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EDITAL DE CONVOCAÇÃO: MAIO DE 2019 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS COM REPOSIÇÕES 

PARCIAIS DAS PASTILHAS, APLICAÇÕES PARCIAIS DE TEXTURAS, HIDROJATEAMENTO TOTAL 

DAS PASTILHAS E MARMORES, RECUPERAÇÕES PARCIAIS DE REJUNTES, RETIRADAS E 

APLICAÇÕES TOTAIS DOS SILICONES DOS GRANITOS E ESQUADRIAS NOS BLOCOS 01, 02, 03 E 

04 - COM REGIME DE EMPREITADA COM PREÇO GLOBAL” 

 

O Condomínio do Edifício Residencial Lótus, torna-se público, para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar Licitação, PELO REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA PELO 

PREÇO GLOBAL, processada nos termos e condições fixados neste Edital e seus Anexos. 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio da moralidade e aplicação da 

Engenharia em que a melhor técnica e metodologia construtiva, menor preço e melhor idéia irá 

predominar neste certame, ao selecionar a proposta técnica-comercial mais vantajosa para a 

Administração do Condomínio do Edifício Residencial Lótus. 

1- OBJETO E REGIME DA CONTRATAÇÃO:  

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE 

MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS COM REPOSIÇÕES PARCIAIS DAS 

PASTILHAS, APLICAÇÕES PARCIAIS DE TEXTURAS, HIDROJATEAMENTO TOTAL DAS PASTILHAS 

E MARMORES, RECUPERAÇÕES PARCIAIS DE REJUNTES, RETIRADAS E APLICAÇÕES TOTAIS DOS 

SILICONES DOS GRANITOS NOS BLOCOS 01, 02, 03 E 04 - COM REGIME DE EMPREITADA COM 

PREÇO GLOBAL” 

Contratação de empresa de prestação de serviços em Obras Civis, tendo como condição de 

recebimento deste edital a empresa devidamente registrada no CREA/CONFEA e CAU RJ, com 

especialização em obras civis de características semelhantes às exigências deste objeto, sendo 

correlatas necessárias e imprescindíveis à realização das obras de Engenharia Civil, contendo: 

1. Execução de inspeções, ensaios e prospecções nos revestimentos (ensaios de aderência 

dos revestimentos de pastilhas); 

2. Relatório que aponte e especifique as deficiências de aderência dos revestimentos 

substituídos; 

3. Apresentar planta genérica das fachadas com as áreas demarcadas, outras 

inspecionadas e restauradas, todas devidamente numeradas e identificadas; 

4. Relatório técnico conclusivo dos serviços executados; 

5. Remoção das caixas de ar condicionados;  
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6. Limpezas das pastilhas com hidrojateamento de água com pressão entre 1000 e 2000 

PSIs; 

7. Pastilhas – retiradas e reposições das pastilhas danificadas;  

8. Rejuntes - nos trechos onde os rejuntes foram danificados, removê-los totalmente e 

executar sua reposição; 

9. Texturas – nos trechos onde a textura da fachada se encontra danificada, realizar a 

raspagem da textura antiga em todo o pano (trecho entre os bits / pano) e refazer a 

textura. Segue abaixo os procedimentos deste serviço: 

9.1 - Verificar a necessidade de reparos necessários e efetuá-los antes da execução de 

repintura ou texturização, tais como a execução das pingadeiras, 

impermeabilização, trincas e Fissuras, manutenção dos rufos e pingadeiras e/ou 

outro fator que possa futuramente prejudicar o revestimento externo; 

9.2 - Efetuar lavagem com água potável sobre todas as fachadas dos edifícios com 

equipamento específico de hidro jateamento (podendo ter variação de pressão de 

1000 a 2000 psi); 

9.3 - Remover todo o revestimento mal aderido através de ensaio de percussão; 

