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Prefeitura Municipal de Bauru 
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitações 

Edital de Licitações n.º 556/14 

Processo Administrativo n.º 43.876/14 

Concorrência Pública n.º 011/14 

 

 

O Município de Bauru, através da Secretaria da Administração, por sua Divisão de Licitação, sito à Praça das 
Cerejeiras, nº 1-59, sala 2 Vila Noemy, fará realizar procedimento licitatório, na modalidade Concorrência 
Pública - TIPO MAIOR OFERTA, que será regida pelas Leis Federais n.º 8666/93 e 8987/95, com as alterações 
introduzidas pela Lei Federal n.º 8883/94 e posteriores, bem como demais legislações pertinentes. 

Para participar da presente Concorrência Pública na condição de Licitante, deverá o interessado protocolar e 
entregar na, Secretaria Municipal da Administração - Divisão de Licitação sito  à  Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º 
andar sala 02 – CEP 17.014.900- Vila Noemy, na cidade de Bauru, estado de São Paulo, até às 15h (quinze) 
horas do dia 01(primeiro) dia  de abril de 2015, os envelopes a que se refere o item IV do Edital. 

A sessão Pública da Abertura dos envelopes será realizada às 15h(quinze) horas do dia 01(primeiro) de 
abril do corrente ano, na sala de reunião da Secretaria da Administração Municipal, sito a Praça das 
Cerejeiras, 1-59, 2º andar, sala 02 Vila Noemy - Bauru - SP. 

O edital de licitação poderá ser adquirido junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de Compras, até o dia 
31(trinta e um) de março  do corrente ano,  localizada na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, sala 2, 2º andar, 
Vila Noemy - Bauru - SP. ou pelo site: www.bauru.sp.gov.br,  a partir da primeira publicação do presente.  

 

I - OBJETO DA LICITAÇÃO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a permissão de uso de espaço público, para EXPLORAÇÃO DE UM 
PONTO PARA CANTINA, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, LOCALIZADO NA AV. DR. 
NUNO DE ASSIS, 14-60 BAURU/SP, COM ÁREA TOTAL DE 11,74 M², COMPREENDENDO BALCÃO, 
CANTINA E DEPÓSITO; conforme Especificações e Normas Técnicas oferecidas pela Secretaria 
Municipal de Planejamento conforme ANEXO IX.  

 

II - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Serão consideradas em condições de participar os interessados, pessoas jurídicas ou físicas, que atendam as 
condições do presente edital.          

2.2. As PESSOAS JURÍDICAS interessadas deverão apresentar os seguintes documentos: 

2.2.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal n.º 8.666/93) 

a) Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e RG. 

b) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no 
caso de inexistência de Contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de 
Empresas, em se tratando de Sociedades Empresariais, no caso de Sociedade por Ações, 
acompanhado da ata arquivada da assembléia da última eleição da diretoria e no caso de 
Sociedades Simples, acompanhado de alterações. O contrato social deverá estar de acordo 
com a Lei Federal nº 10406/2002 (Código Civil) e, em se tratando de ME ou EPP, 
também deverá estar de acordo com a Lei Complementar nº 123/06; 

c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

 2.2.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29, da Lei Federal n.º 8.666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
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c) Certidão Conjunta Negativa de débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da 
Receita Federal e da Divida Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito, referente ao 
ICMS, com a Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito Mobiliário e 
Imobiliário com a Fazenda Municipal; 

f)    Certidão Negativa de débito (C.N.D) ou  Positiva com Efeitos de Negativa do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS); 

g) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas, com os efeitos negativos. (site http://www.tst.jus.br/certidao).  

 

 2.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei Federal nº 8666/93) 

2.2.3.1.  Um Atestado, podendo ser juntado mais de um Atestado de atividade pertinente e 
compatível com a destinação do local objeto da permissão de uso, emitido  por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, informando que a licitante realiza ou realizou atividade com características 
semelhantes ao objeto desta licitação. 

 

2.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA (art. 31 da Lei Federal nº 8666/93) 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,  já exigível e 
apresentado na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Estes documentos deverão conter 
assinaturas dos sócios e do contador responsável; 

b) Somente serão habilitadas as licitantes que obtiverem índice de solvência (S) igual ou 
maior a 01 (um) que será calculado com base nos dados constantes do balanço 
apresentado, através da seguinte fórmula: SG=  Ativo Total/ (Passivo Circulante + 
Exigível a Longo Prazo); 

c )  Fic a  i se n t o  das  l e t ras  “a”  e  “b ”  a  e mpr e s a  o p tan te  d o  s ist e m a s i m pl e s ,  
se n do  que  ne s te  c as o  a  e mpr e s a  de v er á  a p re s e nta r  a  D ec l a r aç ã o do  
Imp o s to  de  Re n da  de  P e ss o a  J ur í d i c a ,  r e f ere n te  a o úl t i m o  e x e r c í c i o ,  
ac o mpa nh a da  d a  d ec l a r aç ã o do  Co nta d o r  q u e é  o pta nte  pe l o  s i s tema  
si mp l e s ;  

d) Certidão Negativa de distribuição de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e 
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou expedida no 
domicílio da pessoa física.  

 

2.3. As PESSOAS FÍSICAS interessadas deverão apresentar os seguintes documentos: 

2.3.1. Cédula de Identidade (RG); 

2.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF); 

2.3.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio do permissionário, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

2.3.4. Certidão Negativa de Débito ou positiva com efeitos de negativa de débitos Mobiliários e 
Imobiliários com a Fazenda Municipal; 
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2.3.5. Certificado Negativo de Execuções Cíveis Fiscais emitidas pela Justiça Federal e Estadual. 

2.3.6. Caso a licitante pessoa física não seja contribuinte tributário de qualquer dos entes 
anteriormente mencionados deverá, preferencialmente, apresentar certidão expedida pelo 
respectivo órgão competente constando tal informação, ou, caso o órgão competente não 
forneça a referida certidão, declaração de próprio punho afirmando a negativa do órgão, bem 
como a condição de não ser contribuinte do mesmo sob as penas da lei, cabendo a Comissão 
Permanente de Licitação diligenciar, em caso de fundado receio, junto ao referido órgão para 
apurar a veracidade das informações e tomar as medidas legais pertinente se constatada a não 
veracidade das informações contidas  na declaração exarada pelo licitante. 

2.4. Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão 
emissor, serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão. 

2.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS LICITANTES PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS 

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita, no caso de licitante pessoa jurídica,  pelo 
representante legal do licitante, e, no caso de pessoa física, pelo próprio licitante, assegurando que não 
possui sucursal e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do Município de 
Bauru, conforme determina o art. 1º, § 1º, da Lei Municipal n. º 5305, de 28 de novembro de 2005, se 
for o caso; ou seja , se a empresa não se enquadra nas hipóteses descritas (Anexo V). Caso 
contrário deverá ser apresentada a Certidão Negativa de Débitos Mobiliários e Imobiliários perante a 
Fazenda Municipal de Bauru, emitida pela Prefeitura Municipal de Bauru; 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurado 
a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração (Anexo VI).  

c) Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de isenção ou de 
não incidência do ICMS, se for o caso e não for apresentada a certidão exigida na alínea “d”, do 
subitem 2.2.2., alínea “d” do edital (somente para pessoa jurídica); 

d) Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de que a empresa 
ou a pessoa não possui imóvel ou é isenta do Imposto, se for o caso e não for apresentada a certidão 
exigida na alínea “e”, do subitem 2.2.2. do edital ou subitem 2.3.4. do edital; 

e) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e na 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999 (Anexo VII - somente para pessoa jurídica). 

 

2.6. SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS: 

2.6.1 Fica isento da apresentação das documentações relacionadas nos itens acima, o licitante que 
apresentar o Certificado de Registro Cadastral - C.R.C., emitido pela Prefeitura Municipal 
de Bauru, dentro do prazo de validade, devendo ser observado o prazo de validade dos 
documentos constantes no cadastro na data da presente concorrência, dando conta da 
obediência das exigências do art.  27, c/c art. 37, da Lei Federal nº 8666/93, assegurado ao já 
cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria 
sessão. É assegurado ainda aos demais licitantes o direito de acesso aos documentos 
constantes do C.R.C., para fins de impugnação da habilitação das demais concorrentes; 

2.6.2. Os interessados que não possuírem o Certificado de Registro Cadastral a que se refere o item 
anterior poderão apresentar, até 03 (três) dias antes da data prevista para entrega das 
propostas, toda a documentação necessária à obtenção do cadastramento constante nos arts. 
27 à 31, da Lei  Federal n.º 8666/93, c/c com os arts. 32 e 35 do mesmo diploma legal. A 
relação de documentos necessários encontra-se na Divisão de Licitação e no site  
www.bauru.sp.gov.br. 
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2.7. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as Microempresas e as Empresas de 
Pequeno Porte poderão comprovar a regularidade fiscal posteriormente, no momento da assinatura do Termo 
de Permissão, no caso de serem vencedoras do certame e lhes for regularmente adjudicado o objeto licitado. 

2.8. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Termo de Permissão será celebrado com a sede que 
apresentou a documentação. 

 

III - DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Licitação, toda e qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, que seja especializada e credenciada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as 
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

3.2 Encontra-se impedido de participar do presente certame o interessado que: 

3.2.1. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração de acordo com os art. 87 inc. III da Lei 8.666/93 ou art. 7º, caput da Lei 
10.520/2002. 

3.2.2. Tenham sido declarados inidôneos, por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal, 
para 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o 
prazo da sanção de que trata o inciso anterior. 

3.2.3. Esteja sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou em processo de Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial. 

3.2.4. Tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal; 

3.2.5. Funcione sob-regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com 
subcontratação ou formas assemelhadas; 

3.2.6. Isoladamente em Consórcio, é responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

3.2.7. Seja Servidor, Dirigente de Órgão ou Entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

IV - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  E CREDENCIAMENTO 

4.1 Para participar da presente Concorrência na condição de licitante, deverá o interessado entregar na Divisão 
de Licitação, localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar – sala 02 – Vila Noemy, no dia, local e hora 
estabelecida no preâmbulo deste Edital os envelopes com a documentação e proposta comercial, na forma que 
segue: 

4.2. Envelope n.º 01 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” 

 4.2.1. A documentação para habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável, 
rubricado no fecho, contendo em destaque a palavra  “DOCUMENTAÇÃO” e com a identificação da empresa, a 
menção ao número da  licitação e do respectivo processo, e conterá  as documentações exigidas nos subitens 
2.2.1 à 2.2.4.  se pessoa jurídica, ou nos subitens 2.3, se pessoa física, que será aceita no original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial 
ou por servidor da Administração, mediante a apresentação do original. Caso a documentação tenha sido 
emitida pela internet, só será aceita se for original, se for cópia deverá também ser autenticada. 

4.3. Envelope n.º 02 - “PROPOSTA COMERCIAL” 
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4.3.1. A proposta comercial deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável, 
rubricado no fecho, contendo em destaque a palavra  “PROPOSTA” , com a identificação da empresa ou pessoa 
física, a menção ao número da presente licitação ou do processo. 

    4.3.2. Deverá ainda, ser apresentada em uma via única em impresso próprio,  contendo o 
número da Concorrência Pública, o CPF (pessoas física) ou CNPJ (pessoas jurídica), endereço, nome do licitante, 
datilografada ou computadorizada, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada por 
pessoa com poderes para tanto. 

