/USP) – Manual de Cuidados e Procedimentos com Animais de Laboratório do Biotério de 

Produção e Experimentação da FCF-IQ/USP – São Paulo: 2013 

 (http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/Manual-Cuidados-com-Animais.pdf). 
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7. COMPATIBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS 

Os projetos complementares de diferentes especialidades deverão estar perfeitamente 

compatibilizados entre si, refletidos também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do 

conjunto, sem omissões, erros ou conflitos que comprometam a integridade do material 

apresentado, que possa gerar, com isso, perda de tempo e eventuais atrasos. Para tanto, a 

licitante contratada deverá indicar representante técnico, na qualidade de Coordenador de 

Projetos, para realizar planejamento, programação e controle de todas as atividades e etapas a 

serem desenvolvidas nesse edital, bem como: 

a) Manter estreito cumprimento das etapas e prazos estabelecidos nesse edital; 

b) Participar ativamente de todas as reuniões quando agendadas pelo DE ProPlan UNIFESP e 

durante a elaboração dos projetos, onde o Coordenador responsável deverá trazer duas 

(2) cópias dos projetos para discussão (uma para arquivamento na UNIFESP e outra para 

retorno com indicações de revisão); 

c) Coletar informações junto ao DE ProPlan UNIFESP e apresentar os resultados de cada fase;  

d) Estabelecer a compatibilização dos projetos entre as diversas áreas técnicas avaliando 

interferências, critérios e soluções adotados; 

e) Seguir a padronização dos desenhos, documentos técnicos e normas, além de revisar os 

produtos e projetos em cada etapa; 

f) Nenhuma etapa poderá ser seguida sem a autorização e aprovação por escrito do DE 

ProPlan UNIFESP e, sobretudo, sem o cumprimento da etapa anterior e as devidas 

compatibilizações e a total conclusão dos serviços. Manter estreito cumprimento das 

etapas e prazos estabelecidos nesse edital; 

 

8. PADRONIZAÇÃO DOS DESENHOS, APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PROJETOS 

Todo material produzido, de acordo com sua especificidade (desenhos, textos, planilhas), deverá 

seguir as normas técnicas da ABNT, ser padronizado e conter as seguintes informações: 

a) Identificação da UNIFESP e do Departamento de Edificações da Pró-Reitoria de 

Planejamento; 

b) Dados da licitante e carimbo técnico contendo identificação dos autores e responsáveis 

técnicos pelos diversos projetos, habilitação e registro profissional, número de ART's e 

RRT’s, assinaturas, título, assunto, data de emissão e de revisão, numeração, código, fase 

de trabalho, atividade técnica relacionada (Arquitetura, Estrutura, Elétrica, Hidráulica, 

Mecânica, etc.); entre outros dados pertinentes; 
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c) Os desenhos serão apresentados em arquivos com extensão DWG (AutoCad 2010 ou 

superior), com especificações e arquivos de plotagem (com respectivas penas de 

plotagem), PLT, PDF e em escalas e padrões previstos pelas normas técnicas e os 

desejados pelo DE ProPlan UNIFESP, podendo ser aceita, mediante análise e aprovação, a 

padronização proposta pela licitante. Planilhas e textos serão elaborados e entregues em 

softwares de extensão DOC, XLS e PDF. Imagens poderão ser apresentadas em JPG ou TIF. 

Todo o material fornecido pela licitante deverá ser enviado em duas (2) cópias impressas e 

em mídia digital; inclusive o material a ser apresentado durante as reuniões e durante o 

término de cada fase;  

d) Os desenhos, textos e planilhas serão numerados em sequencia e conter número total de 

pranchas. Serão agrupados de acordo com cada atividade técnica e de acordo com as 

etapas de produção. Apresentar listagem e relação de todos os desenhos elaborados;  

e) Apresentação e fornecimento da(s) ART(s) e/ou RRT(s), devidamente assinada pelas 

partes, do Projeto de Arquitetura e de Engenharia ao Departamento de Edificações – Pró-

Reitoria de Planejamento – DE ProPlan da UNIFESP. Após a aprovação final, a contratada 

emitirá ART e/ou RRT relativa à responsabilidade técnica pelos projetos executivos de 

arquitetura, todos os projetos complementares e Planilhas Orçamentárias, objeto deste 

termo; 

f) Obrigação de transferência dos direitos autorais e patrimoniais à Universidade Federal de 

São Paulo, UNIFESP, relativos a todos os projetos de arquitetura, engenharia e 

complementares; 

g) Todas as entregas deverão ser acompanhadas de ficha contendo relação dos projetos e 

materiais entregues ao DE ProPlan UNIFESP, e folha de protocolo, em duas vias. 

h) Todas as incompatibilidades, dúvidas e/ou falta de informações encontradas nos projetos, 

durante a execução das obras, serão de responsabilidade da licitante sem ônus para 

UNIFESP. 

