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CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
CONTRATAÇÃO DE OBRA A SER REALIZADA COM RECURSOS
FINANCEIROS DA UNIÃO
Cotação Prévia de Preço n°: 012/17
PROCESSO CSSM n°: 01/2017
DATA DA REALIZAÇÃO: 04 de Dezembro de 2017

A Casa de Saúde Santa Marcelina, entidade filantrópica com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070, neste ato representada por sua Diretora
Presidente Ir. Rosane Ghedin, em razão do que estabelece a cláusula 3.2, letra “j” do contrato de
repasse nº 0374095-32/2011/Ministério da Saúde/Caixa (Processo nº 2574.0374095-32/11 – nº
Convênio SINCONV 765554), torna público que se acha aberta, nesta Instituição, Cotação Prévia de
Preço - Processo CSSM nº 01/2017 do tipo de menor preço, objetivando a contratação de obra para
reforma e adequação dos espaços físicos do Setor de Oncologia Clínica da Casa de Saúde Santa
Marcelina, conforme Memorial Descritivo – Caderno de Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária,
Plantas, Minuta de Contrato e demais anexos, pelo regime de execução de empreitada por preço global,
fundamentada Lei Federal nº 8.666/93, e em atenção ao que dispõe a Portaria Interministerial Nº 507
de 24/11/2011, em seu artigo 57.
A Casa de Saúde Santa Marcelina, é uma associação civil, sem fins lucrativos, de natureza confessional,
filantrópica, beneficente de assistência social, com Estatuto Social primitivo registrado no 1º Registro de
Títulos e Documentos “Cartório Dr. Arruda, sob o nº 10.014, do Livro “A” n. º 15 do Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, em 04 de fevereiro de 1964, declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº
60.910 de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n. º 9.437, de Utilidade Pública Municipal pelo
Decreto n. º 7.780, portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) pelo
Conselho Nacional de Assistência Social – C.N.A.S. pelo Processo nº 25000.204494/2015-60, Portaria N°
1.496 de 26 de Outubro de 2016 e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº 60.742.616/0001-60. Em razão do que dispõe o artigo 29 da Lei nº
12.101/2009 a Casa de Saúde Santa Marcelina goza de isenção das contribuições previdenciárias de que
tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/1991.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
Os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas deverão ser enviadas à Casa de
Saúde Santa Marcelina, Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, São Paulo – SP, até o dia 04/12/2017, por
via postal ou correio eletrônico leticia.adm@santamarcelina.org.
1. DO OBJETO
1.1 A presente Cotação Prévia de Preço tem por objeto a execução de obra para reforma e
adequação dos espaços físicos do Setor de Oncologia Clínica da Casa de Saúde Santa
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Marcelina, totalizando 1.052 m² de intervenção, conforme especificações técnicas constantes
do Memorial Descritivo – Caderno de Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Plantas,
Minuta de Contrato e demais anexos, que integram este edital, observadas as normas técnicas
da ABNT, em especial fundamentado pela Lei Federal 8666/93 na forma de seu artigo 24, inciso
V.
1.2 Os interessados em participar do certame devem considerar que a Casa de Saúde Santa
Marcelina é um hospital geral de grande porte, que atua como Centro de Alta Complexidade em
Oncologia – CACON, através de convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS. As obras para
reforma e adequação dos espaços físicos do Setor de Oncologia ocorrerão sem a interrupção dos
atendimentos médico-hospitalares, tanto no Setor de Oncologia, como nos demais Setores do
Hospital, de forma que a execução das obras deverá ocorrer em etapas, conforme etapas de
execução das obras descritas no Anexo I, no horário compreendido das 08:00 às 18:00 horas, de
segunda-feira à sexta-feira e no sábado das 08:00 às 13:00 horas, e não será admitido o uso de
equipamentos de demolição mecânica ou outros equipamentos que produzam ruído muito
elevado.
2. DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do certame todos os interessados do ramo pertinente ao objeto que preencherem as
condições e requisitos estabelecidos neste edital.
3. DO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL
3.1 Os interessados deverão examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros,
projetos, documentos-padrão, exigências, normas e especificações citados neste Edital e em
seus Anexos. Toda a documentação relativa a esta Cotação Prévia de Preço poderá ser
consultada pelos interessados junto à Casa de Saúde Santa Marcelina. O presente Edital estará
disponível para consulta no sitio www.santamarcelina.org.
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4.1 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechados,
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Cotação Prévia de Preço nº CP 012/2017
Processo CSSM nº 01/2017
Razão Social:
4.2 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de notas ou cópia.
4.3 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da Empresa ou procurador, juntando-se cópia do instrumento de
procuração.
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5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA”
5.1 Os “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados,
apresentados em 01 (uma) única via, os quais dizem respeito à:
5.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em
se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
empresárias ou cooperativas;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a)

Certidão de registro da empresa e certidão de registro de seus responsáveis técnicos no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-SP ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU-SP .

b) Comprovação de aptidão do participante que deverá ser feita mediante a apresentação de
Declaração em nome do participante por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
comprobatórios de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em
características e quantidades, comprovando haver realizado, adequadamente, em ocasiões
pretéritas, objeto da mesma natureza da presente Cotação Prévia de Preço, caracterizado
como segue:
i. Execução de obra de reforma ou ampliação em Hospital entendido como tal o
estabelecimento de saúde dotado de internação, meios diagnósticos e terapêuticos, com o
objetivo de prestar assistência médica curativa e de reabilitação, em conformidade com os
requisitos da RDC n.º 50.
5.1.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) ou Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (C.N.P.J.);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do Participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto desta Cotação Prévia de Preço;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, mediante certidão
negativa, referente ao domicílio ou sede da empresa licitante. As certidões deverão abranger
os seguintes tributos de competência:
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c.1) Federal: Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Positiva com efeito de Negativa relativa
a tributos federais e a dívida ativa da União.
c.2) Estadual: Certidão quanto a regularidade com o ICM/ICMS.
c.3) Municipal: Certidão de Tributos Mobiliários.
d) Prova de regularidade relativo à Seguridade Social, demonstrando situação regular perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei 12.440, de 7 de julho de
2011.
5.2 A proposta de preço impressa ou datilografada em papel timbrado, deve ser apresentada em 03
(três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, redigida em português, de forma clara e precisa,
não podendo ser manuscrita nem conter rasuras, emendas ou entrelinhas, assinada pelo
participante ou seu representante legal, devidamente identificado, deverá conter os seguintes
elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal da empresa, bem como endereço eletrônico
para correspondência (e-mail);
b) Número do processo e número desta Cotação Prévia de Preços.
c) Carta Declaração que a proposta da empresa está em conformidade com as especificações
técnicas do Anexo I deste Edital (Modelo Anexo I “A”).
d) Preço total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
d.1) Os preços incluem todas as despesas diretas ou indiretas e as margens de lucro da
Contratada, que se refiram ao objeto descrito e caracterizado no Memorial Descritivo e seus
complementos, tais como: materiais e mão de obra; serviços de terceiros, aplicados à
própria obra ou em atividade de apoio, como vigilância e transporte; locações de máquinas
e equipamentos, ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; consumo de água, energia e
telecomunicações; seguros legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e
trabalhistas; impostos e taxas incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si;
multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação;
vestuário e ferramentas; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de
escritório; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica etc.
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias.
5.2.1 A proposta de preço deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Planilha Orçamentária conforme modelo constante do Anexo II, preenchida em todos os itens,
com seus respectivos preços unitários e globais, grafados em moeda corrente nacional, assinada
pelo representante legal da empresa participante.
b) Cronograma físico-financeiro, assinado pelo representante legal da empresa.
c) Atestado de Visita Técnica;
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d) Detalhamento da taxa de BDI em despesas financeiras;
e) Detalhamento da taxa de encargos sociais, através de percentuais, decorrentes das
contribuições trabalhistas e sociais;
5.2.2 As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em arquivo eletrônico – CD,
DVD ou PEN DRIVE – da Proposta de Preços e demais documentos, na forma de planilha
eletrônica protegida, que permita somente a cópia dos dados inseridos, com a finalidade de
facilitar a análise da referida proposta por parte da Comissão.
6. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
6.1 O julgamento da habilitação se fará a partir do exame dos documentos indicados no item 5 deste
edital.
6.2 A documentação será apreciada pela Comissão Julgadora de Licitação, em conformidade com as
exigências deste Edital e seus Anexos, visando à habilitação das empresas participantes. Os
participantes que deixarem de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope
Documentos de Habilitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital
ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
7. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA
7.1 Concluída a fase de habilitação, será analisado a Proposta do participantes habilitada. Os valores
das propostas serão lidos em voz alta devendo as mesmas serem rubricadas pelos membros da
Comissão Julgadora de Licitação.
7.2 A análise das propostas visará o atendimento das condições estabelecidas nesta Cotação Prévia
de Preço, sendo desclassificada a proposta que:
a) Estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste edital;
b) Apresentar valores unitários e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite
estabelecido a previsão contida no orçamento de quantitativos e preços que integra este edital
como Anexo II.
c) Apresentar emendas, rasuras, borrões, ressalvas, entrelinhas ou divergência de valores, com
exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão Julgadora de Licitação,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos participantes, conforme estabelece o item 6.2 do
presente Edital.
7.3 Não será considerada para fins de julgamento da proposta:
a) Oferta de vantagem não prevista neste instrumento convocatório e nem preço e/ou vantagem
baseados nas ofertas dos demais participantes;
b) Oferta de prazo ou condições diferentes dos fixados nesta Cotação Prévia de Preço.
7.4 O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Julgadora de Licitação, que elaborará a
lista de classificação das propostas aceitas, observada a ordem crescente, a partir do menor por
item e preço total.
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7.4.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á a classificação por sorteio na
mesma sessão.
7.5 Será considerada vencedora do certame a empresa que, atendendo a todas as condições da
presente Cotação de Prévia de Preço, oferecer o menor preço.
7.6