   4.3.3. A proposta deverá conter ainda: 

     4.3.3.1. O valor mínimo mensal de R$ 168,35 (Cento e sessenta e oito reais e trinta e 
cinco centavos), acrescido do percentual de 20%, correspondente ao uso de água e luz do Prédio; 

   4.3.3.1.1. A oferta será cotada considerando o valor mensal, equivalente a um aluguel do objeto 
do presente edital e deverá ser apresentada de forma numérica e por extenso, em moeda corrente nacional, 
com no máximo duas casas após a vírgula, incluídos os encargos sociais, previdenciários e tributários e outras 
despesas decorrentes da atividade pertinente ao objeto, tais como seguro e quaisquer outros custos e demais 
ônus diretos ou indiretos, necessários para execução da mesma. Não serão admitidas despesas adicionais em 
separado; 

    4.3.3.2. Prazo de validade que deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da data de 
abertura do envelope nº 02 “Proposta”.  Caso não conste na proposta, o prazo de validade será considerado 
de 90 (noventa) dias; 

    4.3.3.3. Conter a descrição completa  do objeto de forma correta e clara;  
                 4.3.3.4. Dados, nome, RG e CPF da pessoa física e, no caso de pessoa jurídica, do representante 
legal da empresa, designado para eventual e posterior assinatura do Termo de Permissão de Uso, juntando 
ainda instrumento de mandato, se for o caso do termo ser assinado por  procurador com poderes para tanto. 
 

V  - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

5.1. Entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

5.1.1. os envelopes n.º 01 e n.º 02, deverão ser entregues,  devidamente fechados e indevassáveis, à 
Divisão de Licitação, que os receberá no local, até a data e hora estabelecido no preâmbulo deste edital; 

5.1.2. os envelopes deverão conter, em lugar visível, a titulação de seu conteúdo - Envelope n.º 01 - 
DOCUMENTAÇÃO, envelope n.º  02 - PROPOSTA, razão social, número do Convite e do processo; 

5.1.3. o documento relativo ao credenciamento (ANEXO III) deverá ser entregue à Comissão 
Permanente de Licitações, separadamente dos envelopes previstos no subitem anterior, acompanhado de 
documento que identifique o credenciado, diretor ou sócio proponente, preposto ou procurador, devendo, no 
caso de preposto ou procurador, mencionar os poderes a que está investido, sendo que para desistência de 
interposição de recursos, tal poder deverá ser expresso; 

5.1.3.1. O documento de credenciamento será retido pela Comissão Permanente de Licitações 
e juntado ao processo licitatório; 

5.1.3.2. Quando a proponente se fizer representar por seu diretor ou um de seus sócios, deverá 
ser apresentado o contrato social ou estatuto da empresa e,  em se tratando de sociedade por ações, ata da última 
assembléia de eleição da diretoria em exercício; 

5.1.3.3. O documento relativo ao credenciamento deverá ser apresentado em original ou por 
qualquer processo de cópia, desde que autenticado por cartório competente, ou por servidor da Administração; 
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VI  - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

6.1. A presente CONCORRÊNCIA será processada e julgada de acordo com procedimento estabelecido pelo art. 
43 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações. 

 6.1.1.  Abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO: 

  6.1.1.1. Uma vez aberto o envelope e iniciada a análise da “DOCUMENTAÇÃO” não serão 
permitidas quaisquer retificações ou inclusões, salvo aquelas expressamente solicitadas pela Comissão 
Permanente de Licitações, nem admitidos proponentes retardatários; 

  6.1.1.2. Os documentos contidos no envelope n.º 01 (DOCUMENTAÇÃO) serão examinados e 
rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como pelos proponentes ou seus 
representantes credenciados; 

  6.1.1.3. Qualquer manifestação feita durante a fase de abertura do envelope n.º 01 
(DOCUMENTAÇÃO), o será através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo 
inserida em ata, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações,  pelos proponentes 
ou seus credenciados; 

  6.1.1.4. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma 
será encerrada, publicando-se o resultado no Diário Oficial do Município para conhecimento de todos os 
participantes; 

  6.1.1.5. Os envelopes PROPOSTA das proponentes inabilitadas ficarão à disposição das mesmas, 
após a publicação do resultado no Diário Oficial do Município e até haver decorrido o prazo para interposição 
de recurso ou recurso ter sido  julgado, se for o caso; 

  6.1.1.6. A Comissão Permanente de Licitações, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase 
da licitação promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

  6.1.1.7. A publicidade das decisões da Comissão Permanente de Licitações far-se-á mediante 
publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, nos termos do art. 109, § 1º, da Lei Federal n.º 8666/93, 
com as alterações da Lei Federal n.º 8883/94. 

6.1.2. Critérios para julgamento da documentação: 

6.1.2.1. Serão inabilitadas da presente licitação os participantes que: 

6.1.2.1.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, 
cancelamentos em partes essenciais, sem a devida ressalva; 

6.1.2.1.2. Não atenderem ou preencherem as condições exigidas na Seção II, do Capítulo II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

6.1.2.2. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, escoimada da causa que ensejou a inabilitação. 

6.1.3. Abertura do envelope PROPOSTA: 

6.1.3.1. Os envelopes PROPOSTA das proponentes habilitadas serão abertos pela Comissão 
Permanente de Licitações no mesmo local mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de 
habilitação, se houver desistência expressa de interposição de recursos, ou após decorrido o prazo para 
interposição de recursos ou julgados os interpostos, com data e horário comunicado através da imprensa 
oficial; 

6.1.3.2. Uma vez abertas as propostas, imutáveis e acabadas, não serão admitidas quaisquer 
providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação as 
exigências e formalidades previstas neste edital, por parte do licitante; 

6.1.3.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitações, bem como pelos proponentes ou seus representantes presentes; 
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6.1.3.4. Qualquer manifestação feita durante a fase de abertura do envelope n.º 02 
PROPOSTA, o será através de pessoas devidamente credenciadas pela empresa proponente, devendo 
toda e qualquer declaração pertinente constar da ata que será assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitações e pelos proponentes; 

6.1.3.5. A Comissão Permanente de Licitações, designada pela autoridade competente Portaria GP 
n.º 087/10 na forma do disposto no art. 51, caput, da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações,  procederá a 
classificação das propostas das licitantes habilitadas, julgando pelo critério de maior oferta: 

6.1.3.6. Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, esta será 
encerrada, sendo o resultado publicado através do Diário Oficial do Município. 

 

6.1.4. Critérios para julgamento da PROPOSTA: 

6.1.4.1. Desclassificação: 

6.1.4.1.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Estiverem em desacordo com o edital; 

b) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 

c) Apresentarem oferta com valor inferior ao limite mínimo fixado no item 4.3.3.1. do 
presente edital; 

6.1.4.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a 
desclassificação; 

6.1.4.1.3. Não serão aceitas propostas que não se enquadrem nas especificações exigidas. Não 
se admitirá proposta formulada com base na oferta das demais licitantes. 

6.1.4.2. Classificação: 

6.1.4.2.1. Após o exame das propostas a Comissão Permanente de Licitações fará a classificação, 
levando em conta exclusivamente o maior preço unitário das que atendam integralmente o Edital: 

a) A classificação se fará pela ordem decrescente, figurando em primeiro lugar na classificação a proposta 
contendo maior oferta apresentada; 

b) A maior oferta, (a qual deverá ser em REAL), nos termos  do inc. IV, do §1º, do  art.  45, da Lei Federal 
nº 8666/93 e inc. II, do art. 15 da Lei Federal nº 8987/95; 

c) No caso de absoluta igualdade de propostas apresentadas por duas ou mais licitantes, será escolhida a 
vencedora por meio de sorteio público ante a prévia convocação dos licitantes, conforme art. 45, § 2,º  
da Lei Federal nº  8666/93 e suas alterações posteriores. A classificação se fará pela ordem crescente 
de oferta; 

d) Em ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ou seja, quando o 
segundo classificado for empresa de pequeno porte ou microempresa e a proposta do mesmo for igual 
ou até 10% (dez por cento) inferior à proposta mais bem classificada (1º), a empresa de pequeno porte 
ou microempresa poderá apresentar proposta de preço superior àquela vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

e) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na hipótese acima 
prevista, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes com 
propostas de valor igual ou até 10%(dez por cento) inferior à proposta mais bem classificada (1º) na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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f) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem no intervalo de até 10%(dez por cento) inferior à proposta mais bem classificada, 
será realizado sorteio entre elas para definição daquela que primeiro poderá apresentar a maior 
oferta; 

g) Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

h) O disposto neste item somente  se aplicará quando a maior oferta inicial não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

i) A nova proposta deverá ser apresentada, em original ou cópia autenticada, por escrito e devidamente 
assinada, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação para apresentação da mesma, sob 
pena de preclusão; 

 6.1.4.3. Da Adjudicação: 

6.1.4.3.1. O objeto da licitação será adjudicado às propostas classificadas, obedecida a ordem de 
classificação pelo critério da maior oferta. 

 

VII  - DA CONVOCAÇÃO  

7.1. A Permissionária deverá assinar o contrato dentro de 10 (dez) dias da convocação do DCD – Departamento 
de Comunicação e Documentação.  

7.2. O DCD – Departamento de Comunicação e Documentação convocará a Permissionária para assinar o Termo 
de Permissão de Uso, dentro do prazo e condições estabelecidas, sob pena de decair do direito de contratação e 
incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de sujeitar-se a outras 
sanções previstas nas Leis Federais 8666/93 e 8883/94. 

7.3. Quando a Permissionária não assinar o termo no prazo e condições estabelecidas, é facultado a 
Administração  convocar as outras proponentes na  ordem de classificação para fazê-lo, com igual prazo e 
condições da proposta vencedora, ou ainda revogar a licitação independentemente da cominação prevista no 
art.  81 da Lei Federal 8666/93 e cláusula X deste edital. 

7.4. A Administração, a qualquer tempo e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera 
judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80 da lei 8.666/93, estando asseguradas, em 
quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

7.5. Se, por ocasião da formalização do Termo de Permissão de Uso, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
e a Fazenda Nacional e Trabalhista, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a 
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

7.6. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada 
para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar as exigências referidas, com prazos de validade em vigência, 
sob pena de a contratação não se realizar. 

 

VIII - DO PAGAMENTO: 

8.1. A presente permissão é onerosa, em decorrência da Lei Municipal nº 4797, de 13 de fevereiro de 2002, 
alterada pela Lei Municipal nº 4858, de 02 de julho de 2002. 
8.2. Pelo uso do imóvel, a Permissionária pagará mensalmente o valor de R$  0,00 (   reais), acrescido do 
percentual de 20% correspondente ao uso de água/energia elétrica e esgoto do prédio, conforme proposta 
apresentada no processo licitatório referente ao Edital de Licitações nº 55614 e juntada às folha(s), do 
Processo Administrativo nº  43.876/14. 
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8.3. A Permissionária efetuará o pagamento mensal impreterivelmente até o 5º (quinto) dia do mês 
subseqüente, na agência da Caixa Econômica Federal, através de guia de recolhimento fornecida pela Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças.  

8.4. O aluguel do espaço utilizado deverá ser recolhido para o Fundo de Permissão de uso – Prédio Nuno de 
Assis, ficha contábil 731. 

8.5. A Permissionária será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do presente Termo de Permissão. 

8.6. O valor mensal devido pela permissionária será reajustado a cada 12(doze) meses, a contar da assinatura 
do presente termo de permissão, pela variação no período do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme determina o art. 1º do Decreto Municipal nº 
9.620, de 06 de novembro de 2003 e, no caso de sua extinção, pelo índice que o suceder. 

 

IX  - DO TERMO DE PERMISSÃO: 

9.1. O Termo de Permissão vigorará pelo prazo de 03 (Três) anos, a contar da assinatura do termo de 
permissão. 

9.2.  Findo o prazo mencionado na cláusula anterior a Permissionária obriga-se a interromper o uso, 
desembaraçada de qualquer ônus, e todas as benfeitorias realizadas serão incorporadas ao imóvel. 

9.3. O espaço permitido para uso será na Avenida Nuno de Assis, 14-60.  

9.4. O espaço a ser ocupado será restrito ao espaço hoje existente no local, sendo proibida a ampliação da área 
concedida. 