9.4 - Aplicação de Sanitizante H.A.S. sobre todas as fachadas do empreendimento a fim 

de combater os fungos instalados sobre o revestimento. É importante que a 

aplicação do mesmo seja conforme Ficha Técnica para que se tenha eficácia no 

tratamento respeitando o tempo de formação de filme em pelo menos 48 horas; 

9.5 - Executar tratamento de fissuras com: 

9.5.1 - Abrir fissura com perfil “v” respeitando abertura máxima de 5mm e 

profundidade máxima de 5mm; 

9.5.2 - Remover todo o excesso de poeira da fissura; 

9.5.3 - Aplicação de Ibratin Vedante, de modo a preencher a abertura da fissura; 

9.5.4 - Regularização dos panos com tratamento de fissuras, desplacamento e 

irregularidades de substrato com Permafix Externo regularizadora acrílica. 

Aplicar de uma a três demãos, conforme o substrato ou acabamento 

desejado, utilizando uma desempenadeira de aço, isenta de ferrugem e 

deixar secar no mínimo 6 horas para aplicação do acabamento; 

9.5.5 - Retexturizar panos regularizados com Permafix Externo com textura com 

acabamento semelhante ao presente nas demais áreas das fachadas - 

Permalit Nobre 222/12; 
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9.5.6 - Aplicação sobre todos os panos das fachadas dos edifícios Permacryl 

Revitalize, micro revestimento indicados em repinturas sobre texturas com 

a finalidade de manter-se o acabamento inicial em duas demãos; 

9.5.7 - Em regiões críticas de acúmulo de fuligens e sujidades aplicar o Verniz 

Ibratin Auto-Limpante a fim de aumentar a durabilidade em relação à 

impregnação de sujeiras sobre a superfície; 

10. Pingadeiras – executar a raspagens de todas as pingadeiras, removendo todo o material 

selante e aplicação de novo material selante; 

11. Montagens das caixas de ar condicionado. 

 

2- LOCAL DA OBRA: 

Condomínio do Edifício Residencial Lótus situado na Estrada do Bananal, 127 - Freguesia – Rio 

de Janeiro – RJ, Blocos 01, 02, 03 e 04. Na administração do condomínio, situada no mesmo 

endereço, deverá o interessado retirar este edital de obras, após identificar a empresa; nome, 

endereço, telefone, e-mail, CNPJ, nome do responsável técnico e seu registro no CREA e/ou CAU 

RJ. 

 

3- DEFINIÇÕES: 

CONTRATANTE: Condomínio do Edifício Residencial Lótus, CNPJ: 12.567.485/0001-89. 

CONTRATADA: Empresa para prestação dos serviços especificados, CNPJ Nº e CREA Nº e/ou CAU 

RJ. 

 

 

4- DOS PRAZOS: 

O prazo máximo para a execução dos serviços objetos deste Edital é estimado em 22 (vinte e 

dois) meses, iniciando-se a contagem 07 (sete) dias após a assinatura do contrato que será 

firmado entre as partes.  

a) O prazo de validade das propostas comerciais serão de 30 (trinta) dias, da data de abertura 

da AGE, que definirá a empresa vencedora.  

b) O prazo para a assinatura do contrato será de 30 (trinta) dias da convocação do vencedor do 

certame.  

c) Todos os prazos serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em contrário. 
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5- SANÇÕES E INADIMPLÊNCIA: 

A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às penalidades aqui 

previstas e aquelas previstas em legislações específicas:  

a) Multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa 

injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da 

data de sua convocação.  

b) Multa de 0,20% (vinte décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 

das etapas não cumpridas no cronograma físico da obra, descontados os dias chuvosos;  

c) Multa de 0,30% (trinta décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do 

cronograma, por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo, descontados os dias chuvosos.  

d) As multas estabelecidas nos subitens “b” e “c” serão deduzidas dos pagamentos das etapas a 

que correspondam, ou de outros créditos relativos ao Contrato, sempre limitadas a 10% (dez 

por cento) do valor do futuro contrato.  

e) Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada 

poderão ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias prestadas, em 

favor da Contratante, ou através de ação judicial e/ou Câmaras Arbitrais. 