A adjudicação será feita: pela totalidade do objeto

8. DA NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados de cada fase da Cotação Prévia de Preço e os valores das propostas vencedoras serão
publicados no Sitio www.convenios.gov.br ou comunicado diretamente aos interessados e lavrado em
ata.
9. DO PRAZO, CONDIÇÕES E ENTREGA DO OBJETO DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO
9.1

O objeto desta Cotação Prévia de Preços deverá ser executado e concluído em até 08 (oito)
meses, contados a partir da data a partir da emissão do Termo de Autorização de Início da
Obra pela fiscalização da Casa de Saúde Santa Marcelina, conforme as condições estabelecidas
nos Anexos I e XI desta Cotação Prévia de Preço.

9.2

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início a partir da emissão do Termo de
Autorização de Início da Obra e encerramento após o recebimento definitivo da obra.

9.3

O objeto desta Cotação Prévia de Preço deverá ser executado na Casa de Saúde Santa
Marcelina, situada à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, São Paulo/SP no Setor e Oncologia
Clínica, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.

9.4

Todos os projetos executivos e legais elaborados pela Contratada deverão ser aprovados pelo
Contratante. O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao Cronograma Físico-Financeiro
apresentado na proposta, conforme etapas descritas no Anexo I.

10. DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS
10.1 Serão realizadas vistorias pelo Contratante ou prepostos devidamente qualificados, que terão
por objetivo: a avaliação da qualidade e do andamento dos serviços prestados; a medição dos
serviços executados para efeito de faturamento; e a recepção de serviços concluídos,
especialmente ao final da obra. A União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde,
representado pela Caixa Econômica Federal também poderá realizar vistorias com os objetivos
estabelecidos no presente item.
10.2 Todas as vistorias deverão ser acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela
Contratada.
10.3 A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da obra, e as anotações da fiscalização
no mesmo terão validade de comunicação escrita, devendo ser rubricadas pelos
representantes de ambas as partes.
10.4 A Contratada manterá no local o livro diário da obra, devendo o Contratante receber as
segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estarão registrados os trabalhos em
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andamento, as condições especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e os
fornecimentos de materiais, fiscalizações ocorridas e suas observações, anotações técnicas
etc., servindo de meio de comunicação formal entre as partes.

11. DAS MEDIÇÕES
11.1 As medições para faturamento deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias a partir da
ordem de início dos serviços, devendo ser instruídas com os seguintes elementos:
a) relatórios escrito e fotográfico;
b) cronograma refletindo o andamento da obra;
11.2 Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos conforme
o disposto nos documentos que integram o presente edital.
11.3 As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as
quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos
adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos etc.
11.4 As medições serão acompanhadas por representantes do Contratante e da Contratada, sendo
que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do Contratante.

12. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE DE PREÇO
12.1 A obra de que trata o objeto da presente Cotação Prévia de Preços será totalmente custeada
com os recursos previstos no contrato de repasse nº 0374095-32/2011/Ministério da
Saúde/Caixa (Processo nº 2574.0374095-32/11 – nº Convênio SINCONV 765554), celebrado
entre a Contratante e a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, representado
pela Caixa Econômica Federal, e o pagamento será efetuado em conformidade com as condições
estabelecidas pela Caixa Econômica Federal.
12.2 O pagamento será efetuado conforme a efetiva execução da obra, através de medição mensal
das etapas concluídas e previstas no cronograma de obra. A medição mensal também será
analisada pela Caixa Econômica Federal que, uma vez aprovada, liberará o recurso para que a
Casa de Saúde Santa Marcelina efetue o pagamento.
12.3 Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da emissão da
Fatura ou Nota Fiscal, observando-se para as respectivas realizações, o procedimento e as
demais condições e prazos estabelecidos na minuta de termo de contrato, que constitui anexo
integrante deste ato convocatório.
12.4 O pagamento será feito mediante depósito em conta corrente em nome da Contratada na
Caixa Econômica Federal.
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12.5 Constitui condição para o pagamento, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no
“Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN FEDERAL”, o
qual deverá ser consultado por ocasião do respectivo o pagamento.

13. DA CONTRATAÇÃO
13.1 A contratação decorrente desta Cotação Prévia de Preço será formalizada mediante celebração
de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório.
13.1.1 Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débitos com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (certidão conjunta
negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União), estiverem com os
prazos de validade vencidos, a Casa de Saúde Santa Marcelina 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.
13.1.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para no prazo de 2 (dois) dias, comprovar sua situação
de regularidade de que trata o subitem 13.1.1, mediante apresentação das certidões
respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se
realizar.
13.1.2 Constitui ainda condição para a celebração do contrato, a inexistência de registros em
nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal – CADIN FEDERAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva
celebração.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 Os serviços serão recebidos pela Contratante, após inspeção física de qualidade por comissão
para tanto designada, em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei Federal nº
8.666/93 e as regras específicas estabelecidas neste edital e seus anexos.
14.2 A vistoria para recebimento da obra será feita quando o imóvel tiver plena condição de uso,
com as ligações às redes públicas devidamente aceitas, limpo e higienizado; constatada a
conclusão dos serviços de acordo com o projeto, as especificações e as recomendações da
fiscalização, a Contratante fornecerá o Termo de Recebimento Provisório da Obra, que terá
validade por 90 (noventa) dias.
14.3 Decorrido esse período sem necessidade de quaisquer reparos, será entregue o Termo de
Recebimento Definitivo. Se houver ocorrências que justifiquem o refazimento no todo ou em
parte da obra ou dos serviços, a contagem do período de 90 (noventa) dias será recomeçada.
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14.4 O recebimento da obra, bem como a aceitação dos serviços das etapas intermediárias, atesta o
cumprimento das exigências contratuais, mas não afasta a responsabilidade técnica ou civil da
Contratada, que permanece regida pela legislação pertinente.
14.5 Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte estará a Contratada obrigada a refazê-los,
no prazo fixado pelo Contratante, observando as condições estabelecidas para a execução.

