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1.

DO OBJETO

O presente documento tem por finalidade estabelecer as condições técnicas e
especificações de materiais e serviços destinados à execução do Projeto de Comunicação
Visual do Edifício Principal do Instituto de Física.
2.

PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO

O objeto do contrato deverá ser executado no prazo de 60 (sessenta) dias corridos.
3.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O objeto desta licitação deverá ser recebido e atestado pelo gestor da CONTRATANTE,
formalmente designado para este fim. O pagamento será realizado em 02 (duas) parcelas,
de acordo com o cronograma. Os desvios ou tolerâncias para nivelamento, prumo e
qualidade de produtos e serviços empregados poderão determinar a recusa no
recebimento do serviço. O recebimento e a aceitação do objeto desta licitação obedecerão
ao disposto no artigo 73, incisos I, alíneas “a” e “b” e parágrafo 3º, da Lei Federal n.º
8.666/93.
4.

QUANTIDADES, MATERIAIS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

4.1 QUANTIDADES E MATERIAL
As quantidades estão determinadas na planilha de serviços e quantidades, anexa a este
memorial. Os materiais aplicados na obra deverão atender criteriosamente às normas
técnicas. Todos os materiais serão entregues na obra nas embalagens originais do
fabricante, possibilitando identificar lote, data de fabricação e validade dos produtos
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empregados; em quantidade suficiente para não atrasar o cronograma. Nenhum material
será entregue, comprado ou aplicado sem aprovação prévia.
4.2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

4.2.1.

Remoções

Ficará a cargo da contratada a remoção da sinalização antiga em portas, paredes e
afixadas no teto; esta atividade deverá ser planejada em conjunto com a Assistência
Operacional do IFUSP (ATO), a fim de evitar transtornos aos usuários. Preferencialmente
deverá ser realizada em horários ou períodos distintos aos de desenvolvimento de
atividades acadêmicas. Para a realização das tarefas de remoção, deverão ser utilizados
equipamentos e ferramentas adequados, bem como deverá ser realizada a limpeza dos
locais de maneira concomitante à atividade. Não poderá haver depósito de entulho em
locais provisórios, devendo ser providenciado material de coleta para esta finalidade.
Sendo verificado o descumprimento deste item, será encaminhada notificação à empresa,
por e-mail, anotação em diário de obra e/ou aviso de recebimento e havendo recorrência,
será aplicada multa conforme definido em contrato. Quando necessário, deverá ser
instalado bloqueio do acesso à área de intervenção para que sejam evitados acidentes.
Compõem os objetos de remoção: placas instaladas na superfície das portas por colagem
ou aparafusamento, placas instaladas por meio de suportes nas lajes, placas aderidas às
paredes, destinadas à identificação de locais; exceto aquelas que não serão substituídas
no projeto. Rotineiramente e ao final do expediente, deverá ser realizada a limpeza da área
de circulação da obra. As placas de identificação novas deverão ser implementadas no
mesmo dia em que for removida a sinalização antiga. Uma identificação provisória
complementar deverá ser providenciada pela contratada, para atender às salas de aula e
laboratórios, indicando a numeração antiga. Esta identificação provisória poderá ser
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confeccionada em papel sulfite, tamanho A4 e deverá ser colocada nos displays acrílicos
que também compõem o projeto de comunicação visual. Caso ocorra algum dano às
superfícies, quando removidas as placas de identificação antigas, sua recuperação correrá
por conta do Contratante, desde que não seja constatada imperícia por parte da
contratada. Neste caso, a Contratada deverá comunicar o fato imediatamente à
fiscalização para que não ocorra atraso no cronograma.
4.2.2.

Sinalização

Serão fornecidas e instaladas placas de sinalização em acrílico de 3mm de espessura, nas
dimensões indicadas na tabela anexa (Anexo 01) para sinalização de portas (superfície e
bandeira), revestidas com película de vinil, conforme projeto de comunicação visual do
caderno de especificações. Cada placa de sinalização possuirá padrões de cores de
acordo com o código universal e elementos gráficos pré-definidos. As placas de
sinalização das portas deverão ser afixadas com fita dupla face de alto desempenho no
verso da superfície, sempre no sentido longitudinal da placa. As placas de sinalização
direcionais, ou seja, aquelas que indicam corredores (par/impar), numeração crescente e
decrescente de salas, rotas, equipamentos públicos, setores específicos, saídas, etc.,
serão afixadas nas paredes ou perpendiculares ao teto, por meio de acessórios de fixação
determinados no projeto executivo. Nos locais de fixação na parede, deverá ser utilizada
bucha de nylon e parafusos autoatarraxantes (n.º 5 a 8), em quantidade especificada no
projeto, conforme dimensão da placa. Nos locais de fixação perpendicular ao teto, deverão
ser utilizadas estruturas tubulares compostas de base, suporte e presilhas em aço
galvanizado pré-pintado. Em áreas onde houver forro, os ajustes finais das placas de forro
ocorrerão por conta da contratada; nestes locais, os pendurais de sustentação das placas
não poderão ficar aparentes antes da cota de forro (pé-direito). Os locais de fixação
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deverão seguir rigorosamente o projeto; porém, caso seja identificada alguma interferência
quanto à visibilidade da placa, identificada durante o processo de instalação, a contratada
deverá comunicar à fiscalização para que sejam realizados os devidos ajustes, se
necessário. Nenhum local de instalação poderá ser alterado sem prévia autorização, por
escrito, do Responsável Técnico do Instituto de Física. Sob nenhuma hipótese poderá ser
aplicado material sobre superfície que não esteja devidamente recuperada, considerandose as hipóteses de avaria da superfície de aplicação, conforme observado no item 4.2.1..
Nestes casos, após realizada a recuperação da superfície (porta/parede) pelo Contratante,
será liberada a área/esquadria para a aplicação da sinalização.
5.