9.5. Os custos das adaptações que se fizerem necessárias para instalação da cantina, correrão por conta da 
Permissionária, sob supervisão e aprovação por escrito da Secretaria de Planejamento, 

 9.5.1. O prazo para as adequações necessárias será de 30 ( trinta ) dias, a contar da assinatura do termo 
de permissão. 

9.6. Somente será permitida a venda de bebidas em lata, tetra pack e plástico (pet). 

9.7. A Permissionária não poderá comercializar bebidas alcoólicas.  

 9.7.1. Poderá comercializar todos os produtos atinentes às lanchonetes, obedecendo aos preços 
tabelados pelos órgãos públicos e na ausência de tabelamento respeitando os preços médios do comércio local.  

9.8. 0 funcionamento da Cantina deverá estar condicionado aos dias e horários em que houver expediente no 
local; 

a) Horário fixo, de Segunda a Sexta feira, da 08h00min (oito) às 18h00min (dezoito) horas,  

9.9.  A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por mercadorias mantidas no local. 

9.10. A Permissionária assumirá toda a responsabilidade pela manutenção, guarda e conservação do espaço  
que será utilizado.  

9.11. A Permissionária deverá instalar lixeiras em local visível, para coletas de lixo do tipo reciclável, 
devidamente identificado conforme padrão de cores, contendo recipiente próprio para  vidro, plástico, metal, 
papel e orgânico(comum), mesas e realizar limpeza diária no espaço definido como “hall da lanchonete”. 

9.12. A Permissionária deverá zelar para que não se fume no local, de acordo com a legislação em vigor. 

9.13. Durante a vigência da permissão de uso, qualquer alteração física nas dependências da área utilizada pela 
Permissionária dependerá, necessariamente, da autorização expressa do Permitente.  
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9.14. A Permitente exercerá permanente fiscalização sobre as condições de conservação e manutenção do 
espaço que será utilizado pela Permissionária, notificando a mesma quando constatado irregularidade(s), 
devendo a Permissionária providenciar os reparos necessários no prazo máximo 10 (dez) dias úteis, contados 
da data em que for recebida a notificação. 

9.15. Os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do objeto licitado constarão do Termo de Permissão, 
elaborado de acordo com as exigências da Lei Federal n.º 8666/93, cuja minuta faz parte integrante deste 
edital.  

9.16. A Permissão de uso está condicionada a edição de Decreto Municipal autorizando a assinatura do Termo 
de Permissão com a vencedora. 

9.17. Verificado, a qualquer tempo o desvio de finalidade na utilização do imóvel, a permissão extinguir-se-á de 
pleno direito, ficando a Permissionária obrigada a devolver a área cedida nas condições em que se encontrava. 

9.18. A Permissionária deverá seguir rigorosamente as normas da Vigilância Sanitária. 

 

X – DAS PENALIDADES 

10.1. No caso de atraso injustificado na execução do termo de permissão ou de sua inexecução parcial, o 
PERMITENTE reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2%  (dois por cento) ao dia, até o total de 5  
(cinco) dias sobre o valor total do termo, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 
8666/93, quais sejam: 

 10.1.1. Advertência; 

 10.1.2. Multa de 10% sobre o valor total da permissão de uso, para a rescisão unilateral; 

 10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

10.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e/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 o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

10.2. A PERMISSIONÁRIA, depois de cientificada pelo Município de Bauru da imposição de qualquer 
penalidade, poderá apresentar no prazo de 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa, para decisão. O Município de 
Bauru se reserva o direito de julgar, a seu inteiro juízo e critério, em igual prazo. 

 

XI - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

11.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 
Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo 
da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da Lei Federal nº 8666/93;  

  11.1.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer licitante 
poderá impugnar o ato convocatório da Concorrência. 

11.2 Dos atos da Administração praticados na presente concorrência pública, cabem os recursos previstos no 
art. 109 da Lei Federal nº 8666/93 os quais, se interpostos, deverão observar o prazo de 05(cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato e o disposto nos incisos e parágrafos do mesmo artigo, tendo efeito suspensivo; 

11.3. Os recursos deverão ser protocolados na Divisão de Licitações aos cuidados da Comissão Permanente de 
Licitação, em duas vias sendo a segunda via devolvida no ato, como recibo. 

11.4. Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações da proposta, bem 
como sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
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11.5. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

11.6. Interposto o recurso, dele será dada ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) 
dias úteis; 

11.7. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma empresa; 

11.8. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos interessados, 
mediante publicação da decisão no Diário Oficial de Bauru.  

11.9. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

XII  - CONDIÇÕES GERAIS: 

12.1. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital, serão conforme art. 110 da Lei Federal n.º  8666/93. 

12.2. É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou Autoridade superior desta Prefeitura, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar instrução do processo 
licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na 
proposta. 

12.3. Os proponentes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as penas 
da lei. 

12.4. Até a assinatura do Termo de Permissão de Uso, a licitante vencedora poderá ser desclassificada, se o 
Município tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 
econômico-financeira e técnica, não apreciada pela Comissão Permanente de Licitações ou decorrentes de fatos 
supervenientes, só conhecidos após o julgamento; 

12.5. Ocorrendo a desclassificação da concorrente vencedora por fatos referidos no item anterior deste Edital, 
o Município poderá convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificação, ou revogar a licitação; 

12.6. Não será permitida terceirização no todo ou em parte, sem expressa autorização do Município de Bauru. 

12.7. Correrão por conta e risco da Adjudicatária todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da atividade no local objeto da permissão. 

12.8. É vedado à Adjudicatária caucionar ou utilizar a permissão objeto da presente licitação, para qualquer 
operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município. 

12.9. As instalações e equipamentos necessários para o funcionamento da cantina, inclusive os de segurança 
(iluminação de emergência, extintor de incêndio) correrão por conta e risco da Permissionária que deverá 
providencia-los no prazo máximo de 30 dias, para se adequar às exigências necessárias. 

12,10. Obriga-se a licitante vencedora, a manter durante toda a vigência do termo de permissão, as condições 
de habilitação exigidas no certame licitatório n° 566/14; 

12.11. Não poderá a Permissionária ceder ou transferir, a qualquer título, esta permissão, sem prévia 
autorização escrita do Município. 

12.12 A Permissionária deverá providenciar, até a assinatura do termo, seu registro de comerciante,  se ainda 
não o tiver, nas repartições públicas competentes. 

12.13. É vedado qualquer tipo de exploração de publicidade de bebidas alcoólica, fumo, política partidária ou 
textos que atentem contra a moral, bons costumes e a ordem pública. 

12.14. As questões decorrentes do presente termo serão dirimidas pela via administrativa entre as partes, 
ficando eleito e convencionado o foro da Comarca de Bauru para solução de qualquer litígio ou ações quando se 
esgotarem as tratativas  nessa via . 
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12.15. Os interessados poderão obter esclarecimentos sobre esta licitação junto à Divisão de Licitação, a Praça 
das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar – Sala 02, no horário das 08:00 às 11:30  e das 14:00 às 17:30 horas de segunda 
a sexta-feira. 

Divisão de Licitação, 23 de fevereiro de 2015 

 
 

José Roberto dos Santos Junior 
Diretor da Divisão de Licitações 
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ANEXO I 

          MODELO DE PROPOSTA  

EDITAL Nº  556/14 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/14 

 

Nome da Proponente: 

RG/CPF ou CNPJ: 

Endereço: 

Cidade:      Estado: 

Telefone:       Fax: 

 

 

 

 

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DE UMA CANTINA, NA AVENIDA NUNO DE 
ASSIS Nº  14-60. 

 

VALOR MENSAL: R$ xxx, acrescido do percentual de 20%, correspondente ao uso  de água/esgoto e luz 
do Prédio. 

 

 

 

    Bauru, ........... de ........................... de 2015. 

 

 

 

 

    _________________________ 

           assinatura 
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ANEXO  II 
MODELO TERMO DE PERMISSÃO 

TERMO DE PERMISSÃO  Nº  

PROCESSO N.º 43.876/14 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE BAURU A EMPRESA............................... 

 

    Aos.......dias do mês de ...... de 2014, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE 
BAURU, com sede na Praça das Cerejeiras, 1-59 com CNPJ sob o n.º 46.137.410/0001-80, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, daqui em diante denominado 
de MUNICÍPIO, e de outro lado a Empresa............................, situada na ..............................., n.º.........., na cidade de ........., 
Estado de ..........SP, com CNPJ sob o n.º ..................., daqui em diante denominada Permissionária, têm justo e 
acordado a permissão de uso de bens Municipais, nos termos do Processo n.º 43.876/14 e Decreto Municipal 
n.º ______desde que observadas as condições seguintes: 

 

I - DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente Termo a Permissão de uso de espaço para instalação e exploração de um 
ponto para Cantina, no prédio da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, 
14-60, Bauru/SP, com área total de 11,74m², compreendendo balcão, cantina e depósito. conforme 
Especificações e Normas Técnicas oferecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento ANEXO IX.  

 

II - DO PAGAMENTO: 

2.1. A presente permissão é onerosa, em decorrência da Lei Municipal nº 4797, de 13 de fevereiro de 2002, 
alterada pela Lei Municipal nº 4858, de 02 de julho de 2002. 
2.2. Pelo uso do imóvel, a  Permissionária pagará mensalmente, o valor de R$  0,00 (   reais), acrescido do 
percentual de 20% correspondente ao uso de água/esgoto e luz do Prédio, conforme proposta 
apresentada no processo licitatório referente ao Edital de Licitações nº ....../14 e juntada às folha(s)     , do 
Processo Administrativo nº  43.876/14. 
2.3. A Permissionária efetuará o pagamento mensal impreterivelmente até o 5º (quinto) dia do mês 
subseqüente, na agência da Caixa Econômica Federal, através de guia de recolhimento fornecida pela Secretaria 
de Economia e Finanças.  

2.4. O valor mensal da permissão do espaço utilizado deverá ser recolhido para o Fundo de Permissão de uso – 
Prédio Nuno de Assis, FICHA CONTÁBIL 731, 

2.5. A Permissionária será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do presente Termo de Permissão. 

2.6. O valor mensal devido pela permissionária será reajustado a cada 12(doze) meses, a contar da assinatura 
do presente termo de permissão, pela variação no período do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme determina o art. 1º do Decreto Municipal nº 
9.620, de 06 de novembro de 2003 e, no caso de sua extinção, pelo índice que o suceder. 

 

III - DO TERMO DE PERMISSÃO: 

3.1. O Termo de Permissão vigorará pelo prazo de 03 (Três) anos, contados a partir da assinatura do termo 
de permissão.  

3.2.  Findo o prazo mencionado na cláusula anterior a Permissionária obriga-se a interromper o uso, 
desembaraçada de qualquer ônus, e todas as benfeitorias realizadas serão incorporadas ao imóvel. 
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3.3. O espaço permitido para uso será na Avenida Nuno de Assis, 14-60.  

3.4. O espaço a ser ocupado será restrito ao espaço hoje existente no local, sendo proibida a ampliação da área 
concedida. 

3.5. Os custos das adaptações que se fizerem necessárias para instalação da cantina, correrão por conta da 
Permissionária, sob supervisão e aprovação por escrito da Secretaria de Planejamento, 

 3.5.1. O prazo para as adequações necessárias será de 30 (trinta) dias a partir da assinatura do termo 
de permissão. 

3.6. Somente será permitida a venda de bebidas em lata, tetra pack e plástico (pet). 

3.7. A Permissionária não poderá comercializar bebidas alcoólicas.  

 3.7.1. Poderá comercializar todos os produtos atinentes às lanchonetes, obedecendo aos preços 
tabelados pelos órgãos públicos e na ausência de tabelamento respeitando os preços médios do comércio local.  

3.8. 0 funcionamento da cantina deverá estar condicionado aos dias e horários em que houver expediente no 
local; 

a) horário fixo, de Segunda a Sexta feira, da 08:00 (oito) às 18:00 (dezoito) horas,  

3.9.  A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por mercadorias mantidas no local. 

3.10. A Permissionária assumirá toda a responsabilidade pela manutenção, guarda e conservação do espaço  
que será utilizado.  