15. DA UTILIZAÇÃO DE PARTES CONCLUÍDAS
15.1 Considerando que as obras serão realizadas em etapas estabelecidas em cronograma aprovado
por ambas as partes, e sem a interrupção da prestação de atendimento aos pacientes,
concluída cada etapa da obra a Contratada tomará posse das áreas concluídas, mesmo antes
de emitir o Termo de Recebimento Provisório;
15.2 Antes de receber o Termo de Recebimento Provisório, a Contratada poderá efetuar inspeção
nas partes utilizadas e no caso de serem constatados eventuais danos provocados por
utilização inadequada por parte da Casa de Saúde Santa Marcelina, esta deverá autorizar os
devidos reparos ou consertos que se fizerem necessários;
15.3 Caso comprovado que os danos foram causados por má qualidade dos serviços executados,
todas as respectivas despesas correrão por conta exclusiva da contratada, a qual se obriga a
refazê-las, incontinenti.
15.4 A utilização de qualquer parte da obra pela Casa de Saúde Santa Marcelina não implicará na
sua aceitação, nem isentará a contratada de quaisquer de suas responsabilidades definidas
neste edital.

16. CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA
16.1 A empresa deverá indicar representante devidamente credenciado, para apresentar-se no local
da obra, para realização de visita técnica, com o objetivo de cientificar-se das condições do local,
no qual serão realizados os serviços, para elaboração de sua proposta de preço.
16.1.1 Na visita técnica será permitida a participação de representantes legais, procuradores ou
prepostos com poderes específicos ou credenciados pelas empresas interessadas,
permitindo-se o número máximo de 2 (dois) representantes por interessada.
16.2 A visita poderá ser feita nos dias 23, 24, 28 e 29 de Novembro de 2017, no horário das 09:30 às
14:00 horas, devendo o interessado agendar a visita com Letícia Santos, na Casa de Saúde Santa
Marcelina, telefones: (11) 2070-6155 ou e-mail: leticia.adm@santamarcelina.org.
16.3 A empresa receberá comprovante de sua visita técnica a ser fornecido pela Casa de Saúde Santa
Marcelina, devendo constar do envelope de Documentos de Habilitação e Proposta.
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17. DA CAUÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO
17.1 Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.
17.2 A fiança bancária deverá conter:
17.2.1 Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;
17.2.2 Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for
devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações;
17.2.3 Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827
e 838 do Código Civil Brasileiro;
17.2.4 Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.
17.3 No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente
apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da Casa de Saúde Santa
Marcelina, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo
a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de
notificação da Contratante, sob pena de rescisão contratual. Se a adjudicatária optar pela
modalidade seguro-garantia, das condições especiais da respectiva apólice deverá constar
disposição expressa estipulando a responsabilidade da seguradora, pelo pagamento dos valores
relativos a multas de quaisquer espécies, aplicadas à tomadora do seguro.
17.4 No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá depositar o valor na conta
corrente nº 001-1 de titularidade da Casa de Saúde Santa Marcelina, mantida no Banco Itaú S/A,
Agência 1732.
17.5 A garantia prestada pelo Contratado lhe será restituída ou liberada após entregue o Termo de
Recebimento Definitivo de que trata o subitem 17.2.
17.6 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Casa de Saúde Santa Marcelina
ou a terceiros, na forma da legislação em vigor. O Contratado é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da
execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do cumprimento de suas obrigações.
18. DO SEGURO DA OBRA
18.1 O Contratado deverá apresentar, juntamente com a primeira medição, contrato de seguro e seu
comprovante de pagamento, que acoberte a Contratante e o Contratado em relação a:
a) Danos a obras e materiais, 100% (cem por cento) do valor do Contrato;
b) Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de ação ou omissão do Contratado, de 50%
(cinquenta por cento) do valor do Contrato;
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c) Danos à propriedade da Contratante e/ou terceiros que estejam sob sua guarda, custódia ou
controle, de 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato.
d) Morte ou invalidez permanente, causado por acidente de trabalho, extensiva cobertura à
qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer no canteiro de obras, ou vitimada fora deste
em razão da execução do objeto do Contrato, compreendido nos valores praticados no mercado,
por pessoa vitimada.
18.2 A cobertura do seguro deverá abranger o período correspondente ao início da execução do
objeto do Contrato até o seu recebimento definitivo.
18.3 Poderão ser introduzidas modificações nos termos do seguro, sejam com a aprovação da
CONTRATANTE ou como resultado de mudanças gerais impostas pela companhia de seguros,
com a qual se tenha subscrito o seguro.
18.4 Ambas as partes devem atender as condições das Apólices de seguro.
18.5 Em caso de parcelamento no pagamento do seguro, a empresa deverá apresentar, a cada
medição subsequente, o comprovante de pagamento até sua quitação.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 Integram o presente edital:
Anexo I

- Memorial Descritivo – Caderno de Especificações Técnicas

Anexo II - Planilha Orçamentária – Composição de BDI
Anexo III - Atestado de Vistoria
Anexo IV - Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho
Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
Anexo VI -

Modelo de Composição de BDI

19.2 Os casos omissos da presente Cotação Prévia de Preço serão solucionados pela Comissão
Julgadora de Licitação.
19.3 As informações relativas à Cotação Prévia de Preços serão prestadas nos dias de expediente,
das 08:00 às 17:00 horas, na Diretoria da Casa de Saúde Santa Marcelina, na Rua Santa
Marcelina nº 177, Itaquera - São Paulo – SP, telefones: 2070-6155 ou e-mail:
leticia.adm@santamarcelina.org. Os pedidos de esclarecimentos relativos a esta Cotação
Prévia de Preços serão recebidos até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes com as propostas e as respostas serão encaminhadas por escrito à empresa
requerente.
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19.4 A publicidade dos atos pertinentes a esta Cotação Prévia de Preço será disponibilizado (on-line) no
sítio www.convenios.gov.br e www.santamarcelina.org
19.5 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da Cotação Prévia de Preço, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
São Paulo, 16 de Novembro de 2017

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente
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ANEXO I
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MEMORIAL DESCRITIVO

Local : Rua Santa Marcelina , 177 – Vila Carmosina – São Paulo – SP
CONTRATO: 0374.095-32/2011
Assunto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FISICOS DO SETOR DE ONCOLOGIA CLINICA
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1-OBJETIVO
Este memorial tem como objetivo descrever os procedimentos, materiais e serviços necessários
para reforma e adaptação do espaço físico setor de Oncologia Clínica da Casa de Saúde Santa Marcelina

1.1 GENERALIDADES
As informações contidas neste memorial são apenas orientativas, sendo obrigatória a verificação
in loco de todas as instalações para levantamento das necessidades da obra.
Cabe ao proponente analisar e avaliar as condições propostas neste memorial, de forma a incluir
e substituir itens que considerar omisso ou inadequado , de forma a assumir completa responsabilidade
pela execução global da obra.

2- SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 Isolamento
Isolamento com tapume executado em chapas de compensado resinado , com pintura padrão
do hospital, este isolamento devera ser executado por partes conforme liberação das áreas uma vez que
os serviços serão executados por etapas. Após o termino de cada etapa este tapume será desmontado e
montado em outro setor da próxima etapa.
Obs.: estes tapume deveram ter isolamento total até o teto para não ter riscos de cheiros e pó
ultrapassarem para outros setores
2.2 Canteiro
Execução de um canteiro de obras, com locais definidos para deposito de matérias, refeitório ,
arquivos e projeto.
Execução de sanitários provisórios para o canteiro contendo chuveiro, vasos sanitários e
lavatórios coletivos
Instalação de placa de identificação da obra com nome do responsável técnico e especificação
da obra
2.3 Demolição
Remoção de divisórias de granilite, remoção do forro modular, demolição de paredes em
alvenaria com ferramentas manual, retirada de todos equipamentos elétricos, remoção da fiação existe ,
remoção de interruptores e conjuntos de tomadas e instalações hidráulicas
3- PAREDES E PAINEIS
3.1 Divisórias
Execução de divisórias em sistema drywall com placas de gesso acartonado ST
12,5x1200x1800mm e RU12,5x1200x1800mm
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4. ESQUADRIAS
4.1 Portas
Portas em Madeira
As portas quando instaladas em alvenaria ou divisórias drywall, serão madeira revestida em
laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 72 x 210 cm

5- INSTALAÇÕES ELETRICAS
5.1 Instalações
Os eletrodutos quando instalado no teto deveram ser presos com tirantes e abraçadeiras tipo
cunha com suas bitolas de acordo o projeto, quando for instalados em alvenarias instalar eletrodutos
corrugados bitolas conforme especificação em projeto.
Em toda a rede será obrigatório a instalação de caixas de passagem a cada 10m e em cada mudança de
sentido da tubulação.
Fios e cabos antichamas seguindo bitolas e cores do projeto
Acabamentos interruptores e tomadas seguir o mesmo padrão em todos os ambientes , padrão
conforme modelo abaixo