A empresa licitante, previamente à emissão final dos desenhos originais em cada etapa, deverá 

submetê-los à aprovação do DE ProPlan da UNIFESP, utilizando duas cópias, que deverão indicar 

em campo apropriado que se trata de primeira emissão e/ou revisão e cópia em CD dos arquivos 

relativos aos desenhos entregues.  

O DE ProPlan UNIFESP, após análise dos projetos, encaminhará a EMPRESA uma das cópias com 

comentários determinando modificações ou informando a aprovação. A outra cópia e o CD serão 

retidos para controle. O procedimento descrito, se necessário, será repetido, originando outras 

emissões e/ou revisões até que não ocorra necessidade de correções e/ou adaptações e/ou 

complementos.  
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Finalizadas todas as etapas e tendo todos os desenhos revisados, a licitante deverá entregar toda a 

documentação em duas (2) cópias impressas e em mídia digital. 

 

9.  QUALIDADE E GARANTIA 

O recebimento dos projetos pelo DE ProPlan UNIFESP não desobrigará a empresa contratada de 

sua plena responsabilidade com relação à adequação e compatibilizações dos projetos aos 

aspectos de segurança, obediência às normas técnicas e à legislação vigentes, funcionalidade e 

exequibilidade, devendo a licitante proceder a todas as correções e adaptações necessárias, bem 

como as não previstas que surgirem durante a execução da obra. 
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ANEXO I 

PLANILHA DE CUSTOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREÇO 

O valor total estimado da contratação é de R$ 3.525.127,93 (três milhões quinhentos e vinte e 

cinco mil cento e vinte e sete reais e noventa e três centavos), conforme apuração de mercado e 

planilha físico-financeira apresentada a seguir. 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O Cronograma Físico-Financeiro para o Projeto Executivo Completo Para os Edifícios de Acesso, de 

Laboratórios e da Biblioteca/Auditório para Unidade José Alencar, Campus Diadema da Unifesp, 

é de 210 (duzentos e dez) dias, prazo de execução dos serviços compatível com o tamanho e grau 

de complexidade deste edifício.  

A etapa Projetos Legais, dividida em duas entregas, será considerada concluída mediante contra-

apresentação dos comprovantes e/ou protocolos expeditos pelos órgãos estabelecidos por esse 

edital, conforme item 5.5, da Pasta Técnica.  

Os espaços hachurados, em amarelo, correspondem ao tempo de análise e aprovação pelo DPD – 

Departamento de Planos Diretores da ProPlan das respectivas fases de elaboração dos projetos, 

podendo ser ampliado pela UNIFESP caso necessário. 
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ANEXO II - 1 - FICHA RESUMO CATs e ATESTADOS PARA PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE 

Item Atestados para os seguintes 
Projetos Executivos 

Nº das 
Páginas 

Pontuação do Documento 
(USO DA UNIFESP) 

Pontuação do Item 
(USO DA UNIFESP) 

1 
Arquitetura de edificações de 
ensino e/ou pesquisa 

      

    

    

2 
Arquitetura de edificações de 
escritórios e/ou administrativos 

      

    

    

3 
Fundação profunda (estaca 
cravada ou moldada in loco) 

      

    

    

4 
Sistema estrutural pré-moldado 
em concreto 

      

    

    

5 
Sistema estrutural pré-fabricado 
em aço 

      

    

    

6 
Sistema de armazenamento e 
distribuição de água 

      

    

    

7 
Cabine primária de entrada de 
energia 

      

    

    

8 Instalação de elevadores 

   

  

  

9 
Ar-condicionado com sistema 
central (chiller e/ou VRV) 

      

    

    

10 
Teatro/Auditório e áreas técnicas 
correspondentes 

      

    

    

11 Sistema de Combate a Incêndio 

      

    

    

12 
Execução de Orçamentos de 
Edificações 

      

    

    

   TOTAL   

      

    

     

     

     

     

  

* para fins de pontuação neste Edital, em cada um destes itens só serão aceitas quantidades na mesma unidade 
apresentada nas tabelas dos itens 4.2.2 e 4.2.4. Caso a CAT ou o Atestado apresentados indiquem a quantidade em 
unidade diferente do solicitado pela tabela, deverão ser anexados documentos, projetos e memórias de cálculo que 
demonstrem ou comprovem de forma coerente a equivalência das unidades apresentadas na CAT ou no Atestado 
com as unidades solicitadas na tabela. 
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ANEXO II - 2 - FICHA RESUMO CATs e ATESTADOS PARA PROPOSTA TÉCNICA DA EQUIPE 