3.11. A Permissionária deverá instalar lixeiras em local visível, para coletas de lixo do tipo reciclável, 
devidamente identificado conforme padrão de cores, contendo recipiente próprio para  vidro, plástico, metal, 
papel e orgânico(comum), mesas e realizar limpeza diária no espaço definido como “hall da lanchonete”. 

3.12. A Permissionária deverá zelar para que não se fume no local, de acordo com a legislação em vigor. 

3.13. Durante a vigência da permissão de uso, qualquer alteração física nas dependências da área utilizada pela 
Permissionária dependerá, necessariamente, da autorização expressa do Permitente.  

3.14. A Permitente exercerá permanente fiscalização sobre as condições de conservação e manutenção do 
espaço que será utilizado pela Permissionária, notificando a mesma quando constatado irregularidade(s), 
devendo a Permissionária providenciar os reparos necessários no prazo máximo 10 (dez) dias úteis, contados 
da data em que for recebida a notificação. 

3.15. Os direitos e obrigações decorrentes deste Termo de Permissão estão de acordo com as exigências da Lei 
Federal n.º 8666/93,  

3.16. A Permissão de uso está condicionada ao Decreto Municipal que autoriza a assinatura do Termo de 
Permissão. 

3.17. Verificado, a qualquer tempo o desvio de finalidade na utilização do imóvel, a permissão extinguir-se-á de 
pleno direito, ficando a Permissionária obrigada a devolver a área cedida nas condições em que se encontrava. 

3.18. A Permissionária deverá seguir rigorosamente as normas da Vigilância Sanitária. 

 

IV - DAS PENALIDADES: 

4.1. No caso de atraso injustificado na execução do termo de permissão ou de sua inexecução parcial, o 
PERMITENTE reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5  
(cinco) dias sobre o valor total do termo, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 
8666/93, quais sejam: 

 4.1.1. Advertência; 

 4.1.2. Multa de 10% sobre o valor total da permissão de uso, para rescisão unilateral; 

 4.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

4.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e/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 o contratado ressarcir a  Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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4.2. A PERMISSIONÁRIA, depois de cientificada pelo permitente da imposição de qualquer penalidade, poderá 
apresentar no prazo de 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa, para decisão. O Município de Bauru se reserva o 
direito de julgar, a seu inteiro juízo e critério, em igual prazo. 

 

V -  RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

5.1. O Permitente poderá a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providencias na 
esfera judicial, rescindir a avença ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei nº 8666/93, estando 
assegurados, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido 
processo legal.  

 

VI - CONDIÇÕES GERAIS: 

6.1. A Permissionária responderá pela veracidade dos dados e declarações por ela fornecidos, sob as penas da 
lei. 

6.2. Não poderá a Permissionária ceder, transferir ou terceirizar, a qualquer título, esta permissão, sem prévia 
autorização escrita da Prefeitura. 

6.3. Correrão por conta e risco da Permissionária todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da atividade no local objeto da permissão. 

6.4. É vedado à Permissionária caucionar ou utilizar a presente permissão objeto do presente termo, para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Permitente, 

6.5. As instalações e equipamentos necessários para o funcionamento da cantina, inclusive os de segurança 
(iluminação de emergência, extintor de incêndio) correrão por conta e risco da Permissionária que deverá 
providenciá-los no prazo máximo de 30 dias, para se adequar às exigências necessárias. 

6.6. Obriga-se a licitante vencedora, a manter durante toda a vigência do termo de permissão, as condições de 
habilitação exigidas no certame licitatório n° 566/14; 

6.7 A Permissionária deverá providenciar, até a assinatura do termo, seu registro de comerciante,  se ainda não 
o tiver, nas repartições públicas competentes. 

6.8. É vedado qualquer tipo de exploração de publicidade de bebidas alcoólicas, fumo, propagandas político 
partidárias ou textos que atentem contra a moral, bons costumes e a    ordem pública. 

6.9 As questões decorrentes do presente termo serão dirimidas pela via administrativa entre as partes, ficando 
eleito e convencionado o foro da Comarca de Bauru para solução de qualquer litígio ou ações quando se 
esgotarem as tratativas  nessa via . 

6.10. E, por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e validade na presença de duas testemunhas, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Bauru., ........../............/............... 

 

Rodrigo Antônio de Agostinho  Mendonça 

        Prefeito Municipal 

     ____________________ 

PERMISSIONARIA 

TESTEMUNHAS: 

____________________                 ________________________ 

Nome      Nome 

RG.                                      RG. 

CPF.      CPF. 
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ANEXO III 

MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Em Papel Timbrado da Licitante) 

 

(Local e Data) 

 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Praça das Cerejeiras n.º 1-59 – 2º andar – Sala 02 

Bauru - SP 

 

CONCORRÊNCIA N. º ......../14. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente fica credenciado, o Sr(s) ..................., (nome, qualificação e residência), portador da Carteira de 
Identidade N.º. .........., expedida em .../.../..., pelo ............, CPF N.º. ............., para representar a ............ (nome, 
endereço, CNPJ), inscrita na Concorrência Pública em epígrafe, a ter início nesta data, podendo para tanto 
praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, interpor 
recursos, assinar atas e outros documentos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos. 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

------------------------------------------------------ 

(Representante da Licitante) 
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ANEXO  IV 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

 

Município de Bauru 

Órgão ou entidade: ______ 

Termo de Permissão de Uso nº _______ 

Objeto: ______ 

Permitente: Município de Bauru 

Permissionária: 

Advogado(s): (*) 

 

    Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, 
até julgamento final e sua publicação e, se for o caso, e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercerem o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

     Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade 
com o art. 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 
dos prazos processuais. 

 

    Local e data 

 

    _____________ 

    Permitente 

 

    _____________ 

    Permissionária 

(*) Facultativo,. Indicar quando já constituído.  
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ANEXO V 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 566/2014  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 011/14 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

Local e data 

 

À ............... (indicação do órgão licitante) 

................... (indicação da Cidade e Estado) 

 

REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º  011/14 

 

À Comissão Permanente de Licitação, 

 

 

Pela presente, declaro(amos) que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
__________________, não possui sucursal , imóvel e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial 
do Município de Bauru. 

 

 

 

...................., .... de ............. de 2015. 

 

......................................................................... 

assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

OBS:  O ANEXO  “V” DEVERÁ SER APRESENTADO SOMENTE POR EMPRESA OU PESSOA FISICA  DE 
OUTRO MUNICÍPIO 
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ANEXO VI 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º .556/14 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

     A Firma/Empresa _____________________________________ , sediada na rua 
____________________ , no ______ , __(cidade) __,  _(estado) ,   inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) 
sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da 
lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

     __________, _____ de ______ de ______. 

 

    ________________________________________ 

         assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

Declaração  de cumprimento art. 27 da Lei Federal 8666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição 
Federal. 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º  011/14 

 

 

 

 

 

A empresa: _______________________________________, inscrito do CNPJ n.º __________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr.(a)________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 
__________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 
8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: 
emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 

(assinatura do representante legal) 
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A N E X O  VI I I  

CA D A ST RO  D O  RE SP O N S Á VE L Q U E  A S S I N O U  O  T E R M O  D E  P E R MI S S Ã O  

 

 

P E R MI T E N T E :   

P E R MI S S I O N Á R I O :  

T E R MO  D E  P E R M I S S Ã O  N º   

O B J E T O :  

 

N o m e   

C a r g o   

R G  n º    

E n d e r e ç o  Re s i d e n ci a l  ( * )   

E n d e r e ç o  C o m e r c i a l  ( * )   

T e l e f o n e   

E - m a i l   

 

Re s p o n s áv e l  pe l o  a t e n di m e n t o  a  r e q ui s i ç õ e s  de  do c um e n t o s  d o  T CE S P  

N o m e   

C a r g o   

E n d e r e ç o  C o m e r c i a l  d o 
Ó r g ã o / S e t o r  

 

T e l e f o n e  e  Fa x   

E - m a i l   

 

 Bauru,     de                     de 2015 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO IX 

MEMORIAL TÉCNICO 
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

LANCHONETE DO PRÉDIO DA NUNO DE ASSIS 
 
Instalação de uma lanchonete no piso térreo do prédio da Avenida Nuno de Assis - Bauru/SP  

Processo nº 43.876/2014  

Local: Avenida Nuno de Assis, n.º 14-60, CEP 17.020-310 - Bauru – SP  

PARTE A: GENERALIDADES  

 

1. INTRODUÇÃO:  

 

O conjunto de Especificações e Normas Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições que presidirão o 
desenvolvimento da obra de instalação da lanchonete do prédio onde funcionam serviços administrativos da Prefeitura 
Municipal de Bauru. O projeto de arquitetura foi elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento – DEPLAN 
– Divisão de Projetos - Bauru-SP.  

 

2. DO LOCAL:  

O local será no interior do prédio administrativo no pavimento térreo com área disponível de 12,00 m², está localizado 
na Avenida Nuno de Assis, 14-60 - Cep 17039-220 – Jd Santana – Zona Leste - Bauru – SP.  

 

3. DO PROJETO:  

Qualquer dúvida com relação aos desenhos e especificações técnicas deverá ser dirigida em consulta ao Departamento 
de Planejamento (DEPLAN) da Secretaria Municipal de Planejamento de Bauru/SP.  

3.1. Fazem parte do corpo de desenhos todos os que forem elaborados para completar, explicar e cobrir condições 
especiais encontradas durante a execução dos trabalhos, ou como resultado da revisão, cancelamento ou aumento dos 
desenhos e especificações iniciais.  

3.2. O projeto compõe-se da seguinte prancha de desenhos:  

• SP n.º - Planta de construção Folha 01/01  

3.3. A empresa licitante vencedora da concorrência, após a assinatura do contrato, receberá a ordem de serviço para 
iniciar a execução e instalações da lanchonete. A empresa deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART¹) de execução de projetos (recolhida sobre o valor do contrato e assinada pelo mesmo profissional que forneceu 
os acervos técnicos).  

OBSERVAÇÃO:  

1). A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um documento que somente o profissional habilitado (no caso, 
o engenheiro responsável pelo serviço) poderá emitir. É o documento que vincula o trabalho executado à 
responsabilidade profissional. Ele é amparado por lei e órgão competente, neste caso, o CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura). A ART deve estar devidamente preenchida com os dados do cliente, endereço e descrição 
completa e correta dos serviços executados, além da identificação do profissional. Para que a ART tenha validade ela 
deve ser assinada e a respectiva taxa, recolhida.  
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PARTE B - EXECUÇÃO DA OBRA:  

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

  

1. SERVIÇOS INICIAIS  

1.1. - Serviços provisórios:  

1.2. – Todos os serviços com as instalações provisórias ou de caráter geral da obra serão de responsabilidade da 
empresa licitante tais como:  

- maquinaria, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;  

- locação da obra;  

- taxas e despesas relacionadas com a obra até sua entrega final.  

- administração local da obra (engenheiro, auxiliares, mestre, encarregados, etc...);  

- pessoal de arrumação da obra (seguranças, vigias, etc.); 

- despesas diversas tais como: alimentação, medicamento de urgência, etc.  

1.3. - Correrão ainda por conta da empresa os serviços das demolições e outros serviços, conforme projeto e limpeza 
permanente da obra, inclusive a retirada de entulhos do local da obra.  

1.4. - Correrão ainda por conta da empreiteira os serviços de regularização da obra e outros serviços, conforme 
descrições abaixo, como aprovação do projeto, instalação e atividades junto aos órgãos competentes.  

1.5. - Correrão também por conta da empreiteira os transportes externos e internos (verticais e horizontais) e o 
isolamento para segurança da obra e pessoas.  