OBS todas as domadas deveram ser identificadas e quando 220V instar o modulo na cor vermelho
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Dsjuntores DIN de distribuição deveram obedecer os Amperes necessários usando
barramento em cobre

6- INSTALAÇÕES HIDRAULICAS e GASES MEDICINAIS

Abertura manual de valas, rasgo em paredes para passagem de tubos de cobre e PVC com suas
devidas conexões e registros conforme especificado em projeto. Toda tubulação e conexões devera
acompanhar rigorosamente o projeto, qualquer alteração ou intervenção devera comunicar por escrito a
fiscalização.
Acabamentos de registros

Torneiras clinicas e para PNE
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Torneira clinica

Torneira PNE

Acessórios como válvulas, sifão e engate deveram ser de cromo

Louças brancas

Lavatório c/ coluna

Lavatórios PNE
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Bacia com caixa acoplada

7.2

Bacia com caixa acoplada PNE

Gases medicinais

A rede de distribuição será aparente, fixada com abraçadeiras no teto (conforme detalhe de
projeto), observando uma distância máxima entre elas de 1,80m. O segmento de rede (descida) que
abaste os pontos será embutido na alvenaria, desde o forro até o ponto de consumo.
A rede de distribuição será de tubos de cobre classe “A”, nas dimensões explicitadas no projeto.
Todas as conexões usadas para unir tubos de cobre ou latão, devem ser de cobre, bronze ou
latão, laminados ou forjados, construídas especialmente para serem aplicadas com solda forte (solda
prata com pureza de 45%).
Processo de soldagem:
Cortar o tubo no esquadro, escarificar o furo e retirar as rebarbas.
Use palhinha de aço ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexão e a ponta do
tubo.
Aplique a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexão, de modo que a parte a
ser soldada fique completamente coberta pela pasta.
Aplique a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão, e alimente com
solda prata (45%) um ou dois pontos, até ver a solda correr em volta da união.
Remova o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto a solda
ainda permitir, deixando um filete em volta da união.
Antes da instalação, todos os tubos, válvulas, juntas e conexões, devem ser devidamente limpos
de óleos, graxas e outras matérias combustíveis, conforme norma CGA G-4. 1.
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Após a limpeza, devem ser observados cuidados especiais na estocagem e manuseio de todo
esse material, a fim de evitar contaminar-se antes da montagem.
Os tubos, juntas e conexões devem ser fechados, tamponados ou lacrados, de tal maneira que
pó, óleos ou substâncias orgânicas combustíveis, não penetrem em seu interior até o momento da
montagem final.
Durante a montagem, os segmentos que permanecerem incompletos devem ser fechados ou
tamponados ao final de cada jornada de trabalho.
As ferramentas a serem utilizadas na montagem da rede de distribuição e dos terminais, devem
estar livres de óleo e graxa.
Pintura de Identificação:
Todos os tubos devem estar isentos de pó, graxas e óleos para início da pintura. A pintura será
executada em toda a extensão da tubulação, na cor amarelo segurança, cor que indica que o fluído está
em forma gasosa. Tarja na cor que indica o fluído,
Oxigênio (Verde Emblema), Óxido Nitroso (Azul Marinho), Vácuo (Cinza Claro) com dimensão
mínima da tarja de 20 cm.
A localização faixa deve ser:
a) nas proximidades das conexões;
b) a jusante das válvulas (quando não possível fazer a montante);
c) nas descidas dos postos de utilização;
d) de cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando atravessados;
e) em qualquer ponto que seja necessário assegurar a identificação;
f) Distância máxima admissível – 20m
8- PISOS
Execução de em concreto simples com controle Fck 25.0Mpa e contra piso areia + cimento, nas
áreas onde será aplicado piso vinilico, executar regularização com nata de cimento e bianco.
Aplicação de piso vinilico 3,2mm em placas 30x30 com rodapé hospitalar flexível em pvc para
piso vinílico de 7,5 cm, e= 2,0 mm, nível/sobrepor, ambos com impermeabilização acrílica nas áreas
apontadas em projeto.
Piso vinílico heterogêneo flexível em réguas com espessura de 3 mm, com impermeabilização
acrílica e rodapé de poliestireno de 8 cm em áreas de recepção conforme projeto.
Nas áreas molhadas banheiros aplicação de porcelanato técnico antiderrapante, grupo de
absorção BI-A, rejuntado

9- ACABAMENTO DE PAREDES
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9.1 Chapisco - argamassa de cimento + areia na proporção de 1:3 e covenientemente curados
9.2 Reboco - Após assentamento dos batentes e contra marcos aplicar argamassa de reboco,
sendo regularizadas e desempenadas a régua e desempenadeiras, deverá apresentar aspecto uniforme
com parâmetros perfeitamente planos sem ondulações.
9.3 Revestimento - Aplicação de revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em áreas molhadas.
9.4 Pintura – Aplicação de massa PVA , aplicação de lixa manual até a superfície ficar plana se
ondulações, após esta etapa aplicar látex acrílico 3 demãos em tetos e paredes a onde for necessário

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este memorial foi baseado em norma técnicas vigentes, técnica e materiais já utilizado pelo
Hospital qualquer alteração, interferência nos projetos consultar a fiscalização Contratante ou
responsável pelo projeto.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Local : Rua Santa Marcelina , 177 – Vila Carmosina – São Paulo – SP
CONTRATO: 0374.095-32/2011
Assunto: SISTEMA DE AR CONDICIONADO
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1. OBJETIVO
O presente Memorial Descritivo visa pormenorizar tecnicamente a instalação do Sistema de Ar
Condicionado e Ventilação Mecânica da área da Oncologia da Casa de Saúde Santa Marcelina,
localizada na Rua Santa Marcelina, 177 em Itaquera – São Paulo – SP
No intuito de configurarmos a total e perfeita operação dos sistemas, a Contratada deverá fornecer e
instalar todos os equipamentos e materiais necessários (mesmo aqueles não claramente citados no
presente documento e desenhos do projeto), utilizando ainda mão-de-obra específica e com
capacidade para a execução, excluindo os serviços de apoio civil, elétrico e hidráulico.
2. NORMAS APLICÁVEIS
Na elaboração do projeto foram obedecidas as seguintes normas:
NBR-16.401: 2008 – Partes 1, 2, 3 – Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários.
Projetos das Instalações, Parâmetros de Conforto Térmico, Qualidade do Ar Interior;
NBR-7256: 2005 – Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) – Requisitos para
projeto e execução das instalações;
NBR-5410 - Instalações Elétricas;
Portaria 3.523 do Ministério da Saúde – Resolução 9 da ANVISA;
Resolução RDC 50 do Ministério da Saúde – ANVISA;
ASHRAE – “American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers”;
SMACNA – “Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association”;
AMCA – “Air Movement and Control Association International, Inc”;
AHRI – Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute;
ASME – American Society of Mechanical Engineers;
ASTM – American Society for Testing Materials;
ANSI – American National Standard Institute.
3. POSIÇÃO GEOGRÁFICA.
3.1. Local do Complexo Hospitalar
 Vila Carmosina – SP
 Altitude -750 m
 Latitude: - 23.3859289
 Longitude: - 46.4266519
3.2. Condições Externas do Complexo Hospitalar Conforme a ABNT/NBR – 16401 - 7256
Temperatura de Bulbo Seco: 32,0°C
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Temperatura de Bulbo Úmido: 20,3°C
Variação Diária: 8,3°C
3.3. Condições Internas
3.3.1. Ambientes Climatizados do Complexo Hospitalar Conforme a ABNT/NBR – 16401 - 7256
Temperatura de Bulbo Seco: 18 à 22°C
Umidade Relativa: +/- 55%
3.4. Ganhos Internos de Calor
Foram considerados os ganhos de iluminação, ocupação de pessoas, equipamentos elétricos e
transmissão interna de calor, de acordo com tabelas da ABNT NBR 16.401 e 7256 e informações do
cliente.
3.5. Ganhos Externos de Calor
Foram considerados os ganhos de calor sensível e calor latente provenientes da admissão de ar exterior
no condicionador para fins de renovação de ar.
3.6. Renovações de ar Exterior
Foi estabelecida a renovação de ar externo com taxa mínima de 27 m³/h por pessoa, em conformidade
com a atual Resolução ANVISA 09/2003 e Portaria 3.523/98.
3.7. Sistema de Ventilação Mecânica
Para os ambientes providos de exaustão mecânica, as taxas mínimas de renovações seguem conforme
abaixo:
Sanitários: vinte renovações/hora;
As taxas de renovação definidas têm por objetivo garantir a higiene dos recintos, não sendo destinadas a
garantir conforto térmico para os ocupantes dos mesmos;
3.7.1. Resumo dos Cálculos de Ventilação Mecânica
Com base nos parâmetros de projeto, e aplicando-se as normas pertinentes, resultou-se nas vazões a
seguir:
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TAG

