
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

Termo de referência para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia
para execução de demolição de piso e execução de piso estrutural em concreto armado para
de sustentação do transformador e cabine primária e captação de águas pluviais.

Local: Unidade de Pronto Atendimento – UPA
Endereço: Av. dos Autonomistas, nº 500 – Vila Figueiredo, Rio Grande da Serra – SP

1. Apresentação:
Este termo de referência é pertinente à contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia, visando o objeto descrito no item seguinte.

2. Do objeto de manutenção:
A Unidade de Pronto Atendimento, abreviadamente UPA, é a unidade de saúde responsável por
concentrar os atendimentos de saúde de média complexidade, compondo uma rede organizada
em conjunto com a atenção básica e a atenção hospitalar no município, localizada à Av. dos
Autonomistas,  nº  500  –  Vila  Figueiredo.  No  presente  momento,  o  local,  conjuntamente  a
unidade de pronto atendimento que recebe as pessoas atingidas por situações de emergências
vítimas da COVID-19, e garante que seus pacientes possam ser transferidos para unidades de
saúde de alta complexidade, caso necessário.
No edifício da mencionada unidade foi adotado como partido arquitetônico de implantação a
topografia do lote, desenvolvendo, portanto, uma edificação de três andares escalonados.
Em vistoria realizada no dia 26 de Janeiro, conforme solicitação da Secretaria de Saúde em 25
de Janeiro de 2021, na referida unidade, observou-se sinais de instabilidade no piso de concreto
(recalque)  evidenciada por  trincas  na  superfície  do  piso,  bem  como  consequentemente,
corroborando em processo de infiltração no solo e agravo no recalque. Cabe salientar que a
área abriga o transformador e a cabine primária. Observou-se ainda a existência de uma caixa
de passagem de cabos elétricos sem a devida vedação em sua superfície exterior, a ausência de
sistema de captação de águas pluviais no abrigo do transformador e da cabine primaria. Diante
dos fatos aqui apresentados, verificou-se possíveis motivos dessa patologia se dão por conta de
falhas de projeto, execução e/ou manutenção. 

3. Objetivo:
Diante  deste  cenário,  o  objetivo  do  presente  trabalho  é  a  contratação  de  empresa  de
engenharia especializada para execução de demolição de piso e execução de piso estrutural em
concreto armado para de sustentação do transformador e cabine primária e captação de águas
pluviais.
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4. Justificativa:
A contratação de empresa especializada proposto pelo Termo de Referência, justifica-se pela
necessidade da adoção de ações de manutenção corretiva visando à reparação, mantendo-os
em  permanente  condição  de  atender  adequadamente  as  demandas  institucionais  e  a
integridade da sociedade usuária.

5. Atividades a serem desenvolvidas

A seguir estão elencadas as etapas dos serviços a serem contratados:
 Isolamento e identificação da área objeto;
 Desligamento de equipamento/transformador;
 Verificação de possíveis danos nas conexões do transformador devido ao decaimento do

solo;
 Remoção de estrutura de cobertura e cobertura da área do transformador;
 Içamento do transformador através de guindaste;
 Execução de instalação provisória para religamento do equipamento;
 Religamento de transformador em local provisório;
 Demolição e remoção do piso danificado;
 Remoção de solo úmido;
 Regularização e compactação do solo;
 Lançamento de fundação de rachão sobre solo compactado;
 Lançamento de lastro de brita sobre rachão;
 Aplicação de lona plástica;
 Confecção  de  piso  estrutural  armado  e  acabamento  com  cimentado  comum

desempenado;
 Execução de junta de construção (isopor + mastique);
 Execução de estrutura de cobertura e cobertura da cabine primária;
 Desligamento de equipamento/transformador em local provisório;
 Içamento do transformador através de guindaste;
 Religamento de transformador em local permanente;
 Recolocação de estrutura de cobertura e cobertura da área do transformador;
 Acompanhamento técnico de obra.

Ressalta-se que todas as atividades deverão atender a boa técnica e as normas pertinentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

6. Prazos
O prazo estimado para a realização das atividades descritas acima será de Vinte (20)  dias, o
cronograma de execução deverá obedecer à planilha salvo exceções em que a CONTRATADA
apresente justificativa plausível por escrito na qual realize todas as atividades, descritas no Item
5 deste Termo de Referência, e realize a recuperação estrutural nos termos do projeto anexo.
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Como  os  equipamentos  deverão  ser  desligados  para  realização  das  atividades,  as  datas  de
realização dos trabalhos internos deverão ser, antecipadamente, compatibilizadas com o ENEL.
O prazo de execução se inicia a partir da emissão da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria
de Obras e Planejamento.