1.6. - É obrigatória, por parte da empresa construtora a colocação de: vedação provisória, barreiras, sinalização e 
dispositivos de segurança na obra, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NR), de forma a advertir 
acerca dos riscos existentes; impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços e proteger a integridade dos 
trabalhadores, pedestres, usuários e funcionários.  

 

2. BALCÃO DE ATENDIMENTO:  

2.1. - Balcão de atendimento ao público e trabalho: Conforme lay-out do projeto e detalhes, serão instaladas bancadas 
com tampos de granito em pedra natural polida, com espessura 2 cm, com larguras e comprimentos conforme 
necessidade do local, sendo que a largura do balcão deverá ser de no mínimo 45 cm, e a pia de trabalho com 60 cm de 
largura. Alturas totais [face superior pedras] na parte acessível de 80 cm [piso a face superior] e 110 cm no restante. 
As bancadas serão apoiadas e chumbadas em paredes de alvenaria de tijolos comuns [maciços] e com apoio de mão-
francesa de ferro [perfis de ferro chato 1 ½” x 1/8”] fixadas as paredes de alvenaria. Pequenas paredes de alvenaria de 
tijolos comuns, maciços, revestidos com azulejos e com cantos protegidos com cantoneiras de alumínio.  

- Paredes de apoio em alvenaria em tijolos comuns maciços [4,5x9x19 cm], ½ vez, assentado com argamassa, traço, 
1:2:8 [cimento, cal e areia fina peneirada], juntas com 10 mm, estilo amarração. Com acompanhamento de prumo e 
nível constantes e corretos.  

- Com de tijolos comuns: 4,5x9x19cm (tipo maciço):  

Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; bem 
cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem 
apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a 
atender aos requisitos descritos na NBR-7170. Resistência mínima à compressão 1.5 MPa. Argamassa de 
assentamento: traço 1:4, de cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento/m³ de argamassa.  
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- As paredes serão chapiscadas [espessura 5 mm] com argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 1:4, após 
emboçados com argamassa única [emboço+reboco] com argamassa mista, espessura de 1,5 cm, com cimento, cal e 
areia fina peneirada, traço: 1:2:8, desempenadas com nível e prumos corretos.  

– O revestimento interno das paredes, deverão ser em azulejos, que serão assentadas sobre emboços, perfeitamente 
desempenados. O assentamento com argamassa tipo cimento colante própria para pastilhas cerâmicas, tomando toda a 
superfície da pastilha, rejuntamento após uma semana com rejunte anti-mofo, cor cinza claro, juntas e bordas limpas a 
saco, retirando-se os excessos de rejunte com o auxilio de uma espátula de plástico. As pastilhas cerâmicas que por 
percussão, soarem chocho, serão substituídas. 

 

 

 

3. BANCADA DE TRABALHO COM CUBA DE AÇO INOX:  

3.1. – Bancada inferior de trabalho: Conforme lay-out do projeto e detalhes, serão instaladas bancadas com tampos de 
granito em pedra natural polida, com espessura 2 cm, com larguras e comprimentos conforme necessidade do local, 
sendo que a largura da pia ou bancada de trabalho deverá ser de no mínimo 60 cm, e a altura de pia de trabalho com 
85 cm do piso acabado. A pia será equipada com cuba de aço inox completa com válvula tipo americana e sifão em 
metal. O ponto de água deverá contar com filtro. As bancadas serão apoiadas e chumbadas em paredes de alvenaria de 
tijolos comuns [maciços] e com apoio de mão-francesa de ferro [perfis de ferro chato 1 ½” x 1/8”] fixadas as paredes 
de alvenaria. Pequenas paredes de alvenaria de tijolos comuns, maciços, revestidos com azulejos e com cantos 
protegidos com cantoneiras de alumínio.  

- Paredes de apoio em alvenaria em tijolos comuns maciços [4,5x9x19 cm], ½ vez, assentado com argamassa, traço, 
1:2:8 [cimento, cal e areia fina peneirada], juntas com 10 mm, estilo amarração. Com acompanhamento de prumo e 
nível constantes e corretos.  

- Com de tijolos comuns: 4,5x9x19cm (tipo maciço):  

Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; bem 
cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem 
apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a 
atender aos requisitos descritos na NBR-7170. Resistência mínima à compressão 1.5 MPa. Argamassa de 
assentamento: traço 1:4, de cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento/m³ de argamassa.  

- As paredes serão chapiscadas [espessura 5 mm] com argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 1:4, após 
emboçados com argamassa única [emboço+reboco] com argamassa mista, espessura de 1,5 cm, com cimento, cal e 
areia fina peneirada, traço: 1:2:8, desempenadas com nível e prumos corretos.  
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– O revestimento interno das paredes, deverão ser em azulejos, que serão assentadas sobre emboços, perfeitamente 
desempenados. O assentamento com argamassa tipo cimento colante própria para pastilhas cerâmicas, tomando toda a 
superfície da pastilha, rejuntamento após uma semana com rejunte anti-mofo, cor cinza claro, juntas e bordas limpas a 
saco, retirando-se os excessos de rejunte com o auxilio de uma espátula de plástico. As pastilhas cerâmicas que por 
percussão, soarem chocho, serão substituídas.  

 

4. ARMÁRIOS E GABINETES EM MARCENARIA:  

4.1. – Gabinetes/Marcenaria:  

- Armários e Gabinetes: - Sob as pias indicadas no projeto, serão executados gabinetes com estrutura de madeira 
maciça, gavetas com corrediças metálicas, prateleiras e divisórias internas em madeira MDF. O gabinete ou armário 
será revestido externamente com laminado melamínico, textura lisa, na cor branca e internamente com laminado 
melamínico (prateleiras, portas e gavetas) e verniz (paredes, fundos, divisórias e laterais), e a ferragem utilizada 
(puxadores, dobradiças, fechaduras, trincos, etc...) deverão ser em metal cromado de primeira linha de qualidade, 
conforme detalhes do desenho. 

 

 

 

5. DIVISÓRIAS EM PAINEIS [35 MM] COM ACABAMENTO/REV ESTIMENTO MELAMÍNICO E 
PERFIS DE AÇO:  

- Na lanchonte, no local destinado à esta, deverá ser construído um depósito e/ou almoxarifado, em divisórias em 
placas de madeira com acabamento melamínico, com espessura da divisória em 35 mm, com porta. Será construído 
um depósito totalmente fechado, do piso ao teto, com divisórias e porta completa com fechadura e ferragens, 
conforme descrição a seguir: serão instaladas divisórias de acordo com o lay-out do projeto arquitetônico, painéis 
divisórios do piso ao teto, divisória constituída de: chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em 
resina melamínica de baixa pressão. Os painéis e portas são fornecidos com o miolo MSO ("honey comb"), capaz de 
absorver impactos e distribuí-los nos vários pontos que formam as colmeias. Painéis de chapa de fibra de madeira 
prensada de alta densidade, com acabamento melamínico de baixa pressão e miolo celular (tipo colméia), espessura de 
35mm, módulo padrão de 1,20m x 2,11m; cor cinza cristal, perfis metálicos em aço zincado ou galvanizado com 
pintura eletrostática a pó, cor cinza ocidente, fixadas ao piso e paredes de alvenaria com parafusos e buchas de nylon 
S 8 e fixação da estrutura vertical com a horizontal com rebites. Conforme projeto será instalado visor fixo de vidro 
liso transparente [3 mm], com fixação com baguetes e parafusos. Será instalada uma porta [35 mm x 92cm x 211 cm 
], com dobradiças em aço e fechadura de embutir completa, para portas externas [tambor], padrão de acabamento 
superior [próprias para portas de divisórias]. Sua execução [montagem] deverá respeitar Normas Técnicas da ABNT e 
ao final apresentar prumo e nível perfeitos.  

 

6. FORRO SOBRE A ÁREA DE OCUPAÇÃO DA LANCHONETE  

6.1. - Forro rebaixado sobre a área limitada para a lanchonete  
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6.1.1. - Forro rebaixado sustentado por perfis de aço fixados a estrutura de concreto do prédio, delimitando a área de 
projeção da lanchonete, forro em placas de gesso acartonado, com fechamento das laterais em gesso [ou outro 
material] como lambril de chapa de aço fixados aos perfis e sustentado por pilares de tubo metálico apoiados com 
sapatas no piso junto ao balcão.  

6.1.2. - Forro de gesso acartonado: Forro fixo composto por chapas fabricadas industrialmente por processo de 
laminação contínua de uma mistura de gesso, água e aditivos entre 2 lâminas de cartão, fixado à estrutura metálica. 
Dimensões: 1,20x2,40, 1,20x2,00 e 1,20x1,80, espessura de 12,5mm com borda rebaixada. As chapas devem seguir as 
seguintes especificações: densidade superficial de massa de: no mínimo 8,0 kg/m² e no máximo 12,0 kg/m², com 
variação máxima de +ou- 0,5 kg/m²; resistência mínima à ruptura na flexão de 550N (longitudinal) e 210N 
(transversal); dureza superficial determinada pelo diâmetro máximo de 20 mm.  

- Estrutura metálica formada por perfis (canaletas e cantoneiras) galvanizados (grau B) e por peças metálicas zincadas 
complementares: suportes reguladores ou fixos, conector de perfis, tirante de arame galvanizado e acessórios (ver 
figura abaixo); Fita de papel kraft e gesso para acabamento nas emendas.  

6.1.3. - Em ambientes internos, protegidos da ação direta do intemperismo e desempenhando as funções de 
acabamento do teto e ou ocultamento de redes.  

- Em ambientes que necessitem de isolamento térmico e/ou acústico, no caso de estar fixado diretamente sob telhado, 
utilizando-se simultaneamente um isolante termoacústico.  

- A execução do forro deve ser por aplicadores credenciados pelo fabricante.  

6.1.4. Seguir recomendações do fabricante quanto a cuidados relativos a transporte com a placa.  

- O manuseio dentro da obra deve ser feito por 2 pessoas, no sentido vertical uma a uma, ou no máximo duas a duas, 
evitando-se pegar ou bater nos cantos.  

- As placas devem ser armazenadas em local seco, suspensas do chão por apoios espaçados à cada 25cm de eixo, 
formando pilhas perfeitamente alinhadas de até 5m de altura, evitando-se sobras ou defasagens que possibilitem 
quebras.  

- O gesso usado para rejuntamento, embalado em sacos de 40 kg, deve ser armazenado em local seco e apoiado em 
estrados de madeira.  

- A estrutura metálica poderá ser fixada à laje ou à estrutura do telhado, utilizando-se o tipo de suporte adequado à 
cada caso.  

- Os perfis galvanizados serão espaçados de acordo com determinações do fabricante, considerando-se o peso total do 
forro: placas acartonadas, perfis e isolante térmico (caso seja necessária sua aplicação). Geralmente a distância entre 
os perfis principais será de 0,50m e a distância entre as fixações (suportes) será de 1,00m.  

- No encontro com paredes, utilizar canaletas (ou guias) fixadas com meios adequados ao respectivo material da 
parede.  

- Iniciar a fixação das placas de gesso acartonado pelos seus centros ou pelos seus cantos, a fim de evitar deformações. 
As placas serão apertadas contra os perfis e aparafusadas com parafusos autoperfurantes no espaçamento previsto pelo 
fabricante.  

- As juntas de dilatação estruturais das edificações devem ser assumidas. No caso de tetos extensos, deve-se prever 
juntas de dilatação a cada 15,00m. As luminárias podem ser fixadas às chapas de gesso acartonado com buchas 
especiais para esta finalidade, desde que as cargas individuais não excedam os limites estipulados pelo fabricante.  

- O rejuntamento é feito aplicando-se primeiro uma massa de gesso calcinado com espátula depois aplica-se a fita de 
papel kraft pressionada com a espátula contra o gesso, em seguida aplica-se outra camada de gesso calcinado cobrindo 
a fita e o rebaixo das chapas, aplica-se a última demão de gesso com desempenadeira de aço, tornando a superfície da 
junta perfeitamente alinhada, e por fim, lixa-se, deixando a superfície pronta para pintura.  