Item Profissionais Atestados para os seguintes 
Projetos Executivos 

Nº das 
Páginas 

Pontuação do 
Documento 

(USO DA UNIFESP) 

Pontuação do 
Item 

(USO DA UNIFESP) 

1 
Coordenador 
(arquiteto ou 
engenheiro) 

Coordenação / 
Gerenciamento de projetos 

      

    

    

2 
Arquiteto e Urbanista 
(edificações) 

Arquitetura de edificações 
de ensino e/ou pesquisa 

      

    

    

3 
Arquiteto e Urbanista 
(edificações) 

Arquitetura de edificações 
de escritório e/ou 
administrativas 

      

    

    

4 
Engenheiro civil 
(geotécnico) 

Fundação profunda (estaca 
cravada ou moldada in loco) 

      

    

    

5 
Engenheiro civil (de 
estruturas) 

Sistema estrutural pré-
moldado em concreto 

      

    

    

6 
Engenheiro civil (de 
estruturas) 

Sistema estrutural pré-
fabricado em aço 

      

    

    

7 
Engenheiro civil (de 
hidráulica) 

Sistema de armazenamento 
e distribuição de água 

      

    

    

8 
Engenheiro ou 
Arquiteto (Segurança 
do Trabalho) 

Sistema de Combate a 
Incêndio 

      

    

    

9 Engenheiro eletricista 
Cabine primária de entrada 
de energia 

      

    

    

10 
Engenheiro eletricista 
ou mecânico 

Instalação de elevadores 

   

  

  

11 
Engenheiro eletricista 
ou mecânico 

Ar-condicionado com 
sistema central (chiller e/ou 
VRV) 

      

    

    

12 
Arquiteto ou 
Engenheiro (conforto 
ambiental) 

Teatro/Auditório e áreas 
técnicas correspondentes 

      

    

    

13 
Arquiteto ou 
Engenheiro 
(orçamentista) 

Orçamento de Edificações 

     

   

   

    TOTAL  
 

     
      
      
      

 

  

* para fins de pontuação neste Edital, em cada um destes itens só serão aceitas quantidades na mesma unidade 
apresentada nas tabelas dos itens 4.2.2 e 4.2.4. Caso a CAT ou o Atestado apresentados indiquem a quantidade em 
unidade diferente do solicitado pela tabela, deverão ser anexados documentos, projetos e memórias de cálculo que 
demonstrem ou comprovem de forma coerente a equivalência das unidades apresentadas na CAT ou no Atestado 
com as unidades solicitadas na tabela. 
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ANEXO II - 3 - FICHA RESUMO - CERTIFICADOS DA QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA DA EQUIPE 

Item Profissionais Projetos Executivos Nº das 
Páginas 

Título 
(Esp./Aperf./ 
Mest./Dout.) 

Carga Horária 
(mín. 360h.) 

Pontuação do 
Documento 

(USO DA UNIFESP) 

Pontuação do Item 
(USO DA UNIFESP) 

1 
Coordenador 
(arquiteto ou 
engenheiro) 

Coordenação / 
Gerenciamento de 
projetos 

          
        
        

2 
Arquiteto e 
Urbanista 
(edificações) 

Arquitetura de 
edificações de ensino 
e/ou pesquisa 

          
        
        

3 
Arquiteto e 
Urbanista 
(edificações) 

Arquitetura de 
edificações de 
escritório e/ou 
administrativas 

          
        

        

4 
Engenheiro civil 
(geotécnico) 

Fundação profunda 
(estaca cravada ou 
moldada in loco) 

          
        
        

5 
Engenheiro civil 
(de estruturas) 

Sistema estrutural 
pré-moldado em 
concreto 

          
        
        

6 
Engenheiro civil 
(de estruturas) 

Sistema estrutural 
pré-fabricado em aço 

          
        
        

7 
Engenheiro civil 
(de hidráulica)** 

Sistema de 
armazenamento e 
distribuição água** 

          
        
        

8 
Engenheiro ou 
Arquiteto (Seg. 
do Trabalho)** 

Sistema de Combate 
a Incêndio** 

          
        
        

9 
Engenheiro 
eletricista 

Cabine primária de 
entrada de energia 

          
        
        

10 

Engenheiro 
eletricista ou 
mecânico 

Instalação de 
elevadores 

    
     