 

6- DOS ANEXOS DESTE EDITAL: 

São parte integrante deste edital os anexos:  

(1) ANEXO I - Declaração de Visita Técnica;  

(2) ANEXO II - Declaração de Menor;  

(3) ANEXO III – Modelo da Planilha dos preços: e  

(4) ANEXO IV – Modelo do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA. 

 

 

7- DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

 

Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas 

publicadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas – ABNT relativas ao objeto, 

compreendendo:  

 

a) Normas de execução de serviços e/ou obras;  

b) Especificações e suas metodologias construtivas. 
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Apresentar Planilha Orçamentária, conforme ANEXO - III, detalhada, contendo preço global para 

a execução dos serviços contidos no objeto, acompanhado dos quantitativos, preços unitários, 

valor aplicado no BDI e totais de cada item em todos os serviços que serão efetivamente 

fornecidos e prestados.  

 

A ausência, na Planilha Orçamentária, de qualquer dos itens especificados e necessários à 

execução satisfatória do objeto, não exime o licitante de executá-la dentro do preço global da 

proposta devendo o orçamento do licitante ser elaborado levando em consideração que os 

serviços, objeto da licitação, deverão ser entregues completos, mesmo quando não 

expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo do licitante a previsão de qualquer 

serviço ou material necessário, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento 

decorrente. 

Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.  

 

Após a execução das etapas dos serviços, a Contratada fica obrigada a comunicar sua conclusão 

à Administração do Condomínio por escrito, para que sejam efetuadas as devidas verificações 

nos 15 (quinze) dias imediatamente seguintes à referida comunicação, permitindo à Fiscalização 

das obras, analisarem os serviços executados, que verificará se foram atendidas pela contratada 

todas as condições contratuais. 

 

Caberá exclusivamente à contratada a elaboração das plantas das fachadas com mapeamento 

das áreas a serem restauradas e outras, assim como “As Built”, Caberá exclusivamente à 

contratada a elaboração das plantas das fachadas com mapeamento das áreas a serem 

restauradas e outras, assim como As Build, isolamento das áreas comuns, execução das obras e 

serviços, planilhas com seus quantitativos dos serviços minuciosamente calculados, pois, não 

caberão recursos para ajustes e acertos destes números, assim como seus valores apresentados 

na planilha – ANEXO III (preço global). 

 

Concluída a vistoria, a Fiscalização comunicará à Administração e repassada à Contratada, por 

escrito, quando for o caso, não conformidades apontadas para as devidas correções. O 

faturamento, quanto aos serviços não conformes serão realizados após a conclusão das 

correções apontadas pela Fiscalização. Somente serão pagos os serviços efetivamente 

executados e previstos na Planilha Orçamentária da contratada, não cabendo acréscimos ou 

ajustes dos quantitativos.  

 

É facultada à administração do condomínio a contratação da Fiscalização das Obras à terceiro, 

para o acompanhamento das atividades, pois a especialidade e a complexidade da prestação 

superam os limites da atuação da administração, para o cumprimento do objeto do contrato. 

 

Incumbe o dever de a fiscalização acompanhar o desenvolvimento das atividades, anotando as 

ocorrências relevantes e eventuais equívocos a serem corrigidos. Anotações serão realizadas no 

diário de obras devendo o contratado providenciar imediatamente as correções apontadas 

assim como diretrizes para o melhor andamento da obra. 
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Cabe à fiscalização ainda verificação permanente ou periódica, por profissional habilitado 

representante dos interesses da administração, da satisfação por parte do construtor, de todas 

as prescrições existentes e disposições contratuais em vigor, durante a construção do objeto do 

contrato firmado entre as partes. 