DA GARANTIA

Prazo de garantia dos produtos e serviços é de no mínimo 04 (quatro) anos a contar de
seu recebimento definitivo. A garantia deverá cobrir essencialmente: Os mecanismos de
fixação das placas, ou seja, durante o período de garantia o material não deverá sofrer
processos de deterioração que comprometam sua estabilidade e estética; o descolamento
ou desbotamento das películas adesivas utilizadas nas placas; o surgimento de bolhas
entre a superfície das placas e o adesivo de sinalização; qualquer deformação do material
de base (acrílico); trincamento do material no processo de aparafusamento, provocado
pela dilatação de seus componentes, etc. Durante o período de vigência da garantia, o
serviço de assistência técnica para os produtos e serviços fornecidos deverá ser prestado
por técnicos credenciados e pagos pela CONTRATADA, correndo por sua conta e
responsabilidade o deslocamento destes técnicos aos locais da instalação. Não se admitirá
cobrança de visita técnica durante a vigência da garantia.
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6.
6.1.

DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados em dias úteis, no período das 7:00 às 17:00 horas e

deverão ser concluídos dentro do prazo pré-estabelecido no cronograma.
6.2.

Eventualmente,

por

razões

de

segurança

ou

por

conveniência

da

CONTRATANTE, o serviço poderá também ser executado nos finais de semana.
7.
7.1.

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
Antes do início dos trabalhos deverá ser apresentada ao gestor da contratante a

equipe de trabalho que realizará a atividade, acompanhada de planilha constando nome,
R.G. e cópia da carteira de trabalho do encarregado de obra e dos funcionários arrolados
para a tarefa;
7.2.

Para execução dos serviços acima referidos, a CONTRATADA deverá dispor de

profissionais qualificados, equipamentos, equipamentos de proteção individual (EPI´s) e
ferramentas necessárias à execução, bem como obriga-se a fornecer todo o material e
mão de obra para a execução dos serviços contratados.
7.3.

A CONTRATADA deverá providenciar escadas/andaimes para a realização das

tarefas, quando necessário.
7.4.

A CONTRATADA deverá manter um funcionário encarregado/líder no local, o qual

deverá estar disponível todos os dias, ao menos 04 (quatro) horas por dia, com a finalidade
de orientar os funcionários, corrigindo eventuais não-conformidades de metodologias de
trabalho indicadas pela fiscalização; providenciando a fiscalização da utilização dos
equipamentos de segurança coletivos e individuais e outras tarefas de supervisão
específicas, a fim de cumprir com legalidade o cronograma previamente definido.
7.5.

Sempre que a fiscalização perceber o descumprimento do item 7.5. ou quando
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houver incompatibilidade entre o material técnico e o serviço executado, a obra será
paralisada, a CONTRATADA será cientificada (por notificação ou e-mail) e os serviços não
conformes deverão ser imediatamente refeitos.
7.6.

A CONTRATADA não poderá utilizar as instalações da CONTRATANTE como

oficina para confecção de peças e/ou pintura de peças e acessórios, exceto montagens
imprescindíveis à instalação do material contratado.
7.7.

Deverão ser utilizados os seguintes EPIs conforme o tipo de tarefa e risco

associado: calçados de segurança; luvas de segurança; capacete; protetor auricular, e
óculos de segurança.
7.8.

Deverão ser utilizados os seguintes EPCs conforme o tipo de tarefa e risco

associado: escada, sinalização de piso, barreira/bloqueio de acesso ao local.
7.9.

Deverá ser mantido no local diário para anotação das ocorrências, nome dos

funcionários, inclusive subcontratados, se houver.
7.10. Os trabalhos somente poderão ser iniciados mediante comunicação prévia à
Assistência Operacional do IFUSP;
7.11. Caso as atividades venham a acarretar danos à CONTRATANTE, estes deverão ser
corrigidos em um prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de serem realizados por
terceiros e à custa da CONTRATADA.
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
-

Portaria n.º 3.214/78, Normas Complementares

-

Lei 8666/93

-

Normas Técnicas da ABNT
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