    

11 
Engenheiro 
eletricista ou 
mecânico** 

Ar-condicionado com 
sistema central 
(chiller e/ou VRV)** 

          
        
        

12 

Arquiteto ou 
Engenheiro 
(conforto 
ambiental) 

Teatro/Auditório e 
áreas técnicas 
correspondentes 

          
        
        

13 
Arquiteto ou 
Engenheiro 
(orçamentista)** 

Orçamento de 
Edificações** 

          
        
        

      TOTAL   
 

       

        

        

        

  

** para os profissionais dos itens 7-Eng. Civil (de Hidráulica), 8-Eng./Arq. (Seg. do Trabalho), 10-Eng. Elet./Mec. 
(Ar-Cond.), 12-Eng./Arq. (Orçamentos) serão considerados  apenas títulos de Especialização ou 
Aperfeiçoamento. 
***Duração= >360horas / Especialização/Aperfeiçoamento= 1 - Máx. 1 / Mestrado=1,5 - Máx. 1,5 / 
Doutorado=2 - Máx. 2 
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ANEXO II – 4 – FICHA RESUMO INDIVIDUAL DE INFORMAÇÕES DO CAT E ATESTADO 

EMPRESA LICITANTE:           

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) + ATESTADO REFERENTE A: 
 PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE (PTL)  PROPOSTA TÉCNICA DA EQUIPE (PTE) 

1-Arquitetura de edificações de ensino e/ou pesquisa 1-Coordenação / Gerenciamento de projetos 
2-Arquit. de edificações de escrit. e/ou admin. 2-Arquit. de edificações de ensino e/ou pesq. 
3-Fundação profunda (est. crav./mold. in loco) 3-Arquit. de edificações de escrit. e/ou admin. 
4-Sist. estrutural pré-moldado em concreto 4-Fundação profunda (est. crav./mold. in loco) 
5-Sist. estrutural pré-fabricado em aço 5-Sistema estrutural pré-moldado em concreto 
6-Sistema de armazenamento e distribuição de água 6-Sistema estrutural pré-fabricado em aço 
7-Cabine primária de entrada de energia 7-Sist. de armaz. e distribuição de água 
8-Instalação de Elevadores 8-Sistema de Combate a Incêndio 
9-Ar-cond. com sist. central (chiller e/ou VRV) 9-Cabine primária de entrada de energia 
10-Teatro/Audit. e áreas técn. Correspond. 10-Instalação de Elevadores 
11-Sistema de Combate a Incêndio 11-Ar-cond. com sist. central (chiller e/ou VRV) 
12-Execução de Orçamentos de Edificações 12-Teatro/Audit. e áreas técn. correspond. 

 13-Orçamento de Edificações 
 
CAT/ATESTADO À PÁG.:         Nº DA CERTIDÃO:       

ATIV. TÉCNICA (SOMENTE ESPEC. DO ITEM):        

              

              

EMPRESA EXECUTORA:           

NOME DO PROFISSIONAL:          

Nº CAU/CREA:    TÍT. PROFISSIONAL. :      

EMPRESA CONTRATANTE:          

EMITENTE DO ATESTADO:          

LOCAL DA EXECUÇÃO:          

 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 
 

  
  / /       A      / /        

 
DIMENSÕES/QUANT. INDICADAS NA 
CAT/ATESTADO: 

 
 

 m.  m2  m3 

 ton.  kVA  TR 

 lugares  outra:       

 
DIM./QUANT. DEMONSTRADAS EM DOCUM. 
COMPLEMENTAR, PROJ.  E MEMÓRIAS (CASO 
NECESSÁRIO)*: 

  m.  m2  m3 

 ton.  kVA  TR 

 lugares  outra:       

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA À CAT 
 (PARA USO DA UNIFESP): 

 

* Só serão aceitas para pontuação as CATs e atestados que possuam informação de quantidades na mesma unidade de 
medida solicitada no edital, caso contrário a conversão para a unidade do edital deverá estar devidamente demonstrada 
em documentação complementar, projetos e/ou memória de cálculo.  
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ANEXO II - 5 - FICHA RESUMO CATs e ATESTADOS CARACTERÍSTICA MARCANTE PARA 

PROPOSTA TÉCNICA DA EQUIPE DA LICITANTE OU DA SUBCONTRATADA 
Item Profissionais Atestados para os seguintes 

Projetos Executivos 
Nº das 
Páginas 

Pontuação do 
Documento 

(USO DA UNIFESP) 

Pontuação do 
Item 

(USO DA UNIFESP) 