 

 Entre os serviços atinentes à Fiscalização: 

 

a) Acompanhar o controle tecnológico do material empregado, prazos de validade, tipo e 

especificação dos mesmos; 

b) Verificação da fiel observância de todos os preceitos e normas por parte do contratado; 

c) Acompanhar o andamento dos serviços e comparação com o cronograma-físico; 

d) Providenciar anotações no diário de obras de ajustes e correções dos serviços na sua 

e) íntegra; 

f) Liberação dos recursos após a medição da obra, conforme o cronograma-físico e 

g) financeiro; 

h) Verificar a empregabilidade da mão de obra especializada; 

i) Verificar as medidas de segurança aplicada pelo contratado; 

j) Conhecer as ocorrências através de leitura do livro de ocorrências da obra; 

k) Elaboração de relatório periódico da obra; 

l) Manter contato com o contratado a fim tomar conhecimento dos problemas surgidos 

no decorrer da obra. 

 

 

8- HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

a) ASSENTAMENTO DE PASTILHAS EM FACHADAS DE EDIFÍCIOS (MESMO DE FORMA PARCIAL 

NO PANO DE FACHADA); 

Comprovação da qualificação técnica:  

 

a) Possuir de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

RJ/CONFEA e/ou CAURJ da pessoa jurídica;  

 

b) Possuir, em seu quadro permanente, na data da apresentação da proposta, regularmente 

inscritos no CREA RJ/CONFEA e/ou CAU RJ, no mínimo 01 (um) engenheiro (a) civil ou arquiteto 

(a), detentor de atestado (s) de capacidade técnica necessária à elaboração dos serviços 

correlatos ao objeto deste edital, sendo que, esse mesmo profissional, será o responsável 

técnico dos respectivos serviços.  

b.1 - A comprovação do vínculo do responsável técnico referenciado no subitem anterior com a 

licitante será feita mediante a apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

expedida pelo CREA RJ e/ou RRT/CAU RJ em nome da licitante ou através do próprio registro da 

licitante no CREA RJ/CAU RJ, desde que figure o nome desse profissional como um de seus 

responsáveis técnicos;  

b.2 – A comprovação da capacidade técnica do responsável técnico será feita mediante a 

apresentação dos atestado(s) de capacidade técnica, com visto ou a ART expedidos pelo CREA 
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RJ e /ou RRT expedida pelo CAU RJ, por execução de serviço(s) de engenharia, com 

característica(s) semelhante(s) ao objeto desta licitação, tendo como partes relevantes as 

seguintes:  

a) Assentamento das pastilhas em fachadas; e  

b) Execução de juntas de dilatação com mastique de poliuretano em fachadas. 

 

 

9- DO LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

O local de entrega das propostas é na Administração do Condomínio e protocoladas pela 

administração, tendo como data limite para entrega das propostas em 28/06/2019. Não será 

admitido recebimento de propostas após a data limite conforme acima citado. 

 

A abertura das propostas será realizada na Administração do condomínio, em data e hora a ser 

confirmada posteriormente, através de e-mail às participantes do certame. 

 

Na eventualidade da não realização da Licitação na data aprazada, será marcada nova data e 

hora, utilizando-se dos mesmos procedimentos da divulgação anterior, além de comunicação 

aos adquirentes do edital. 

 

A administração poderá em caso de necessidade adiar a abertura das propostas em até 15 dias 

no máximo. 

 

Quaisquer dúvidas e esclarecimentos referentes a presente Licitação poderão ser obtidos no 

horário das 9:00 h às 16:00h, através do e-mail: sindico@condominiolotus.com.br 

 

A Contratante disponibilizará as respostas às dúvidas e esclarecimentos solicitados, mediante 

correio eletrônico ao interessado e informado a todos os participantes do certame até aquele 

momento, tornando-os públicos, para conhecimento de todos os cidadãos. 

 

 

10- DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO - REQUISITOS TÉCNICOS 

 

Poderão participar deste certame qualquer empresa convidada ou que solicitem participação e 

que tenham especialização em Engenharia Civil, compatível com o objeto deste edital. A 

participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável pelas Licitantes, dos termos, 

cláusulas, condições e Anexos do Edital, que passarão a integrar o contrato como se transcrito. 