- Antes da aplicação da pintura é necessária a aplicação de um fundo “primer” de acordo com a pintura a ser dada. 
Executar pintura com tinta latex PVA.  
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7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

7.1. – Instalação de rede elétrica [tomadas e iluminação]: contendo: sistema de distribuição, circuitos, quadros de 
cargas, quadros de disjuntores, eletrodutos, cabos, fios, pontos de luz, interruptores, tomadas, ventiladores, antena de 
TV, luminárias de emergência, etc... Desenvolvido a partir da relação fornecida neste memorial (Especificações e 
Normas Técnicas) e projeto arquitetônico.  

7.2. - Para a execução das instalações elétricas a empresa deverá obedecer às Normas Técnicas da ABNT que estão 
em vigor.  

7.3. – Nova rede elétrica para alimentação dos pontos: No local da instalação da lanchonete, será executada uma 
nova linha de rede de alimentação de energia, com rede de alimentação desde o quadro de distribuição [quadro de 
disjuntores/QDFL PRINCIPAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA]  até os pontos de elétrica dos ambientes [rede 
de alimentação com eletrodutos aparentes fixados a estrutura e alvenaria], rede de alimentação com novos: 
quadros de distribuição, disjuntores, eletrodutos, cabos, fios, luminárias, tomadas, interruptores, etc... Conforme as 
descrições contidas nestas especificações e normas técnicas [memorial técnico].  

7.4. - Normas Gerais:  

- Para a execução do projeto técnico e da obra de Instalações Elétricas a empresa deverá obedecer às Normas Técnicas 
da ABNT que estão em vigor.  

- Todo o serviço referente a qualquer das obras de Instalações Elétricas, deverá ser executado por profissionais 
habilitados e capacitados para o serviço.  

- A utilização de ferramentas e aparelhos deverá ser apropriada a cada serviço e a cada material.  

- A execução de qualquer serviço deverá obedecer:  

1). As prescrições contidas na ABNT, relativas a execução do serviço especificado para cada instalação.  

2). As disposições constantes de atos legais do Estado e dos Municípios e Cias Concessionárias [CPFL].  

3). A prática da boa técnica da engenharia.  

4). As especificações e detalhes do projeto.  

5). As recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.  

7.5. - A execução das instalações elétricas obedecerá a melhor técnica para que venha preencher satisfatoriamente as 
condições de utilização, eficiência e durabilidade e satisfazer os padrões das Normas Técnicas da ABNT.  

- A execução das instalações elétricas só poderá ser feita por profissionais, devidamente habilitados, o que não 
eximirá a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das mesmas.  

- As instalações elétricas somente serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento.  

- Deverão ser utilizados eletrodutos, do tipo extrusado, pesado cujas curvas, quando necessário, só poderão ser 
executadas através de curvadores especiais e com raio mínimo não inferior a 6 vezes o diâmetro dos mesmos.  

- Os eletrodutos que serão cortados a serra terão seus bordos limados para remover rebarbas e as emendas dos 
eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas ou encaixadas e parafusadas, tendo-se o cuidado para eliminar 
rebarbas que possam prejudicar a enfiação.  

- As ligações dos eletrodutos às caixas de derivação deverão ser perfeitamente vedadas.  

- As caixas de derivação que ficarem dentro da estrutura deverão ser cheias de serragens molhadas ou papel e 
rigidamente fixadas às formas.  

- Antes da concretagem, as tubulações deverão estar perfeitamente fixadas às formas e devidamente obturadas, a fim 
de evitar penetração de nata de cimento.  

- Tal precaução deverá também ser tomada quando da execução de qualquer serviço que possa ocasionar a obstrução 
da tubulação.  
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7.6. – Na execução, antes da enfiação, toda a tubulação deverá ser limpa e seca, desobstruída de qualquer corpo 
estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. Para isto deverá se processar a passagem de bucha embebida em 
parafina para impermeabilização.  

- Serão rejeitados os tubos que tenham causado fendas ou redução de secção.  

- Toda a tubulação será embutida e o menor diâmetro empregado será ø ½".  

- Todos os cortes necessários para embutir os eletrodutos e caixas deverão ser feitos com o máximo cuidado a fim de 
causar o menor dano possível aos serviços já executados com argamassa.  

- Para facilitar a enfiação, os condutores deverão ser lubrificados com talco ou parafina, não sendo permitido o 
emprego de outros lubrificantes.  

- A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos.  

- A enfiação só será executada após estar completamente terminada a rede de eletrodutos e após o revestimento das 
paredes e pisos, quando serão retiradas as obstruções das tubulações.  

- Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitido, em nenhum caso, emendas dentro 
dos eletrodutos.  

- Os espelhos, luminárias, etc., só serão colocados após a pintura.  

- Nas caixas de derivação, só serão abertos olhais destinados a ligações de eletrodutos.  

- As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e estar nivelado e prumado.  

- As fixações de interruptores, tomadas, etc., nas caixas estampadas, somente serão feitas por parafusos metálicos 
zincados.  

- A fixação de espelhos somente será feita com parafusos de latão cromado, não sendo permitido o uso de parafusos 
plásticos.  

7.7. – Cabos e Fios de cobre de ø 2,5 mm² a 6 mm²: A enfiação só será executada com cabos e fios de cobre, 
flexíveis, isolados, PVC resistente a chama, com isolamento termoplastico tensão 450/750V, com bitolas apropriadas, 
de acordo com projeto técnico, nunca inferiores a ø 2,5 mm² [com exceção dos retornos de ventiladores e luminárias], 
com selo de aprovação do INMETRO, de primeira linha de qualidade, dentro das Normas Técnicas da ABNT 
vigentes.  

- Fios ou cabos de potência para uso geral em baixa tensão, tensão de isolamento 450/750V, isolação de composto 
termoplástico PVC, de acordo com as seguintes características construtivas:  

1). Para fio condutor: constituído de cobre eletrolítico nu de alta condutibilidade, têmpera mole e encordoamento 
classe 1;  

2). Isolação: composto termoplástico de policloreto de vinila PVC, sem chumbo, com características quanto a não 
propagação e auto-extinção do fogo;  

3). Capa externa: protetor em policloreto de vinila PVC, resistente à abrasão, baixo coeficiente de atrito e não 
propagador de chama;  

4). Temperatura máxima: 70ºC em regime permanente; 100ºC em sobrecarga; 160ºC em curto-circuito.  

5). Identificação de cores: neutro: azul-claro; proteção: verde; fase: demais cores.  

6). Marcação legível e indelével na cobertura: nome do fabricante, marca do produto, número de condutores/seção 
nominal, classe de isolamento, norma aplicável, ano de fabricação e marca de conformidade;  

7). Seção nominal mínima: 2,5 mm2;  

8). Seção máxima para fios: 6 mm2;  

9). Produtos de certificação compulsória (INMETRO).  
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7.8. - Instalação elétrica aparentes [redes para interruptores e tomadas comuns]: Eletroduto de Ø 3/4” (25mm), 
em PVC cinza rígido; Caixa estampada (4”x2” ou 4”x4”) para embutir em parede, chapa de aço #16MSG, esmaltada a 
quente, interna e externa, dotada de orelhas e olhais; Tampa (placa) de termoplástico de alto impacto, na cor cinza.  

7.9. - Os equipamentos elétricos e eletrônicos, como: reatores eletrônicos (deverão ser de procedência nacional), os 
relês, chaves seccionadoras, disjuntores, fechaduras eletrônicas, interfones, chuveiros, ventiladores, condicionadores 
de ar, aquecedores, interruptores e tomadas serão de primeira linha de qualidade, classe “A”, com selo de 
aprovação do INMETRO, de primeira linha de qualidade, dentro das Normas Técnicas da ABNT vigentes.  

7.10. - As localizações dos equipamentos [luminárias, tomadas, interruptores, etc...]: obedecerão as 
especificações, o lay-out e as seguintes orientações, salvo em casos especiais em que for determinado o contrário.  

- A parte inferior da tomada baixa de 0,30 m do piso e as altas de 1,10m.  

- Os interruptores a 1,10 m do piso quando estiverem próximos às portas serão localizados a 0,10 m das respectivas 
esquadrias, sempre ao lado da fechadura.  

- Os interruptores e tomadas serão de primeira linha de qualidade, dentro das Normas técnicas da ABNT, com selo de 
aprovação do INMETRO.  

- A relação a ser adotada será de uma tecla de interruptor para cada jogo de 02 ou 03 luminárias.  

- As caixas de medida e distribuição (quadro de disjuntores) serão de fabricação de primeira linha de qualidade, 
metálicas, com acabamento de pintura eletrostática.  

 

OBSERVAÇÃO:  

Qualquer dúvida sobre a localização dos interruptores, tomadas e posicionamento dos pontos de elétrica (lay-out de 
elétrica), a empreiteira deverá consultar a Secretaria de Planejamento, Departamento de Planejamento, Divisão de 
Projetos: Tel.: (14) 3235 1047 – e-mail: planejamento@bauru.sp.gov.br  

7.11. Observação: As luminárias fluorescentes (2x32W e 2x16W) abaixo descritas serão todas do tipo: 
Luminária de alta reflexão, de sobrepor, com corpo de chapa de aço com pintura eletrostática, com refletor 
parabólico em alto brilho com aletas (2x32) em metal alto brilho com reator eletrônico embutido, com duas 
lâmpadas fluorescentes tubular 16/32W.  

 

DESCRIÇÃO DA LUMINÁRIA: Luminária de sobrepor em perfil de alumínio extrusado com pintura epóxi branco 
fosco, aletas metálicas refletoras anti ofuscante em poliestireno anti UV, para lâmpada fluorescente tubular 2x 32w 
com fluxo luminoso igual ou superior a 2700 lúmens, temperatura de cor entre 3.800 e 4.100k, IRC igual ou superior 
a 85%, bulbo T8, comprimento 1,20m Base G13 bipino, e reator eletrônico simples 1x32w ou duplo 2x32w, 127v, 
fator de potência igual ou maior a 0,97, distorção harmônica igual ou inferior a 10%, fator de eficácia igual ou 
superior a 2,85 no caso de 1x32w e igual ou superior a 2,90 em 2x32w; partida rápida ou instantânea, temperatura 
máxima de carcaça igual a 65°, corpo do reator em material metálico e vida útil igual ou superior a 30.000 horas, 
garantia mínima de 2 anos.  

7.12. - Luminárias de Emergência: A empresa construtora deverá fornecer os equipamentos e executar a sua 
instalação conforme os pontos definidos acima (abrigo do gerador). A iluminação de emergência será feita pelo 
modelo de luminária:  

- Luminária de emergência [2x8 watts]: Potência da Lâmpada: 2X8 Watts, com autonomia de 5 horas (1 
Lâmpada) 3,5 horas (2 Lâmpadas), cor Branca, com bateria recarregável, opção de uso de 1 ou 2 lâmpadas, 
para uso fixo na parede ou portátil, com iluminação fluorescente (luz branca), indicador de recarga da bateria, 
produto bivolt (127/220V).  
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7.13. – A rede e equipamentos deverão ser aparentes, admitindo-se o embutimento somente na rede de alimentação 
do quadro geral de medição [entrada] até o prédio [quadro de distribuição de disjuntores]. A rede aparente deverá ser 
com eletrodutos em metal galvanizado, rosqueável, com abraçadeiras metálicas, fixados na estrutura do telhado ou 
paredes de alvenaria com bucha e parafusos. A rede de distribuição aérea deverá ser com eletrocalhas galvanizadas. 
As caixas de passagens e caixas para suporte das tomadas e interruptores deverão ser em alumínio.  

 

8. INSTALAÇÃO HIDRÁULICO SANITÁRIO E APARELHOS:  

8.1. Rede de abastecimento de água fria: rede de distribuição de instalação de água fria em tubos e conexões de 
PVC rígido com diâmetros definidos, desde o ponto disponível para conexão no prédio da Administração até o local 
da lanchonete, rede de água da caixa para alimentação das torneiras de balcão e de limpeza.  