AMBIENTE ATENDIDO

VAZÃO
(m³/h)

TIPO DE
EQUIPAMENTO
EXAUSTOR AXIAL DO
TIPO BLOCO

EX-01

SANITÁRIO 1
QUIMIOTERAPIA

153

EX-02

SANITÁRIO 2
QUIMIOTERAPIA

156

EX-03

SANITÁRIO HOSPITAL DIA

156

EX-04

EXPURGO

158

EX-05

SANITÁRIO 3
QUIMIOTERAPIA

150

EX-06

RESÍDUOS

648

EX-07

SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS
E SANITÁRIOS RECEPÇÃO

2.055

EXAUSTOR AXIAL DO
TIPO BLOCO
EXAUSTOR AXIAL DO
TIPO BLOCO
EXAUSTOR AXIAL DO
TIPO BLOCO
EXAUSTOR AXIAL DO
TIPO BLOCO
EXAUSTOR AXIAL DO
TIPO BLOCO
VENTILADOR SIROCCO
SIMPLES ASPIRAÇÃO

Planilha 01

3.8. Energia Elétrica Disponível
A Energia elétrica disponível para o Sistema de Ar Condicionado deverá ser de 220V / 3~ / 60Hz.
4. CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA
4.1. Paredes Externas
Constituídas de tijolos de concreto ocos com 25 cm de espessura, revestidos com reboco em ambas as
faces.
4.2. Paredes Internas
Construídas de tijolos cerâmicos ocos com 15 cm espessura, revestidos com reboco em ambas as faces.
4.3. Pavimento Superior
Pavimento superior parcialmente climatizado.
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4.4. Ocupação, Iluminação
NÚM.
PESSOAS

ILUMINAÇÃO
(W/m²)

EQUIPAMENTOS
(W)

9

25

10 W/m²

QUIMIOTERAPIA

25

25

10 W/m²

FLUXO LAMINAR

2

25

10 W/m²

FARMÁCIA

2

25

300

POSTO ENFERMAGEM

4

25

600

SALA EMERGÊNCIA

4

25

200

MÉDICOS

2

25

200

SALA PROCEDIMENTOS

2

25

200

ENFERMAGEM

2

25

200

ESPERA 1/2 ESQ.

52

25

5 W/m²

ESPERA 1/2 DIR.

105

25

5 W/m²

SALA DE AULAS

8

25

600

SALA DE PLANEJAMENTO

3

25

400

FÍSICO

3

25

300

CONSULTÓRIO 01

3

25

200

CONSULTÓRIO 02

3

25

200

CONSULTÓRIO 03

3

25

200

CONSULTÓRIO 04

3

25

200

CONSULTÓRIO 05

3

25

200

CONSULTÓRIO 06

3

25

200

CONSULTÓRIO 07

3

25

200

CONSULTÓRIO 08

3

25

200

CONSULTÓRIO 09

3

25

200

CONSULTÓRIO 10

3

25

200

CONSULTÓRIO 11

3

25

200

CONSULTÓRIO 12

3

25

200

AMBIENTE
HOSPITAL DIA

Planilha 02
4.5. Carga Térmica
Com base nos parâmetros acima, aplicando-se as normas pertinentes, resultou uma carga térmica total
de:

TAG

AMBIENTE ATENDIDO

UE - VRF – SUB-01A/B Quimioterapia, Hospital
Dia, Espera da Recepção e
da Quimioterapia

CAP.
NOMINAL
(Btu/h)
120.000

TIPO DE EQUIPAMENTOS
EVAPORADOR VRF GABINETE
HORIZONTAL
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UE - VRF – SUB-02A/B Espera Consultas e Espera da
Radioterapia, Ar Exterior para
os Fancoletes

120.000

EVAPORADOR VRF GABINETE
HORIZONTAL

Farmácia e Fluxo Lâminar

24.000

VRF-01

Fisíco

7.000

VRF-02

Sala Planejamento

7.000

EVAPORADOR VRF GABINETE
HORIZONTAL
EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS
EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

VRF-03

Sala de Aula

9.000

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

UE - VRF – SUB-03

VRF-04

Consultório 12

VRF-05

Consultório 11

VRF-06

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

7.000

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

7.000

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

7.000

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

7.000

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

7.000

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

7.000

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

7.000

Consultório 07

VRF-07

Consultório 08

VRF-08

Consultório 09

VRF-09

7.000

Consultório 10

VRF-10

Consultório 01

VRF-11

Consultório 02

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

Consultório 03

7.000

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

VRF-12

VRF-13

Consultório 04

7.000

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

VRF-14

Consultório 06

7.000

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS
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VRF-15

EVAPORADOR VRF TIPO
CASSETE 4 VIAS

7.000
Consultório 15

Planilha 03
4.6 PLANILHAS CARGA TERMICA
DO PROGRAMA DE CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 01
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name ......................... CONSULTÓRIO 01
Equipment Class ..........................................
CW AHU
Air System Type ..............................................
SZCAV

Number of zones
Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
9,6 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months .................................... Jan to Dec
Sizing Data ................................................ Calculated

Zone L/s Sizing ................... Sum of space airflow rates
Space L/s Sizing ............... Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,1 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
0,9 kW
Coil L/s at Jan 1600 .................................................
80 L/s
Max block L/s ..........................................................
80 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
80 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,860
m²/kW .....................................................................
8,7
W/m² .................................................................. 115,1
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,05 L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1600
OA DB / WB ................................................... 31,4 / 20,5 °C
Entering DB / WB ........................................... 25,8 / 18,5 °C
Leaving DB / WB ............................................ 15,0 / 14,4 °C
Coil ADP ..................................................................
13,8 °C
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
57 %
Design supply temp. ................................................
14,0 °C
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1 OK
Max zone temperature deviation ................................
0,0 °K

Supply Fan Sizing Data
80 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
73 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 8,37 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
Design airflow L/s
L/(s-m²) .....................................................

.................................................... 23 L/s
2,34 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person

Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 02
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

CONSULTÓRIO 02
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
8,3 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,1 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
0,9 kW
Coil L/s at Jan 1500 .................................................
75 L/s
Max block L/s ..........................................................
75 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
75 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,850
m²/kW .....................................................................
7,7
W/m² .................................................................. 129,9
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,05 L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1500
OA DB / WB ................................................... 31,7 / 20,6
Entering DB / WB ........................................... 26,0 / 18,5
Leaving DB / WB ............................................ 14,8 / 14,1
Coil ADP .................................................................. 13,6
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
57
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
75 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
68 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 9,03 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 2,71 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person
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Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 03
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

CONSULTÓRIO 03
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
9,2 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,1 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
0,9 kW
Coil L/s at Dec 1600 ................................................
79 L/s
Max block L/s ..........................................................
79 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
79 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,845
m²/kW .....................................................................
8,4
W/m² .................................................................. 119,0
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,05 L/s

Load occurs at ................................................. Dec 1600
OA DB / WB ................................................... 30,9 / 20,5
Entering DB / WB ........................................... 25,7 / 18,5
Leaving DB / WB ............................................ 15,0 / 14,3
Coil ADP .................................................................. 13,8
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
57
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
79 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
71 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 8,55 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 2,45 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person

Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 04
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