 

Para efeito de julgamento, a Licitante deverá referenciar obrigatoriamente e claramente nos 

atestados apresentados, os itens comprobatórios da aptidão requerida. 

 

A Licitante deverá apresentar referências de trabalhos anteriores (mínimo duas referências). 
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Não serão aceitas empresas que sejam consideradas suspensas e/ou inidônea, por qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta Estadual, ou que estejam em 

processo de recuperação judicial ou com falência decretada, conforme legislação em vigor. 

 

 

11- APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO / PROPOSTA COMERCIAL; 

ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL; 

ENVELOPE “C” – PROPOSTA DE PREÇOS / PROPOSTA TÉCNICA. 

 

No espelho de cada envelope identificar da seguinte forma: 

 

 

EDITAL Nº 01 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS COM 

REPOSIÇÕES PARCIAIS DAS PASTILHAS, APLICAÇÕES PARCIAIS DE TEXTURAS, HIDRO 

JATEAMENTO TOTAL DAS PASTILHAS E MARMORES, RECUPERAÇÕES PARCIAIS DE REJUNTES, 

RETIRADAS E APLICAÇÕES TOTAIS DOS SILICONES DOS GRANITOS NOS BLOCOS 01, 02, 03 E 04 

- COM REGIME DE EMPREITADA COM PREÇO GLOBAL. 

Junho/2019 

 

ENVELOPES “A, B e C” 

A – HABILITAÇÃO 

                  B – PROPOSTA COMERCIAL 

                                                         C – PROPOSTA DE PREÇOS / PROPOSTA TÉCNICA 

 

          NOME DA EMPRESA / CNPJ 

 

 

Nos envelopes conterão a documentação relativa a: 

11.1- ENVELOPE “A” (HABILITAÇÃO): 

É imprescindível que a empresa faça a visita técnica realizada pelo seu responsável técnico e 

preencha a Declaração de Visita Técnica (DVT) ANEXO Indevidamente identificado pelo seu 

registro no CREA e/ou CAU RJ, para se evitar dúvidas ou omissões, sendo este documento parte 

integrante da documentação da proposta técnica e do “ENVELOPE “A” -(HABILITAÇÃO). 

 

a) Ato constitutivo, contrato social e suas alterações devidamente registradas; 

b) CNPJ; 

c) Atestado técnico expedido pelo CREA/CAU RJ, de obras restauração e recomposição de 

pastilhas em fachadas de edifícios; 

d) Declaração de Visita Técnica (DVT) e de que conhece plenamente as condições do local 

dos serviços que integram o objeto da Licitação e de que nos preços propostos, estão 
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incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e 

perfeita conclusão dos serviços, constituindo-se, portanto na única remuneração devida 

pela Contratante; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União (PGFN), expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br; (Certidão Conjunta);  

f) Certidão Negativa de Débito – INSS;  

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio 

de 1943 (Acessar o link www.tst.jus.br/certidão);  

h) A qualificação da equipe técnica deverá ser feita com a relação completa dos 

componentes da equipe técnica e administrativa indicada para a execução do objeto 

desta Licitação. Esta relação será acompanhada dos respectivos currículos profissionais 

devidamente assinados, da declaração de cada componente autorizando a indicação, 

firmada com data posterior à publicação do Edital e da prova de regularidade, com 

quitação de cada um perante o CREA/CAU RJ, inclusive para os profissionais de Nível 

Médio, quando for o caso; 

i) Apresentar os certificados dos profissionais possuidores de cursos de NR 35 – Trabalhos 

em alturas; e 

j) ANEXO II – Declaração de Menor. 