7. Valor Estimado
O valor global dos trabalhos orçados referentes às atividades do presente termo de referência
está estimado em R$  41.693,20 (quarenta e um mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte
centavos).
A planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro constam anexo a este termo. 

O pagamento será efetuado em medição única,  após  finalização dos  serviços  contratados e
posterior aceitação da Secretaria de Obras e Planejamento.
Caso haja necessidade de alteração e/ou complemento de alguma informação pertinente, a
empresa deverá realizar a mudança sem ônus para a Prefeitura.

8. Produtos finais a serem entregues
Manutenção e reparos devidamente executados com determinação de garantia na execução
dos serviços.
Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica, devidamente
recolhida,  de  execução  emitida  pelo  profissional  responsável  com  experiência  previamente
comprovada.
A comprovação do cumprimento do trabalho será feita por meio da entrega de Documento
emitido pela CONTRATADA em que atesta que os serviços foram executados até a referida data,
contendo planilha de execução e Ofício solicitando a medição da entrega final da realização dos
serviços.

9. Condições para qualificação técnica
9.1  Certidão  de  Registro  de  Pessoa  Jurídica  e  certidão  de  registro  do(s)  profissional(is)
indicado(s) como responsável(is) técnico(s) do serviço, ambas expedidas pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro do prazo de validade, cópia autenticada ou emissão
via internet junto ao órgão competente.
9.1.1 Comprovação que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissionais de nível superior devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, detentores de Acervo Técnico por execução de obra ou serviço de característica
semelhante;
9.1.2 A comprovação de que trata o item 8.1.1, será realizada através de atestados fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo estar acompanhados do respectivo
“Acervo Técnico”, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia – CREA;
9.1.3 Os profissionais detentores dos Acervos Técnicos referidos no item 8.1.1, deverão integrar
a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos serviços.
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10. Anexos
 Projeto Básico;
 Memorial Descritivo;
 Planilha Orçamentária;
 Cronograma Físico-Financeiro. 

11. Esclarecimento de Dúvidas:
Para que possam obter esclarecimentos quanto as dúvidas e/ou informações complementares
que  possam  existir  referentes  ao  objeto,  deverão  entrar  em  contato  através  do  e-mail
eletrônico:  obraseplanejamento@riograndedaserra.sp.gov.br,  pelo  telefone  (11)  4820-8013
e/ou comparecimento pessoal na Avenida Dom Pedro I, 10, Centro, Rio Grande da Serra, de
segunda a sexta-feira, com horário marcado entre 8h00min e 17h00min. 

12. Disposições Finais
A  Contratada  deverá  expressamente  se  comprometer  a  executar  os  serviços  em  estrita
observância ao Edital e seus Anexos e as exigências técnicas pertinentes ao objeto.
Por conta exclusiva da contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos,
contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário,
previdenciário, comercial ou social e outras que sejam de competência fazendária ou não e os
saldará diretamente junto a quem de direito, sem prejuízo da eventual retenção e recolhimento
pela Autarquia por expressa disposição legal ou contratual.
Os  serviços  serão  fiscalizados  por  funcionários  da  equipe  técnica  devidamente  habilitada
pertencente à Secretaria de Obras e Planejamento.
A contratada deverá recolher e apresentar a ART referente ao contrato, antes de se iniciarem os
serviços.
Sempre que for convocada para esclarecimentos a contratada deverá comparecer sob pena de
assumir o ônus pelo não cumprimento.
Em  nenhum  momento  a  empresa  vencedora  transferirá  a  terceiros  as  incumbências  do
contrato,  sem  aprovação  prévia  da  Contratante.  Nenhuma transferência  mesmo  autorizada
isentará a contratada de suas responsabilidades contratuais e legais.
A Contratada e seu engenheiro serão responsáveis pelas condições de segurança dos serviços,
não  cabendo  à  Contratante  ou  a  sua  fiscalização  qualquer  responsabilidade  por  tais
procedimentos. 

Eng.º Eduardo Vieira do Nascimento
Secretário de Obras e Planejamento

CREA: 5069604090
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