CONSULTÓRIO 04
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
8,0 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,0 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
0,9 kW
Coil L/s at Jan 1500 .................................................
76 L/s
Max block L/s ..........................................................
76 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
76 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,865
m²/kW .....................................................................
7,8
W/m² .................................................................. 128,5
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,04 L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1500
OA DB / WB ................................................... 31,7 / 20,6
Entering DB / WB ........................................... 26,1 / 18,7
Leaving DB / WB ............................................ 15,4 / 14,7
Coil ADP .................................................................. 14,2
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
58
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
76 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
69 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 9,48 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 2,81 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person
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Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 05
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

CONSULTÓRIO 05
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
7,7 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,1 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
0,9 kW
Coil L/s at Dec 1600 ................................................
77 L/s
Max block L/s ..........................................................
77 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
77 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,846
m²/kW .....................................................................
7,3
W/m² .................................................................. 137,0
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,05 L/s

Load occurs at ................................................. Dec 1600
OA DB / WB ................................................... 30,9 / 20,5
Entering DB / WB ........................................... 25,7 / 18,6
Leaving DB / WB ............................................ 15,1 / 14,4
Coil ADP .................................................................. 13,9
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
58
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
77 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
70 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 9,99 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 2,92 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person

Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 06
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

CONSULTÓRIO 06
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
8,1 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,0 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
0,9 kW
Coil L/s at Dec 1500 ................................................
78 L/s
Max block L/s ..........................................................
78 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
78 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,853
m²/kW .....................................................................
7,7
W/m² .................................................................. 129,3
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,04 L/s

Load occurs at ................................................. Dec 1500
OA DB / WB ................................................... 31,1 / 20,6
Entering DB / WB ........................................... 25,8 / 18,7
Leaving DB / WB ............................................ 15,3 / 14,6
Coil ADP .................................................................. 14,1
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
58
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
78 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
71 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 9,59 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 2,78 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person
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Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 07
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

CONSULTÓRIO 07
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
8,5 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,1 kW
Total coil load .........................................................
0,9 kW
Sensible coil load ...................................................
76 L/s
Coil L/s at Jan 1600 .................................................
76 L/s
Max block L/s ..........................................................
76 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
Sensible heat ratio .............................................. 0,853
8,0
m²/kW .....................................................................
W/m² .................................................................. 125,8
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,05 L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1600
OA DB / WB ................................................... 31,4 / 20,5
Entering DB / WB ........................................... 25,9 / 18,5
Leaving DB / WB ............................................ 15,0 / 14,3
Coil ADP .................................................................. 13,7
0,100
Bypass Factor ........................................................
57
Resulting RH ..............................................................
Design supply temp. ................................................ 14,0
1 of 1
Zone T-stat Check .................................................
0,0
Max zone temperature deviation ................................

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
76 L/s
Actual max L/s .........................................................
69 L/s
Standard L/s ............................................................
Actual max L/(s-m²) .............................................. 8,91 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
0 Pa
Fan static ......................................................................

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 2,65 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person

Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 08
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

CONSULTÓRIO 08
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
7,5 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,0 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
0,9 kW
Coil L/s at Jan 1600 .................................................
73 L/s
Max block L/s ..........................................................
73 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
73 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,857
m²/kW .....................................................................
7,4
W/m² .................................................................. 135,1
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,04 L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1600
OA DB / WB ................................................... 31,4 / 20,5
Entering DB / WB ........................................... 26,1 / 18,7
Leaving DB / WB ............................................ 15,2 / 14,5
Coil ADP .................................................................. 14,0
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
58
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
73 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
66 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 9,69 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 3,00 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person
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Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 09
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

CONSULTÓRIO 09
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
9,4 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,1 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
0,9 kW
Coil L/s at Dec 1500 ................................................
82 L/s
Max block L/s ..........................................................
82 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
82 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,853
m²/kW .....................................................................
8,5
W/m² .................................................................. 117,9
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,05 L/s

Load occurs at ................................................. Dec 1500
OA DB / WB ................................................... 31,1 / 20,6
Entering DB / WB ........................................... 25,7 / 18,5
Leaving DB / WB ............................................ 15,1 / 14,5
Coil ADP .................................................................. 14,0
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
58
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
82 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
75 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 8,72 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 2,39 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person

Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 10
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

CONSULTÓRIO 10
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
7,7 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,0 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
0,9 kW
Coil L/s at Jan 1600 .................................................
72 L/s
Max block L/s ..........................................................
72 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
72 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,849
m²/kW .....................................................................
7,4
W/m² .................................................................. 135,1
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,04 L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1600
OA DB / WB ................................................... 31,4 / 20,5
Entering DB / WB ........................................... 26,0 / 18,6
Leaving DB / WB ............................................ 14,9 / 14,2
Coil ADP .................................................................. 13,7
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
57
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
72 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
66 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 9,41 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 2,92 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person
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Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 11
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

CONSULTÓRIO 11
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
8,4 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,1 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
0,9 kW
Coil L/s at Dec 1500 ................................................
75 L/s
Max block L/s ..........................................................
75 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
75 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,841
m²/kW .....................................................................
7,9
W/m² .................................................................. 127,3
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,05 L/s

Load occurs at ................................................. Dec 1500
OA DB / WB ................................................... 31,1 / 20,6
Entering DB / WB ........................................... 25,8 / 18,6
Leaving DB / WB ............................................ 15,0 / 14,3
Coil ADP .................................................................. 13,7
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
57
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
75 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
68 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 8,97 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 2,68 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person

Air System Sizing Summary for CONSULTÓRIO 12
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

CONSULTÓRIO 12
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
8,3 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,1 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
0,9 kW
Coil L/s at Jan 1500 .................................................
75 L/s
Max block L/s ..........................................................
75 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
75 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,850
m²/kW .....................................................................
7,7
W/m² .................................................................. 129,9
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,05 L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1500
OA DB / WB ................................................... 31,7 / 20,6
Entering DB / WB ........................................... 26,0 / 18,5
Leaving DB / WB ............................................ 14,8 / 14,1
Coil ADP .................................................................. 13,6
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
57
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
75 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
68 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 9,03 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 2,71 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person
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Air System Sizing Summary for UE-VRF-SUB-01A/B
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information

Air System Name .....................................FC-01 .................... Number of zones ............................................... 8
Equipment Class ..................................CW AHU .................... Floor Area .................................................. 368,0 . m²
Air System Type ........................................ VAV .................... Location .................................... Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Jan to Dec
Calculation Months ....................................
Sizing Data .......................................... User-Modified

Zone L/s Sizing ....................... Peak zone sensible load
Space L/s Sizing ............... Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
Total coil load .......................................................
Sensible coil load .................................................
Coil L/s at Jan 1500 .............................................
Max block L/s ......................................................
Sum of peak zone L/s ..........................................
Sensible heat ratio ..............................................
m²/kW ...................................................................
W/m² ....................................................................
Water flow @ 5,6 °K rise ......................................

33,5
25,8
1538
1847
1847
0,769
11,0
91,1
1,44

kW
kW
L/s
L/s
L/s

L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1500
OA DB / WB ................................................... 31,7 / 20,6
Entering DB / WB ........................................... 28,1 / 18,8
Leaving DB / WB ............................................ 12,8 / 12,0
Coil ADP .................................................................. 11,1
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
48
Design supply temp. ................................................ 12,8
Zone T-stat Check .................................................
8 of 8
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Preheat Coil Sizing Data
No heating coil loads occurred during this calculation.

Supply Fan Sizing Data
Actual max L/s ..................................................... 1847 L/s
Standard L/s ........................................................ 1678 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 5,02 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
Design airflow L/s ..................................................
L/(s-m²) ................................................................

934 L/s
2,54 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

9,34 L/s/person
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Zone Sizing UE-VRF-SUB-01A/B
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name ..............................................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..................................................

FC-01
CW AHU
VAV

Number of zones ..........................................................