 

11.2- ENVELOPE “B” (PROPOSTA COMERCIAL): 

 

a) A Validade da proposta é de trinta (30) dias, a contar da data da abertura da proposta; 

b) O Valor global dos serviços deverá apresentar o percentual do BDI aplicado; 

c) SEGURO PERFORMANCE BOND – A Contratada apresentará na apólice deste seguro, de 

forma dar garantia de continuidade na execução da obra até o seu término em casos de 

imprevistos, para a emissão do TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE OBRAS. Este 

valor deverá estar em item separado na planilha orçamentária para que a administração 

do condomínio avalie a contratação do seguro ou não; 

d) Informar o prazo de garantia dos serviços considerando o escopo deste edital; 

e) Considerar a garantia de cinco (05) anos para todo os serviços deste escopo; e 

f) Com o objetivo de manter os prazos de garantias dos serviços, cabe à Contratante 

monitorar o desempenho das áreas das fachadas, de forma a não possibilitar 

decrepitude dos revestimentos e serviços. 

 

11- 3 ENVELOPE “C” (PROPOSTA DE PREÇOS / PROPOSTA TÉCNICA): 

Os elementos do ENVELOPE “C”, encabeçados por índice relacionando todos os documentos e 

as folhas em que se encontram, serão apresentados em 03 (três) vias, numerados, carimbados, 

rubricados, sem emendas ou rasuras, na forma de original ou cópia autenticada, obedecida a 

seguinte ordem: 
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Carta Proposta impressa, expressando: 

 

a) Nome da Licitação e o Objeto da mesma; 

b) Prazo de execução da obra, em algarismos e por extenso; 

c) Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data e realização da Licitação; 

d) Preço Global dos serviços, numeral e por extenso; 

e) Forma de Pagamento; e 

f) ANEXO III – planilha de preços (Custo Raso, Impostos, Lucros e Custo Total); 

g) Nas planilhas de preços, a empresa deverá apresentar 1 (uma) proposta de preço com 

opcional sendo: 

a. Proposta – Reparando totalmente todas as fachadas incluindo a retirada dos 

revestimentos antigos, descarte de entulhos e aplicação de novos 

revestimentos. 

i. A empresa deverá apresentar proposta de remoção das telas de 

proteção e varandas de vidro. O valor desse serviço deve vir como 

opcional no preço. 

h) ANEXO IV - Cronograma Físico-Financeiro, conforme o modelo anexo, detalhado, em 

parcelas mensais, contendo valores simples e acumulados, totalizados horizontal e 

verticalmente, por etapas dos serviços (nas duas propostas); 

i) Histograma da Obra (nas duas propostas); 

j) Indicação da conta bancária da empresa, constando: Nome do Banco, número do Banco, 

número da Agência e número da Conta com digito; 

k) Metodologia e descrição dos serviços, com o escopo detalhado das etapas a serem 

executadas; 

l) Equipe técnica especializada e certificada; 

m) Especificações técnicas dos serviços, com escopo completo; 

n) Atestados de capacitação técnica emitido pelo CREA de acordo com escopo exigido 

neste edital. 

 

 

12- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

a) Observar todos os preceitos contidos nas normas da ABNT; e 

b) Observar todos os preceitos deste edital; 

c) Todos os elementos decorativos, equipamentos de ar condicionados, toldos e outros 

que impeçam o curso do vertical dos equipamentos, deverão ser retirados; 

d) Caberá a CONTRATANTE o desimpedimento e comunicação prévia junto aos 

proprietários das coberturas através da AGE, de que serão necessários o acesso àquelas 

unidades, sempre que necessário, para a montagem dos equipamentos; 

e)  Especificar de forma clara, completa e minuciosa o serviço oferecido; 

f) Deverão manter um Engenheiro Civil ou Arquiteto e um Encarregado Geral “full time” 

na obra;  

g) Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade de seu 

responsável técnico da empresa; 
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h) É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os equipamentos e mão-

de-obra especializada, necessária à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e 

outras despesas; 

i) A Contratada deverá responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação 

social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e 

criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o serviço, inclusive no tocante 