8.2. Rede de esgotos: rede de captação de esgotos em tubos e conexões de PVC rígido com diâmetros definidos, 
desde o ponto disponível para conexão no prédio da Administração [caixa de esgoto] até o local da lanchonete, sob a 
pia de trabalho.  

8.3. - Para a elaboração do projeto e execução das instalações hidráulicas a empresa deverá obedecer às Normas 
Técnicas da ABNT que estão em vigor.  

8.4. - Normas Gerais 01:  

- Para a execução do projeto técnico e da obra de Instalações Hidráulicas a empresa deverá obedecer às Normas 
Técnicas da ABNT que estão em vigor.  

- Todo o serviço referente a qualquer das obras de Instalações Hidráulicas, deverá ser executado por profissionais 
habilitados e capacitados para o serviço.  

- A utilização de ferramentas e aparelhos deverá ser apropriada a cada serviço e a cada material.  

- A execução de qualquer serviço deverá obedecer:  

1). As prescrições contidas na ABNT, relativas a execução do serviço especificado para cada instalação.  

2). As disposições constantes de atos legais do Estado e dos Municípios e Cias Concessionárias.  

3). A prática da boa técnica da engenharia.  

4). As especificações e detalhes do projeto.  

5). As recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.  

8.5. - Normas Gerais 02:  

- Todo o serviço referente a qualquer das instalações hidráulico sanitário, deverá ser executado por profissionais 
habilitados.  

- A utilização de ferramentas e aparelhos deverá ser apropriada a cada serviço e a cada material.  

- A execução de qualquer serviço deverá obedecer:  

- as prescrições contidas na ABNT, relativas a execução do serviço especificado para cada instalação.  

- as disposições constantes de atos legais do Estado, dos municípios e aquelas companhias concessionárias.  

- as especificações e detalhes do projeto.  

- as recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.  

- Na instalação de tubulações em geral, deverá ser obedecido o que se segue:  

- as tubulações deverão ter extremidades vedadas com plugs ou tampões a serem removidos na ligação final dos 
aparelhos sanitários;  
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- serão exigidas as provas de pressão interna especificada para cada tipo de instalação nas suas respectivas normas;  

- não será permitido a concretagem da tubulação dentro das colunas, pilares, vigas ou outros elementos estruturais. As 
buchas, bainhas, caixas necessárias a passagem prevista de tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser 
executados e colocados antes da concretagem;  

- a tubulação deverá ser assentada sempre sobre embasamento contínuo "berço" constituído por camada de concreto 
simples de 150 kg/m³ com espessura média de 05 cm. À juízo da fiscalização, poderá ser dispensado este 
embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno assim o permitirem;  

- o assentamento de tubo de ponta de bolsa será feito de jusante e montante, com as bolsas voltadas para o ponto mais 
alto;  

- o re-enchimento da vala será feito usando-se material de boa qualidade, em camadas de 0,20 m, sucessivamente e 
cuidadosamente apiloadas e molhadas.  

- A junta de canalização de PVC rígido poderá ser feita com adesivo e solução limpadora, nas tubulações de esgoto.  

- Na junção de canalização de PVC rígido com canalização de ferro fundido ou cimento amianto se houver, deverão 
ser utilizadas as conexões de adaptação (adaptadores) apropriadas.  

- Na ligação de tubulação de PVC rígido com metais em geral, deverão ser utilizadas conexões com bucha de latão 
rosqueadas e fundida diretamente na peça.  

- Durante a execução da obra, quando se constatar que o terreno não permite manutenção da estabilidade e 
estanqueidade da tubulação será utilizada tubulação de outro material compatível com a qualidade e a resistência do 
terreno.  

8.6. - Instalação de Esgoto: (conforme projeto complementar específico a ser apresentado)  

8.6.1. - Rede de Esgoto Sanitário: rede de captação do esgoto em tubos e conexões de PVC rígido com diâmetros 
definidos, inclinação da rede igual ou superior a 2%, caixas sifonadas de 6”, tubulação de ventilação, com rede de 
esgoto da copa (funcionários) com destinação as caixas de gordura em PVC, caixas de conexão/inspeção em detalhes 
(com intervalo máximo entre elas de 15,00 m) e destinação final à rede coletora Municipal.  

8.6.2. - As tubulações de esgoto serão de PVC rígido Ø 4" para os ramais primários e interligando as caixas de 
inspeção.  

- Todos os ramais de esgoto dos lavatórios e pias, serão de no mínimo Ø 1½".  

- A declividade será uniforme entre as sucessivas caixas de inspeção não inferior a 2% não se permitindo depressões 
que possam formar depósito no interior das canalizações.  

- Todos os aparelhos deverão ser instalados, de modo a permitir fácil limpeza e remoção bem como evitar a 
possibilidade de contaminação de água potável.  

- Todos os aparelhos sanitários na sua ligação ou ramal de esgoto, deverão ser protegidos por sifão sanitários ou caixa 
sifonada atendendo aos requisitos exigidos na NB-19 da ABNT.  

- Os sifões sanitários serão do tipo plástico PVC maleável (maria-mole) fixados com abraçadeira de metal (não serão 
aceitos sifões tipo “sanfona”, nem abraçadeiras de plástico).  

8.7. - Aparelhos Sanitários e Diversos:  

8.7.1. Torneira metálica: Em todos tanques e para limpeza serão instaladas torneiras metálicas, acabamento 
cromado, de primeira linha de qualidade, classe “A”, bitola ½” e acessórios.  

8.7.2. Torneira das Pias/Bancadas com cuba de inox: Serão instaladas torneiras metálicas, bitola ½", acabamento 
cromado, ponto na parede, de bica móvel, com bico arejador, de primeira qualidade, extra, classe “A”, completa, 
com todos os acessórios.  

8.7.3. Torneiras de limpeza:  
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- No entorno dos prédios, nas áreas descobertas, serão instaladas torneiras de limpeza e de jardim, conforme projeto 
de implantação e caderno de detalhes, metálicas, acabamento cromado, de primeira linha de qualidade, classe “A”, 
bitola 3/4¨ e acessórios. As torneiras que estiverem isoladas no jardim serão instaladas embutidas em tubos de PVC, 
firmemente fixados ao solo, recheados [preenchidos] com concreto argamassado, com a proteção superior da caps, 
com altura de 60 cm, pintado com tinta esmalte.  

- O abastecimento das torneiras de jardim e limpeza [torneiras que estiverem em área aberta/descoberta/jardins] será 
abastecida com a rede de água da rua.  

8.7.4. As bancadas de granito (pias):  

- Conforme lay-out do projeto, serão instaladas bancadas de pedra de granito natural (cinza claro), com espessura 
mínima de 2 cm, com acabamentos (rebaixos, frontões, bordas, etc...) com cubas (simples ou duplas) em aço inox, 
extra, de primeira linha de qualidade, de tamanho grande (mais profunda que o convencional), com válvula americana 
especial e grelha (completa). As bancadas serão apoiadas na parede de alvenaria e em mãos-francesas de ferro chato 
2”x 1/4”.  

- As torneiras das bancadas, serão de parede, deverão ser abastecidas com água do reservatório, com torneiras 
metálicas, cromadas, de bica móvel, com bico arejador. Na Lanchonete, deverá existir, na bancada, um ponto de água 
independente, com registro de pressão e torneira com um sistema de filtragem, com um filtro apropriado, de pressão, 
com elementos filtrantes de celulose e carvão ativado, para água que abastece a torneira do filtro (acima da bancada), 
para servir água potável.  

8.7.5. - As bancadas de aço inox (pias):  

- Conforme lay-out do projeto, serão instaladas bancadas de aço inox, com acabamentos (rebaixos, frontões, bordas, 
etc...) com cubas (simples ou duplas) em aço inox, extra, de primeira linha de qualidade, de tamanho grande (mais 
profunda que o convencional), com válvula americana especial e grelha (completa). As bancadas serão apoiadas na 
parede de alvenaria e em mãos-francesas de ferro chato 2”x 1/4”. As torneiras das bancadas, serão de parede, deverão 
ser abastecidas com água do reservatório, com torneiras metálicas, cromadas, de bica móvel, com bico arejador.  

8.7.6. – Filtros de água de PVC: (de passagem) tipo pressão, com elementos filtrantes de carvão e celulose, instalado 
na parede, junto com um registro de pressão, ø ¾”, que será instalado antes do ponto do filtro, para regulagem da 
fluxo de água. Filtro de água com corpo em plástico PVC/ABS, 9”, que propicie água filtrada com redução de odor, 
sabor e sedimentos, fornecendo água filtrada, estéril, sem gosto ou sabor, de acordo com a NBR 14.908/04.  

 

Características do filtro: Deverá reter partículas de areia, barro, ferrugem e outros sedimentos. Deverá reduzir 
o gosto e cheiro de cloro. Vazão: 680 Litros/Hora, Pressão Máxima:420 KPa (42 m.c.a), Pressão Mínima: 20 
KPa (2 m.c.a) e Elemento filtrante: Carvão ativado, prata e celulose. 
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- Filtro de passagem de 10” para água de uso potável, com cabeça de polipropileno ou 
polietileno de alto impacto, cor branca e copo de plástico de engenharia SUN, transparente, 

acompanhado de manual de instalação e manutenção. Cartucho elemento filtrante de fibra de celulose ou 
polipropileno e carvão ativado; permeabilidade 5 micra; vazão aproximada de 600 l/h; pressão de 15 a 40mca. 

 

8.7.7. – Filtros de água de PVC: (de passagem) tipo pressão, com elementos filtrantes de carvão e celulose, instalado 
na parede, junto com um registro de pressão, ø ¾”, que será instalado antes do ponto do filtro, para regulagem da 
fluxo de água. Filtro de água com corpo em plástico PVC/ABS, 9”, que propicie água filtrada com redução de odor, 
sabor e sedimentos, fornecendo água filtrada, estéril, sem gosto ou sabor, de acordo com a NBR 14.908/04. Serão 
instalados filtros nos bebedouros e nos locais indicados no projeto.  

Características do filtro: Deverá reter partículas de areia, barro, ferrugem e outros sedimentos. Deverá reduzir o gosto e cheiro de cloro. 
Vazão: 680 Litros/Hora, Pressão Máxima:420 KPa (42 m.c.a), Pressão Mínima: 20 KPa (2 m.c.a) e Elemento filtrante: Carvão ativado, 
prata e celulose.  

 

9. COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  

9.1. Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios:  

- A empresa vencedora deverá executar a instalação e fornecimento de equipamentos: extintores [CO₂, PQS e H₂O], 
sinalização, iluminação de emergência, etc... Para todo a área de ocupação da lanchonete, de acordo com o decreto 
estadual nº 46.076/01 e Instrução Técnica n.º 22/2004.  

9.2. - Para a elaboração do projeto e execução da rede de combate à incêndios a empresa deverá obedecer às Normas 
Técnicas da ABNT que estão em vigor.  

9.3. - Normas Gerais 01:  

- Para a execução da obra de Prevenção e Combate à Incêndios a empresa deverá obedecer às Normas Técnicas da 
ABNT que estão em vigor.  

- Todo o serviço referente a qualquer das obras de Prevenção e Combate à Incêndios, deverá ser executado por 
profissionais habilitados e capacitados para o serviço.  

- A utilização de ferramentas e aparelhos deverá ser apropriada a cada serviço e a cada material.  

- A execução de qualquer serviço deverá obedecer:  

1). As prescrições contidas na ABNT, relativas a execução do serviço especificado para cada instalação.  

2). As disposições constantes de atos legais do Estado e dos Municípios e 12.º Grupamento do Corpo de Bombeiros 
de Bauru.  

3). A prática da boa técnica da engenharia.  