8
368,0
Location .............................................. Sao Paulo, Brazil
Floor Area ..............................................................

m²

Sizing Calculation Information
Calculation Months ................................ .... Jan to Dec
Sizing Data .......................................... User-Modified

Zone L/s Sizing ....................... Peak zone sensible load
Space L/s Sizing ............... Individual peak space loads

Zone Sizing Data

Zone Name
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 8

Maximum
Cooling
Sensible
(kW)
6,5
2,3
1,3
0,7
0,5
0,6
0,5
8,9

Design
Minimum
Airflow
Airflow
Time of
(L/s)
(L/s)
Peak Load
611
188 Jan 1800
222
68 Jan 1800
103
30 Jan 1900
55
30 Jan 1900
39
15 Jan 1900
45
15 Jan 1900
37
15 Jan 1900
733
574 Jan 1900

Maximum
Heating
Load
(kW)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Zone
Floor
Area
(m²)
121,9
43,9
14,4
7,7
5,5
7,7
4,7
162,2

Zone
L/(s-m²)
5,01
5,06
7,18
7,11
7,18
5,87
7,96
4,52

Zone Terminal Sizing Data

Reheat
Coil
Load
(kW)
5,6
2,0
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
5,2

Zone Name
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 8

Reheat
Coil
Water
L/s
@ 11,1 °K
0,12
0,04
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,11

Zone
Htg
Coil
Load
(kW)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Zone
Htg
Water
L/s
@ 11,1 °K
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Mixing
Box Fan
Airflow
(L/s)
0
0
0
0
0
0
0
0

Space Loads and Airflows

Zone Name /
Space Name
Zone 1
QUIMIOTERAPIA
Zone 2
HOSPITAL DIA
Zone 3
POTO DE ENFERMAGEM
Zone 4
SALA DE EMERGÊNCIA
Zone 5
MÉDICOS
Zone 6
SALA DE PROCEDIMENTOS
Zone 7
ENFERMAGEM
Zone 8
ESPERA 1/2 ESQ.

Cooling
Sensible
(kW)

Time
of
Load

Air
Flow
(L/s)

Floor
Area
(m²)

Space
L/(s-m²)

1

6,5

Jan 1800

611

0,0

121,9

5,01

1

2,3

Jan 1800

222

0,0

43,9

5,06

1

1,3

Jan 1900

103

0,0

14,4

7,18

1

0,7

Jan 1900

55

0,0

7,7

7,11

1

0,5

Jan 1900

39

0,0

5,5

7,18

1

0,6

Jan 1900

45

0,0

7,7

5,87

1

0,5

Jan 1900

37

0,0

4,7

7,96

1

8,9

Jan 1900

733

0,0

162,2

4,52

Mult.

Heating
Load
(kW)
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Air System Sizing Summary for UE-VRF-SUB-02A/B
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name ..............................................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

FC-02
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area ..............................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
247,1 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
Total coil load ....................................................... 29,5 kW
Sensible coil load ................................................. 22,9 kW
Coil L/s at Jan 1400 ............................................. 1249 L/s
Max block L/s ...................................................... 1249 L/s
Sum of peak zone L/s .......................................... 1249 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,775
m²/kW .....................................................................
8,4
W/m² .................................................................. 119,3
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 1,26 L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1400
OA DB / WB ................................................... 31,4 / 20,5
Entering DB / WB ........................................... 30,9 / 20,3
Leaving DB / WB ............................................ 14,2 / 13,3
Coil ADP .................................................................. 12,4
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
53
Design supply temp. ................................................ 12,8
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
Actual max L/s ..................................................... 1249 L/s
Standard L/s ........................................................ 1135 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 5,06 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................
Fan motor kW ..........................................................
Fan static ......................................................................

0,00 BHP
0,00 kW
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
Design airflow L/s ................................................
L/(s-m²) ................................................................

1159 L/s
4,69 L/(s-m²)

L/s/person ..............................................................

11,04 L/s/person

Zone Sizing Summary for UE-VRF-SUB-02A/B
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name .............................................. FC-02
Equipment Class .......................................... CW AHU
Air System Type .............................................. SZCAV

Number of zones .......................................................... 1
Floor Area .............................................................. 247,1
Location .............................................. Sao Paulo, Brazil

m²

Sizing Calculation Information
Calculation Months .................................... Jan to Dec
Sizing Data ................................................ Calculated

Zone L/s Sizing ................... Sum of space airflow rates
Space L/s Sizing ............... Individual peak space loads

Zone Sizing Data

Zone Name
Zone 1

Maximum
Cooling
Sensible
(kW)
15,3

Design
Airflow
(L/s)
1249

Minimum
Airflow
(L/s)
1249

Maximum
Heating
Time of
Load
Peak Load
(kW)
Jan 1900
0,0

Zone
Floor

Area
(m²)
247,1

Zone
L/(s-m²)

5,06

Zone Terminal Sizing Data
No Zone Terminal Sizing Data required for this system.
Space Loads and Airflows

Zone Name /
Space Name
Zone 1
ESPERA 1/2 DIR

Time
of
Load

Air
Flow
(L/s)

Heating
Load
(kW)

Floor

Mult.

Cooling
Sensible
(kW)

Area
(m²)

L/(s-m²)

1

15,3

Jan 1900

1249

0,0

247,1

5,06

Space
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Air System Sizing Summary for UE-VRF-SUB-03
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name ..............................................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..................................................

FC-03
CW AHU
VAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing .......................

.......................................................... 2
21,9 m²
Sao Paulo, Brazil

Floor Area ...............................................................

Location ..............................................

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Peak zone sensible load
Individual peak space loads

Space L/s Sizing ...............

Central Cooling Coil Sizing Data
3,9 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
3,4 kW
Coil L/s at Jan 1600 ...............................................
295 L/s
Max block L/s at Jan 1900 .....................................
340 L/s
Sum of peak zone L/s ............................................
340 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,881
m²/kW .....................................................................
5,6
W/m² .................................................................. 178,5
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,17 L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1600
OA DB / WB ................................................... 31,4 / 20,5
Entering DB / WB ........................................... 22,6 / 15,7
Leaving DB / WB ............................................ 11,9 / 11,3
Coil ADP .................................................................. 10,7
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
52
Design supply temp. ................................................ 12,8
Zone T-stat Check .................................................
2 of 2
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
Actual max L/s at Jan 1900 ................................ ... 340 L/s
Standard L/s ..........................................................
309 L/s
Actual max L/(s-m²) ............................................ 15,53 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,40 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,32 kW
Fan static .................................................................. 500 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
30 L/s
1,37 L/(s-m²)

Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................

L/s/person ...............................................................

ZONE SIZING SUMMARY FOR UE-VRF-SUB-03

7,50 L/s/person

REV.00 (11/12/2015)

Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name ..............................................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..................................................

FC-03
CW AHU
VAV

Number of zones

Location ..............................................

2
21,9
Sao Paulo, Brazil

Zone L/s Sizing .......................
Space L/s Sizing ...............

Peak zone sensible load
Individual peak space loads

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

Floor Area ...............................................................

m²

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Jan to Dec
Calculated

Zone Sizing Data

Zone Name
Zone 1
Zone 2

Maximum
Cooling
Sensible
(kW)
1,5
1,6

Design
Minimum
Airflow
Airflow
(L/s)
(L/s)
163
15
177
15

Maximum
Heating
Time of
Load
Peak Load
(kW)
Jan 1800
0,0
Jan 1900
0,0

Zone
Floor
Area
(m²)
14,3
7,6

Zone
L/(s-m²)
11,40
23,32

Zone Terminal Sizing Data

Reheat
Coil
Load
(kW)
0,1
0,1

Zone Name
Zone 1
Zone 2

Reheat
Coil
Water
L/s
@ 11,1 °K
0,00
0,00

Zone
Htg
Coil
Load
(kW)
0,0
0,0

Zone
Htg
Water
L/s
@ 11,1 °K
0,00
0,00

Mixing
Box Fan
Airflow
(L/s)
0
0

Space Loads and Airflows

Zone Name /
Space Name
Zone 1
FARMÁCIA
Zone 2
FLUXO LÂMINAR

Cooling
Sensible
(kW)

Time
of
Load

Air
Flow
(L/s)

Heating
Load
(kW)

Floor
Area
(m²)

Space
L/(s-m²)

1

1,5

Jan 1800

163

0,0

14,3

11,40

1

1,6

Jan 1900

177

0,0

7,6

23,32

Mult.
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Air System Sizing Summary for FÍSICO
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name ............................................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

FÍSICO
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
9,6 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,2 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
1,0 kW
Coil L/s at Jan 1700 .................................................
91 L/s
Max block L/s ..........................................................
91 L/s
Sum of peak zone L/s ..............................................
91 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,866
m²/kW .....................................................................
8,0
W/m² .................................................................. 125,7
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,05 L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1700
OA DB / WB ................................................... 30,8 / 20,3
Entering DB / WB ........................................... 25,4 / 18,3
Leaving DB / WB ............................................ 14,9 / 14,3
Coil ADP .................................................................. 13,8
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
57
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
91 L/s
Actual max L/s .........................................................
Standard L/s ............................................................
83 L/s
Actual max L/(s-m²) .............................................. 9,47 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
23 L/s
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................ 2,34 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person