a seus empregados e prepostos; 

j) O recebimento definitivo do serviço dar-se-á após a análise, pela Fiscalização das obras 

e a Administração do condomínio, dos serviços contratados, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório; 

k) Toda alteração no escopo dos serviços solicitados pelo CONTRATANTE, que resulte em 

acréscimos dos serviços será tratada em aditivo ao contrato original. Todo adicional será 

previamente acordado entre as partes, devidamente apresentado em planilha e 

distribuído no cronograma físico financeiro. Tendo como início de pagamento no final 

das parcelas relativas ao contrato original; 

l) Sobre faturamento vale ressaltar: 

• Após as medições dos serviços, caberá a Fiscalização da Obra o endosso do 

faturamento, através da Nota fiscal e encaminhado à administração do 

condomínio; 

• Caberá a CONTRATANTE o pagamento após 05 (cinco) dias para o depósito em 

conta corrente da empresa CONTRATADA; 

• Forma de pagamento será regida pelo cronograma físico financeiro em 

medições mensais, acordados entre as partes e/ou conforme proposta 

comercial da empresa. 

 

Obs.: Serão desclassificadas as licitantes cujas propostas técnicas não atenderem às condições 

e requisitos estabelecidos neste edital. 

 

 

13- CONTRATAÇÃO: 

 

Após a escolha da EMPRESA VENCEDORA designada como CONTRATADA, a mesma deverá 

apresentar as seguintes documentações antes do início dos serviços: 

 

• Cópia do CNPJ; 

• Cópia da última alteração contratual do Contrato Social da empresa; 

• Relação de todo o efetivo da obra, devidamente identificado pelo CPF; 

• Apresentar a cópia do Atestado de Saúde Ocupacional “ASO”; 

• Cópia da Certidão negativa do INSS (CND); 

• Cópia da certidão negativa do FGTS (CRF); 

• Cópia da certidão de registro no CREA/CAU RJ; 

• Pagamento da anuidade de 2019, do CREA/CAU RJ; 

• Pagamento da anuidade de 2019, do CREA/CAU RJ, do responsável técnico da 
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• empresa; 

• Recolhimento da ART/CREA/CAU - RJ recolhida pela empresa, com o respectivo 

comprovante de pagamento, do objeto deste edital; 

• SEGURO PERFORMANCE BOND; (item opcional); 

• Declaração de Visita Técnica – DVT; e 

• Cronograma Físico Financeiro (revisado e definitivo); 

• Histograma de Funcionários. 

Obs.: Todas as certidões apresentadas deverão estar em cópia autenticada, ou apresentar o 

original para comprovação, bem como deverão estar dentro do prazo de validade estipulados 

por lei. A empresa deverá manter atualizada junto à CONTRATANTE, durante todo o período 

da obra as certidões atualizadas, para que os faturamentos das medições não sejam 

comprometidos. 

 

 

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: 

 

As medições e pagamentos serão efetuados conforme definido nas Condições Gerais de 

Contratação, apresentada na proposta comercial e possíveis ajustes comerciais propostos e 

aprovados pelo CONTRATANTE. 

 

Obs.: Nas medições, a CONTRATANTE reterá um percentual de 5% de seu total, sendo que este 

valor retido será devolvido a CONTRATADA após 6 meses caso não haja por parte da 

CONTRATADA nenhum eventual prejuízo como falhas de execuções e processos trabalhistas 

movidos por funcionários.  

 

 

15- REAJUSTES: 

 

Os critérios para reajustamento serão definidos pelo Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. 

 

 

16- CRITÉRIO DE RECEBIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS DA OBRA: 

 

Efetuado o recebimento provisório, haverá um período de observação, máximo de 90 (noventa) 

dias, para cumprimento do de não conformidades, quando então será procedido o recebimento 

definitivo. 

 

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do recebimento provisório e estando sanadas todas as 

pendências que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo CONTRATANTE, a 

CONTRATADA deverá formalizar ao CONTRATANTE a solicitação para recebimento definitivo do 

contrato. 