1 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos Executivos de 
Laboratórios de Química ou 
Similares (foco em instalações) 

      

    

    

2 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos Executivos de Sistemas 
de Controle de Qualidade de Ar 
(Refrigeração, Exaustão, 
Filtragem e Purificação de Ar) 
em salas limpas e/ou 
laboratórios de pesquisa e 
ensino 

      

    

    

3 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos, Planos ou Laudos de 
Qualidade Ambiental e/ou 
Controle de Riscos Ambientais 
por Agentes Químicos, 
Radioativos e/ou de Serviços de 
Saúde 

      

    

    

4 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos ou Planejamento de 
Sistemas de Coleta, 
Armazenamento, Transporte e 
Destinação de Resíduos 
Químicos, Radioativos e/ou de 
Serviço de Saúde 

      

    

    

5 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos Executivos de Sistemas 
de Coleta, Tratamento  e 
Disposição de efluentes 

      

  

  

6 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos Executivos de Estação 
Compacta de Tratamento  de 
água 

      

    

    

    TOTAL  
 

     
      
      
      

 
 

  

* para fins de pontuação neste Edital, em cada um destes itens só serão aceitas quantidades na mesma unidade 
apresentada nas tabelas dos itens 4.3.1.6. Caso a CAT ou o Atestado apresentados indiquem a quantidade em 
unidade diferente do solicitado pela tabela, deverão ser anexados documentos, projetos e memórias de cálculo que 
demonstrem ou comprovem de forma coerente a equivalência das unidades apresentadas na CAT ou no Atestado 
com as unidades solicitadas na tabela. 
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ANEXO II - 6 - FICHA RESUMO - CERTIFICADOS DA QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA DA EQUIPE 
DA LICITANTE OU SUBCONTRATADA PARA ATENDER CARACTERÍSTICA MARCANTE  

Item Profissionais Projetos Executivos Nº das 
Páginas 

Título 
(Esp./Aperf./ 
Mest./Dout.) 

Carga Horária 
(mín. 360h.) 

Pontuação do 
Documento 

(USO DA UNIFESP) 

Pontuação do Item 
(USO DA UNIFESP) 

1 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos Executivos 
de Laboratórios de 
Química ou Similares 
(foco em instalações) 

          
        
    

    

2 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos Executivos 
de Sistemas de 
Controle de 
Qualidade de Ar  

          
        
        

3 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos, Planos ou 
Laudos de Qualidade 
Ambiental e/ou 
Controle de Riscos 
Ambientais por 
Agentes Químicos, 
Radioativos e/ou de 
Serviços de Saúde 

    
  

    

    
  

  

    

  
  

4 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos ou 
Planejamento de 
Sistemas de Coleta, 
Armazenamento, 
Transporte e 
Destinação de 
Resíduos Químicos, 
Radioativos e/ou de 
Serviço de Saúde 

    
  

    

    
  

  

    

  
  

5 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos Executivos 
de Sistemas de 
Coleta, Tratamento e 
Disposição de 
efluentes 

    
      

    
    

        

6 
arquiteto ou 
engenheiro 

Projetos Executivos 
de Estação Compacta 
de Tratamento de 
água 

          
        
    

    

      TOTAL   
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ANEXO II – 7 – FICHA RESUMO INDIVIDUAL DE INFORMAÇÕES DOS CATS E ATESTADOS 

DE CARACTERÍSTICA MARCANTE 

EMPRESA LICITANTE:           

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) + ATESTADO REFERENTE A: 
 PROPOSTA TÉCNICA (PTMarc) 

1-Proj. Exec. Edificações laboratórios de quimica 
2-Proj. Exec. Sistemas de Controlo Qualidade de Ar 
3-Proj. Planos ou laudos de Qualidade Ambientarl 
4-Proj. Plan. Sists. Coleta, Armazen., Transp. Residuos 
5-Proj. Exec. Coleta, Tratam. E Disposição de Efluentes 
6-Proje. Exec. Estação Compacta Tratamento Água 

 
CAT/ATESTADO À PÁG.:         Nº DA CERTIDÃO:       

ATIV. TÉCNICA (SOMENTE ESPEC. DO ITEM):        

              

              

EMPRESA EXECUTORA:           

NOME DO PROFISSIONAL:          

Nº CAU/CREA:    TÍT. PROFISSIONAL. :      

EMPRESA CONTRATANTE:          

EMITENTE DO ATESTADO:          

LOCAL DA EXECUÇÃO:          

 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 
 

  
  / /       A      / /        

 
DIMENSÕES/QUANT. INDICADAS NA 
CAT/ATESTADO: 