4). As especificações e detalhes do projeto.  

5). As recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.  

9.4. - Extintores de incêndio: A empresa construtora deverá fornecer e instalar extintores de incêndio [com 
quantidades e tipos aprovados pelos Bombeiros], sendo do tipo: ABC, ou pó químico seco PQS de 4 kg e água-
pressurizada de 10 litros, inclusive os suportes de parede, com carga completa, novos, em perfeito estado de  

 

funcionamento.  

9.5. - Luminárias de Emergência: A empresa construtora deverá fornecer os equipamentos e executar a sua 
instalação conforme os pontos definidos acima e no projeto técnico. A iluminação de emergência será feita pelo 
modelo de luminária:  
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LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA: Potência da Lâmpada: 2X8 W atts, com autonomia de 5 horas (1 Lâmpada) 
3,5 horas ( 2 Lâmpadas), cor Branca, com bateria recarregável, opção de uso de 1 ou 2 lâmpadas, para uso fixo na parede ou portátil, 
com iluminação fluorescente (luz branca), indicador de recarga da bateria, produto bivolt (127/220V).  

OBSERVAÇÃO:  

- Após a execução da obra e instalação dos equipamentos previstos no projeto técnico, a empresa construtora deverá providenciar a 
documentação e solicitar a vistoria técnica do Corpo de Bombeiros e entregar o “AUTO DE VISTORIA” do Corpo de Bombeiros de 
Bauru/SP à SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – B AURU/SP.  

 

10. PINTURA:  

10.1. – ORIENTAÇÕES GERAIS :  

- As paredes existentes, afetadas pela umidade, bolor, fungos, etc..., deverão ser tratadas de modo que seja isenta de 
fungos em toda sua extensão e cuidados especiais até h = 1,00 metro de altura.  

- Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de 
pintura a que se destinam.  

- Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um 
intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.  

- Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, 
aparelhos, etc). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca 
empregando-se removedor adequado.  

10.2. – As cores das tintas a serem utilizadas (látex comum PVA, látex acrílico semi-brilho e esmalte sintético) 
serão de acordo com a indicação no projeto e/ou do autor do projeto.  

 

AS PAREDES INTERNAS EXISTENTES [re-pintura]:  

- Considerando a existência de paredes já com tintas aplicadas, a etapa de selar e dar fundo a parede já existe, portanto, 
internamente será aplicada massa corrida PVA, lixamento e aplicação de demãos de tinta látex acrílica ou PVA com cores à serem 
definidas [pelo arquiteto autor do projeto].  

10.3. As paredes INTERNAS EXISTENTES: receberão, aplicação de massa corrida PVA, e após pintura latéx 
comum PVA, com cores a serem definidas, seguindo as etapas:  

 

a).- Lixamento preliminar a seco e limpeza de pó resultante.  

b).- Aplicação geral de massa PVA.  

c).- Lixamento a seco e limpeza com vassoura e pano seco.  

d).- Duas demãos (no mínimo) de tinta LATEX PVA do piso até o teto (rolo de lã ou pincel).  

 

10.4. As paredes EXTERNAS EXISTENTES: receberão, aplicação de fundo selador acrílico e tinta LATÉX 
ACRÍLICA, SEMI-BRILHO, com cores a serem definidas, seguindo as etapas:  

a).- Lixamento preliminar a seco, com lixa no 1 e limpeza de pó resultante.  

b).- Aparelhamento com uma demão de fundo selador acrílico impermeabilizante.  

c).- Correções das pequenas imperfeições com massa acrílica, com lixamento e limpeza  

d).- Aplicação geral de fundo selador acrílico.  

e).- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco.  

f).- Duas demãos (ou mais) de tinta látex acrílica, semi-brilho, na cor definida no projeto.  
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AS PAREDES NOVAS [nova pintura]:  

- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

1). Antes de iniciar a pintura sobre um reboco novo, é preciso aguardar que ele esteja seco e curado. Se a tinta for aplicada sobre o 
reboco mal curado, provavelmente a pintura descascará, porque a impermeabilidade da tinta dificultará a saída da umidade e as 
trocas gasosas necessárias à carbonatação do reboco, sem a qual tornar-se-á pulverulento sob a película da tinta, causando o 
descascamento.  

2). Os cuidados que devem ser tomados nesse processo implicam em verificar principalmente o tempo de cura do reboco novo, que 
deve ser no mínimo 30 a 45 dias [dependendo das condições do local]. O reboco necessita de tempo para estar devidamente curado 
e assim, receber a pintura Os produtos utilizados na massa do reboco como cal, cimento, água e areia se interagem numa reação 
química liberando substâncias no fenômeno carbonatação que é extremamente nocivo ao filme da tinta, provocando a destruição da 
película se não respeitado o tempo de cura.  

3). Considerando que as paredes novas necessitam de selagem e fundo: Os serviços serão os seguintes: limpar, lixar a parede crua 
existente, aplicar uma demão de fundo selador acrílico, [nos ambientes internos: selador e aplicação geral de massa corrida PVA], 
uma pequena correção com massa [acrílica para exteriores] das imperfeições, novo lixamento e limpeza e aplicação de duas 
demãos da pintura de acabamento.  

10.5. As paredes INTERNAS NOVAS: receberão, aplicação de massa corrida PVA, e após pintura latéx comum 
PVA, com cores a serem definidas, seguindo as etapas:  

a)- Lixamento preliminar a seco e limpeza de pó resultante.  

b)- Aplicação geral de massa PVA.  

c)- Lixamento a seco e limpeza com vassoura e pano seco.  

d)- Duas demãos (no mínimo) de tinta látex comum PVA até o teto (rolo de lã ou pincel).  

10.6. As paredes EXTERNAS NOVAS: receberão, aplicação de fundo selador acrílico e tinta LATÉX ACRÍLICA, 
SEMI-BRILHO, com cores a serem definidas, seguindo as etapas:  

a)- Lixamento preliminar a seco, com lixa no 1 e limpeza de pó resultante.  

b)- Aparelhamento com uma demão de fundo selador acrílico impermeabilizante.  

c)- Correções das pequenas imperfeições com massa acrílica, com lixamento e limpeza  

d)- Aplicação geral de fundo selador acrílico.  

e)- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco.  

f)- Duas demãos (ou mais) de tinta látex acrílica, semi-brilho, na cor à ser definida.  

10.7. - As esquadrias de ferro: (e também os gradis, corrimãos, tubos dos portões, guarda-corpos) serão aplicados 
um fundo anti-ferrugem (zarcão para chapas de aço e fundo para galvanizados para tubos) e após receberão tinta 
esmalte sintético, alto-brilho, de primeira qualidade, com cor a ser definida.  

10.8. - Os forros de laje de concreto pré: receberão pintura com fundo selador e látex PVA comum, correção de 
imperfeições com massa PVA, aplicação de fundo selador e pintura na cor a ser definida no projeto.  

10.9. - Os forros de gesso: receberão fundo próprio para gesso, pintura com fundo selador e látex PVA comum, 
correção de imperfeições com massa PVA, aplicação de fundo selador e pintura na cor a ser definida no projeto.  

 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:  

11.1. Pedras em granito:  

– Tampo em granito:- Serão instalados, conforme lay-out dos projetos e Caderno de Detalhes, pias, bancadas e 
tampos, inclusive saias e frontais em granito natural com 2 cm de espessura, com bordas polidas, na cor cinza, 
apoiados através de “mãos francesas” de perfis metálicos, chumbadas em alvenaria e pintadas com esmalte na cor 
branca.  
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OBSERVAÇÃO:  

1). Cubas em aço inox:- Serão instalados, conforme lay-out dos projetos, cubas de aço inoxidável, classe”A”, de 
primeira linha de qualidade, com espessura reforçada, modelo único e duplas, com profundidade maior que a 
comum, modelo retangular, de embutir.  

2). Torneiras:- Serão instaladas torneiras de parede (uma para cada cuba), metálicas, cromadas, de bica móvel, 
com bico arejador. Flexíveis e válvulas metálicos, cromados e sifão de borracha flexível horizontal com 
abraçadeira metálica, todos de primeira linha de qualidade.  

11.2. – Balcão de atendimento e balcão de trabalho em granito natural:  

 

- Balcão de atendimento ao público e trabalho: Conforme lay-out do projeto e detalhes, serão instaladas bancadas com 
tampos de granito [espessura 2 cm] com larguras de comprimentos diversos [veja detalhamento] e alturas de 1,10 m e 
0,80 m. As bancadas serão apoiadas e chumbadas em paredes de alvenaria de tijolos comuns [maciços] e também com 
apoio de mão-francesa de ferro [perfis de ferro chato 1 ½” x 1/8”] fixadas as paredes de alvenaria. Pequenas paredes 
de alvenaria de tijolos comuns, maciços, revestidos com cerâmicas 10 x 10 e com cantos protegidos com cantoneiras 
de alumínio.  

- Paredes de apoio em alvenaria em tijolos comuns maciços [4,5x9x19 cm], ½ vez, assentado com argamassa, traço, 
1:2:8 [cimento, cal e areia fina peneirada], juntas com 10 mm, estilo amarração. Com acompanhamento de prumo e 
nível constantes e corretos.  

- Com de tijolos comuns: 4,5x9x19cm (tipo maciço):  

Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; bem 
cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem 
apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a 
atender aos requisitos descritos na NBR-7170. Resistência mínima à compressão 1.5 MPa. Argamassa de 
assentamento: traço 1:4, de cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento/m³ de argamassa.  

- As paredes serão chapiscadas [espessura 5 mm] com argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 1:4, após 
emboçados com argamassa única [emboço+reboco] com argamassa mista, espessura de 1,5 cm, com cimento, cal e 
areia fina peneirada, traço: 1:2:8, desempenadas com nível e prumos corretos.  

– As pastilhas cerâmicas serão assentadas sobre emboços, perfeitamente desempenados. O assentamento com 
argamassa tipo cimento colante própria para pastilhas cerâmicas, tomando toda a superfície da pastilha, rejuntamento 
após uma semana com rejunte anti-mofo, cor cinza claro, juntas e bordas limpas a saco, retirando-se os excessos de 
rejunte com o auxilio de uma espátula de plástico. As pastilhas cerâmicas que por percussão, soarem chocho, serão 
substituídas.  

OBSERVAÇÃO: A empresa deverá apresentar para aprovação, aos arquitetos autores do projeto, uma amostra da 
pastilha cerâmica que pretende utilizar dentro da especificação de pastilha cerâmica 10x10 cm, PEI=3, extra, de 
primeira linha de qualidade, classe “A”.  
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– Porta-Balcão [Guichê]: No balcão, será instalada uma porta tipo balcão (guichê) de madeira, com largura livre [0,80 
m], sendo que a parte que será instalada é a inferior, contando também com a fechadura. Sua instalação será com 
batentes de chapa de aço, tipo cadeirinha, fixado na alvenaria através da chumbagem com parafusos. A fechadura será 
metálica, acabamento cromado, de embutir, com tambor, de primeira linha de qualidade, com duas dobradiças de ferro 
zincado de 3 ½”. Sobre a porta inferior, deverá receber o tampo de madeira, espessura 3 cm, fixo, revestido 
integralmente com laminado melamínico, na cor cinza claro, com duas dobradiças de ferro zincado de 3 ½”. Sua 
execução deverá respeitar as Normas Técnicas da ABNT.  

12. – LIMPEZA:  

12.1. - Todos os vidros, azulejos, pisos e aparelhos deverão ser lavados e entregues livres de qualquer sujeira 
decorrente da obra.  

12.2. - Os entulhos deverão ser levados para fora do prédio e descartados em local autorizado.  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP Bauru, 02 de fevereiro de 2.015  

Secretaria Municipal de Planejamento 10:23’  
Depto de Planejamento – DEPLAN  
Arq.º Luciano Martinez Sciuli  
email: lucianosciuli@bauru.sp.gov.br  
telefone: [14] 3227 3810 
 