 

17- CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: 
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Projetos e Mapeamentos das Áreas: 

 

• Inspeção através dos ensaios se houver dos revestimentos;  

• Elaborar relatório técnico conclusivo para os procedimentos para o embasamento dos 

serviços; 

• Inspeção através de prospecção do local; 

• Apresentar um plano de trabalho contendo impreterivelmente as fachadas a serem 

trabalhadas, identificadas como por exemplo (FACHADAS – Blocos 1: empenas A, B, C e 

D); 

• Informar nas fachadas qual o mapeamento existente, referente aos serviços e os As Built 

das novas áreas, detectadas pela fiscalização e/ou equipe de obra. Nestas fachadas 

informar as quantidades de montagem a serem aplicadas e seus respectivos prazos 

(Início e término). 

 

Mobilização Inicial de Obra:  

 

• Proteção ambiental, isolamento e sinalização das áreas de trabalho e disponibilidade de 

todos os EPI’ s necessários à execução dos serviços; 

• A empresa deverá apresentar um projeto de proteções coletivas para a execução dos 

serviços em fachadas com a supervisão de um Engenheiro de Segurança do Trabalho ou 

Técnico de Segurança do Trabalho. 

 

Equipamentos e Proteções: 

 

• Montagem de Equipamentos tipo andaimes suspensos elétricos certificados e que 

atendam às exigências contidas nas normas da ABNT e NR 18; 

• Projeto de proteções coletivas referente os serviços em fachadas; 

• Montagem de Telas fachadeiros; 

• Montagem de apara-lixos sob as áreas de montagens dos andaimes suspensos, 

apresentadas no plano de trabalho; 

• Proteção dos guardas corpos, com plásticos e fitas, devendo ser retirados somente no 

término dos serviços; e 

• Proteção ambiental, isolamento e sinalização das áreas de trabalho e disponibilidade de 

todos os EPI’s necessários à execução dos serviços; 

• Diariamente e antes do início dos serviços, os balancins, andaimes, cadeirinhas ou 

qualquer outro equipamento de apoio e sustentação de pessoas, deverão ser liberados 

(inspeção dos equipamentos) por profissional habilitado (Eng.º de Segurança ou Técnico 

de Segurança ou Encarregado) mediante Ordem de Serviço; 

• Todos os itens referentes a Segurança do Trabalho deverão seguir os padrões das 

Normas Regulamentadoras (NRs). 

 

Demolições: 
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• Retirada dos revestimentos que se encontram na iminência de cair, sem aderência no 

substrato; 

• Este procedimento visa a garantir a segurança da obra, independentes daqueles 

demarcados nas fachadas; 

• Retirada de todos os revestimentos cerâmicos previamente de marcados nas fachadas, 

sempre 

• com a geometria de um retângulo; 

• Retiradas de todos os substratos dos revestimentos cerâmicos, não aderidos ao 

substrato e deteriorados; 

• Remoção dos emboços danificados, soltos, e sem resistência de suporte para os novos 

revestimentos. Esta etapa dos serviços é fundamental para a ancoragem dos novos 

emboços, rebocos e revestimentos; 

• Demolição dos preenchimentos nas bordas das juntas de dilatação e retirada de 

mastique existente; e 

• Retirada dos mastiques existentes no interior das juntas; e 

• Hidro jateamento das áreas antigas e que não serão recuperadas. 

 

 

Desmobilização da Obra: 

 

• Retirada de telas fachadeiros, isolamentos e proteções de esquadrias; 

• Retirada de equipamentos; 

• Retirada de tapumes; 

• Desmontagem de barracão de obra; 

• Montagem das caixas de ar condicionado (todas as caixas de ar condicionado deverão 

estar interligadas há uma rede de drenagem para escoamento da água); 

• Fretes de carga e descarga dos materiais; e 

• Limpeza da obra. 
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