 
 

 m.  m2  m3 

 ton.  kVA  TR 

 lugares  outra:       

 
DIM./QUANT. DEMONSTRADAS EM DOCUM. 
COMPLEMENTAR, PROJ.  E MEMÓRIAS (CASO 
NECESSÁRIO)*: 

  m.  m2  m3 

 ton.  kVA  TR 

 lugares  outra:       

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA À CAT 
 (PARA USO DA UNIFESP): 

 

* Só serão aceitas para pontuação as CATs e atestados que possuam informação de quantidades na mesma 

unidade de medida solicitada no edital, caso contrário a conversão para a unidade do edital deverá estar devidamente 

demonstrada em documentação complementar, projetos e/ou memória de cálculo.



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

111 

ANEXO III 

 

MODELO DE RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA COM DECLARAÇÃO DE 

ACEITABILIDADE DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA CARACTERÍSTICA MARCANTE DO 

PROJETO 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

À 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 03/2014 – FASE II.2 

 

 

Prezados Senhores: 

 

Apresento através desta, os profissionais que compõem a Equipe Técnica responsável pelos 

projetos relativos as características marcantes necessários para atender os critérios editalícios de 

pontuação da Fase II.2 com objetivo de contratação dos projetos dos Edifícios do Campus Diadema 

da UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. 

 

Nos termos do edital, DECLARAMOS que, se a empresa (razão social da Empresa Licitante, for a 

vencedora, ASSUMIREMOS a responsabilidade técnica e o compromisso de participação na equipe 

de elaboração dos projetos a serem desenvolvidos, como ESPECIFICADOS ACIMA. 

 

1. ARQUITETO OU ENGENHEIRO (Projetos Executivos de Laboratórios de Química ou Similares foco 

em instalações) 

Responsável técnico: 

CAU nº ou CREA nº: 

Assinatura: 

Endereço: 

Telefone : 

 

2. ARQUITETO OU ENGENHEIRO (Projetos Executivos de Sistemas de Controle de Qualidade de Ar) 

Responsável técnico: 

CAU nº ou CREA nº: 

Assinatura: 

Endereço: 
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Telefone : 

 

3. ARQUITETO OU ENGENHEIRO (Projetos, Planos ou Laudos de Qualidade Ambiental e/ou 

Controle de Riscos Ambientais) 

Responsável técnico: 

CAU nº ou CREA nº: 

Assinatura: 

Endereço: 

Telefone: 

 

4. ARQUITETO OU ENGENHEIRO (Projetos ou Planejamento de Sistemas de Coleta, 

Armazenamento, Transporte e Destinação de Resíduos Químicos, Radioativos e/ou de Serviço de 

Saúde) 

Responsável técnico: 

CAU nº ou CREA nº: 

Assinatura: 

Endereço: 

Telefone: 

 

5. ARQUITETO OU ENGENHEIRO (Projetos Executivos de Sistemas de Coleta, Tratamento e 

Disposição de efluentes) 

Responsável técnico: 

CAU nº ou CREA nº: 

Assinatura: 

Endereço: 

Telefone: 

 

6. ARQUITETO OU ENGENHEIRO (Projetos Executivos de Estação Compacta de Tratamento de 

água) 

Responsável técnico: 

CAU nº ou CREA nº: 

Assinatura: 

Endereço: 

Telefone: 

 

Tendo examinado o Edital do processo em epígrafe TODOS OS COMPONENTES LISTADOS ACIMA 

DECLARAM, estarem cientes e de acordo com a indicação pela empresa (razão social da Empresa 
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Licitante), como responsável técnico pelos projetos ESPECIFICADOS NO PREÂMBULO, objeto da 

licitação em referência.  

 

 

Cidade (UF), dia/mês/ano. 

 

 

 

 

____________________________ 

Empresa Licitante 

(responsável LEGAL - nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO IV 

 MINUTA DE CONTRATO 

CONCORRÊNCIA 03/2014 – FASE II.2 

PROCESSO Nº 23089.001098/2013-18 – Acessório 23089.001049/2014-66 

CONTRATO Nº XXXX/2014 

 

CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
COMPLETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
PARA OS EDIFÍCIOS DE ACESSO, DE 
LABORATÓRIOS E DA BIBLIOTECA/AUDITÓRIO 
PARA UNIDADE JOSÉ ALENCAR, CAMPUS 

DIADEMA DA UNIFESP, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
PAULO, E A EMPRESA XXXX 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, com sede na cidade de São Paulo - 
Capital, à Avenida Sena Madureira, 1.500, inscrito no CNPJ sob o nº XXXX, neste ato representado 
pelo (NOME DA AUTORIDADE E CARGO), nomeado pela Portaria nº XXXX, de XX/XX/XXXX, 
publicada em XX/XX/XXXX, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº XXXX, de XX/XX/XXXX, publicada em XX/XX/XXXX, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, 
CEP XXXX, no Município de XXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor 
XXXX, portador da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, tendo em vista o que consta no 
Processo nº XXXX, e o resultado final da Concorrência n° XXXX/XXXX, com fundamento na Lei nº 
8.666, de 1993, no Decreto nº 2.271, de 1997, e na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de 
abril de 2008, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, 
mediante as cláusulas e as condições seguintes:  

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de arquitetura e 
engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas na Pasta Técnica e anexos do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos da Concorrência, 
identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 

1.3.1. Contratação de empresas especializadas na elaboração de Projetos Executivos 
Completos de arquitetura e engenharia PARA OS EDIFÍCIOS DE ACESSO, DE LABORATÓRIOS 
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E DA BIBLIOTECA/AUDITÓRIO PARA UNIDADE JOSÉ ALENCAR, a ser construído no Campus 
Diadema da Unifesp - Universidade Federal de São Paulo, conforme especificações e 
elementos técnicos constantes na Pasta Técnica (Estudo Preliminar, Programa de 
Necessidades) e demais Anexos a este Edital, empreendimento com aproximadamente 27 
mil m² de área construída. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de 60 dias após o encerramento do prazo de 
execução do serviço, a partir da emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente, 
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da 
Lei nº 8.666 de 1993. 

2.2. O prazo de execução dos serviços será de 210 (duzentos e dez) dias corridos e terá 
início a partir da emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O valor total estimado da contratação é de R$ 3.525.127,93 (três milhões quinhentos e 
vinte e cinco mil cento e vinte e sete reais e noventa e três centavos), conforme planilha anexa. 

3.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.2. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2014, na 
classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 153031   

Fonte: 0112.000.000  

Elemento de Despesa: 44.90.51 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento será de 30 (quinze) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor competente. 

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
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contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor 
competente, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 
procedimentos: 

5.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período, através dos respectivos documentos comprobatórios.  

5.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em 
sua totalidade.  

5.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 
original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 
correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a quitação antecipada do valor 
respectivo, desde que não signifique prejuízo da etapa correspondente, ou seja, não será 
admitida substituição do serviço a ser executado, conforme cronograma físico-financeiro, 
salvo em hipóteses supervenientes devidamente justificadas, comprovadas e 
previamente aprovadas pela Administração. 

5.2.2. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data da 
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia 
relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados. 

5.2.2.1. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 

5.2.3. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de 
cálculo detalhada. 

5.3. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem 
como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

5.3.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou 
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificados; 

5.3.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, à CNDT ou 
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

5.3.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou 
fatura que tenha sido paga pela Administração. 

5.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Comissão Especial de Licitações 
Processo nº. 23089.001098/2013-18 – Principal 
Processo nº 23089.001049/2014-66 - Acessório 

               

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

Rua Sena Madureira, 1500. CEP 04021-000. São Paulo-SP. Brasil. 

 

117 

pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante. 

5.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade do cadastramento da Contratada no SICAF, na CNDT e/ou nos sites oficiais, 
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

5.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

5.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

5.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 
outro meio previsto na legislação vigente. 

5.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

5.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I, onde: 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido; 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da Parcela em atraso; 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:  

I = (6/100)/365 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1.  O preço consignado neste Contrato é fixo e irreajustável. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Será exigida a prestação de garantia pela Adjudicatária, como condição para a celebração 
do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por 
uma das seguintes modalidades: 

 dinheiro ou títulos da dívida pública; 

 Seguro-garantia; ou 

 Fiança bancária. 

7.1.1. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por 
cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da 
Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de 
garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo 
legal e o valor da correspondente proposta. 

7.2. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em conformidade com o 
disposto no art. 1º, IV, do Decreto-Lei nº 1.737, de 1979. 

7.3. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda. 

7.4. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade 
durante a vigência do contrato. 

7.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

7.6. No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada nas mesmas 
condições. 

7.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada. 

7.8. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 
que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos na Pasta Técnica 
e anexos do Edital. 
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8.2. Conforme indicado no Edital da Fase I e nos termos da Súmula 185 do Tribunal de 

Contas da União, a critério da Administração, a empresa autora do projeto poderá ser contratada 

mediante análise de preço de mercado para realizar a fiscalização, supervisão e/ou gerenciamento 

a serviço exclusivo da Administração.  

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1.  Realizar os serviços, de acordo com as especificações constantes deste Edital e seus 
anexos transcritos ao Contrato. 

9.2. O recebimento do objeto, a critério da Administração, poderá ser provisório, para 
posterior verificação, da sua conformidade com as especificações do Edital e da proposta. 

9.3. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados 
e prepostos, obrigando-se igualmente por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigida por força da Lei, ligadas ao 
cumprimento do presente Contrato. 

9.4. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo. 

9.5. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto desta licitação, sem prévia autorização da Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP. 

9.6. Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no processo licitatório. 

9.7. No caso de, por motivo de força maior, ocorra a substituição de profissional da equipe 
indicado na Fase I, este deverá ser submetido à avaliação e aprovação pela UNIFESP com base 
nos mesmos critérios da Fase I. 

9.8. Prestar esclarecimentos à Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP sobre eventuais 
atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam independentemente de solicitação. 

9.9. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência 
Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas 
que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado. 

9.10. Aceitar quantitativos superiores ou inferiores àqueles contratados em função do direito 
de alteração de até 25% de que trata o art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
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9.11. Comunicar formalmente a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 dias, a 
intenção de rescindir o Contrato ou de não ensejar a renovação do mesmo. 

9.12. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

9.13. A subcontratação parcial é permitida, conforme estabelece o artigo 72 da Lei 8.666/93, 
seguindo as seguintes disposições: 

9.14. Poderão ser subcontratados serviços técnicos, mediante prévia autorização por parte da 
CONTRATANTE, para serviços especiais por conta de suas especificidades técnicas, em parcela 
não superior a 40% da prestação da prestação de serviços, devendo a subcontratada possuir 
todas as condições de habilitação previstas no edital e permanecendo a CONTRATADA 
integralmente responsável pelo serviço assim subcontratado. 

9.15. A autorização prevista no subítem 9.13. somente será dada após análise e aprovação da 
seguinte documentação: 

9.15.1. Dados completos da empresa a ser subcontratada e seus documentos de 
qualificação técnica relativos ao trabalho a ser executado, que comprovem sua adequação 
às exigências do processo licitatório. 

9.15.2. Plano de Trabalho referente ao relacionamento que manterá com a subcontratada, 
com cópia do contrato firmado, que deverá conter cláusula expressa de cessão de direitos; 

9.16. A administração se reserva o direito de efetuar fiscalização compartilhada com a 
CONTRATADA sobre as empresas subcontratadas, não eximindo a CONTRATADA da total 
responsabilidade sob os serviços executados, inclusive sob a ótica cível. Tal fiscalização se 
motiva na garantia da qualidade e da compatibilidade técnica dos Planos e projetos 
subcontratados, visando, de forma preventiva e acautelatória, a preservação do interesse 
público. 

9.17. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no 

prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a verificação dos serviços executados. 

9.17.1. A Contratada fica obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 

documento em que se verificarem incorreções, cabendo à fiscalização não atestar a última 

e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas. 

9.18. Durante a fase de execução da obra, a empresa projetista CONTRATADA deverá, como 
garantia de seus serviços e sem ônus para a Administração, realizar quando solicitada pela 
fiscalização da UNIFESP a revisão e compatibilização dos projetos por ela elaborados para o 
pleno desenvolvimento das obras, bem como dar toda a assessoria na resolução de lacunas e 
pendências, inclusive no que diz respeito à aprovação dos projetos legais e licenciamentos. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Efetuar o pagamento dos valores de que trata o item 3 deste Contrato. 

10.2. Exigir a fiel observância das especificações da Pasta Técnica, do Edital e seus Anexos. 

10.3. Atuar de forma ampla e completa no acompanhamento da entrega dos Projetos.  

 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente 

designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme 

detalhado na Pasta Técnica, no Edital e seus Anexos. 

11.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 

serviços contratados. 

11.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

11.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, 

ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

12.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular 
processo administrativo, à penalidade de: 

a) multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, até o limite de 15 (quinze) dias. 

12.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos 
deveres elencados no Edital, Pasta Técnica, anexos do Edital e no contrato, sujeitará a 
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Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
penalidades de: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação; 

c) suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal de São Paulo 
– UNIFESP pelo prazo de até dois anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

12.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do 
contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

12.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
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12.7. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação. 

12.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

12.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 
da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Edital e seus anexos. 

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.3. Indenizações e multas. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA: 

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Seção Judiciária de São Paulo - Justiça Federal. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 