Air System Sizing Summary for SALA DE AULAS
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name ...........................
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

SALA DE AULAS
CW AHU
SZCAV

Number of zones

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Floor Area ...............................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
13,2 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
2,5 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
2,1 kW
Coil L/s at Jan 1600 ...............................................
170 L/s
Max block L/s ........................................................
170 L/s
Sum of peak zone L/s ............................................
170 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,841
m²/kW .....................................................................
5,2
W/m² .................................................................. 191,5
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,11 L/s

Load occurs at ................................................. Jan 1600
OA DB / WB ................................................... 31,4 / 20,5
Entering DB / WB ........................................... 26,4 / 18,8
Leaving DB / WB ............................................ 15,0 / 14,3
Coil ADP .................................................................. 13,7
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
57
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
170 L/s
Actual max L/s .......................................................
Standard L/s ..........................................................
154 L/s
Actual max L/(s-m²) ............................................ 12,88 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................

60 L/s
4,55 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person
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Air System Sizing Summary for SALA DE PLANEJAMENTO
Project Name: 041-15-CASA SAUDE STA MARCELINA-R01
Prepared by: CATELAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Air System Information
Air System Name ..........
Equipment Class ..........................................
Air System Type ..............................................

SALA DE PLANEJAMENTO
CW AHU
SZCAV

Number of zones
Floor Area .................................................................

Location ..............................................

.......................................................... 1
9,5 m²
Sao Paulo, Brazil

Sizing Calculation Information
Calculation Months ....................................
Sizing Data ................................................

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing ...................
Space L/s Sizing ...............

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Central Cooling Coil Sizing Data
1,3 kW
Total coil load .........................................................
Sensible coil load ...................................................
1,1 kW
Coil L/s at Dec 1500 ..............................................
101 L/s
Max block L/s ........................................................
101 L/s
Sum of peak zone L/s ............................................
101 L/s
Sensible heat ratio .............................................. 0,870
m²/kW .....................................................................
7,3
W/m² .................................................................. 136,5
Water flow @ 5,6 °K rise ...................................... 0,06 L/s

Load occurs at ................................................. Dec 1500
OA DB / WB ................................................... 31,1 / 20,6
Entering DB / WB ........................................... 25,3 / 18,4
Leaving DB / WB ............................................ 15,2 / 14,5
Coil ADP .................................................................. 14,0
Bypass Factor ........................................................
0,100
Resulting RH ..............................................................
57
Design supply temp. ................................................ 14,0
Zone T-stat Check .................................................
1 of 1
Max zone temperature deviation ................................
0,0

°C
°C
°C
°C
%
°C
OK
°K

Supply Fan Sizing Data
101 L/s
Actual max L/s .......................................................
Standard L/s ............................................................
92 L/s
Actual max L/(s-m²) ............................................ 10,64 L/(s-m²)

Fan motor BHP ........................................................ 0,00 BHP
Fan motor kW .......................................................... 0,00 kW
Fan static ......................................................................
0 Pa

Outdoor Ventilation Air Data
Design airflow L/s ....................................................
L/(s-m²) ................................................................

23 L/s
2,37 L/(s-m²)

L/s/person ...............................................................

7,50 L/s/person

5. DESCRIÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO
O Sistema de ar condicionado da ONCOLOGIA - Casa de Saúde Santa Marcelina, será constituído
por condicionadores de ar com Expansão Direta de condensação a ar, utilizando condensadores remotos
Multi System, tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável). A interligação das unidades condensadoras
externas com as unidades evaporadoras internas será através de rede frigorígena, tendo como fluído
refrigerante obrigatoriamente, gás ecológico R-410A, confeccionada com tubo de cobre rígido e
totalmente isolada. Com a possibilidade de montagem horizontal e Vertical, para que assim possam ser
instalados no entre forro/parede e laje, em todos os ambientes descritos no projeto.
As redes de dutos de insuflação, retorno, ar externo e exaustão, deverão ser executados sobre o forro,
deverão ser pré-fabricadas em placas de MPU Clean (Duto de alumínio pré-isolado com espuma rígida
de poliuretano), com proteção integral contra fungos e bactérias, com espessura de 20mm, juntas e
perfis de conexão de acordo com orientação do fabricante seguindo norma SMACNA, com classe
maxima de vazamento 17 (ABNT 16401).
Os retornos de ar serão através de grelhas instaladas no forro, e conduzido através de rede de
dutos até o equipamento correspondente, passando por um damper de regulagem e entrando na caixa
de mistura a qual fara a mistura do ar de retorno com o ar exterior. O ar exterior será captado pelo
próprio ventilador de insuflação dos equipamentos através de venezias com filtros e dampers de
regulagem instalados na fachada do prédio, logo atrás dos evaporadores, e será conduzido através de
rede de dutos até a caixa de mistura. Os condensadores serão apoiados, sobre bases absorvedoras de
vibração na Laje técnica conforme indicado em projeto.
O Evaporador UE-VRF-SUB-01A/B atenderá as áreas: Quimioterapia, Posto de Enfermagem, Hospital Dia,
Sala de Emergência, Sala de Procedimentos, Médicos, Enfermagem, Espera Quimioterapia e Espera
Recepção. O Evaporador UE-VRF-SUB-02A/B atenderá as áreas: Espera Consultas, Espera Radioterapia, e
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fornecerá a renovação de ar para as salas que contenham os fancoletes. O Evaporador UE-VRF-SUB-03
atenderá a Farmácia e a Sala de Fluxo Laminar. Os demais ambientes será atendidos por evaporador
cassete 4vias conforme indicado em projeto. A Cabina de segurança Biosafe 12 plus será instalada na
sala de fluxo laminar para manipulação de medicamentos quimeoterápicos.
Os evaporadores e ventiladores da quimioterapia serão alimentados eletricamente pelo quadro de
força (QF-AC-01) a ser fornecido e instalado na parede atrás da recepção, do lado do corredor, conforme
projeto.
6. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Os materiais e equipamentos para as instalações deverão ser sempre novos e obedecer, além
das normas citadas, bem como às posturas municipais, estaduais e federais de cada localidade.
Só serão aceitos os materiais e equipamentos que estamparem a identificação do fabricante,
bem como modelo, tipo, classe e outras informações pertinentes em locais de fácil visualização. Salvo
disposição em contrário, os equipamentos e seus componentes do sistema deverão ter garantia mínima
de 01 ano, sendo que para os respectivos compressores o período deverá ser pelo menos 03 anos, o
qual será contado a partir do recebimento provisório da obra.
Equipamentos importados somente poderão ser fornecidos quando possuírem representante ou
distribuidor autorizado no Brasil, e quando esteja assegurada a disponibilidade de peças de reposição,
assistência técnica e garantia pelo período mínimo de 01 (um) ano.

6.1. UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR
Deverão ser fornecidas e instaladas as unidades condicionadoras de ar tipo "Air Handler", Cassete e
Built-In constantes das tabelas dos desenhos. Deverão ser instaladas:
Com conexões flexíveis de lonas nas descargas e nas conexões de retorno e ar exterior nas caixas de
mistura (onde aplicável);
Suspensos por barras roscadas, com bitolas suficiente para supportar as cargas dos mesmos. As
unidades internas deverão ter o gabinete em chapa metálica e possuir em seu interior ventiladores
centrífugos de dupla ou simples aspiração, uma serpentina para circulação de fluido refrigerante, filtros
de ar descartáveis de alta eficiência, etc.
O nível acústico pretendido para os ambientes condicionados exige que estas unidades tenha ruído
máximo de 75 dB(A) a 1 metro das mesmas, e para isto pode ser necessário construção especial
(isolamento interno, ventiladores de baixo nível de ruído, etc.).
Deverá atender todos os requisitos indicados na Portaria 3.523 do Ministério da Saúde GM/MS, e
também á RDC-50 ANVISA e NBR-7256 Associação Brasileira de Normas Técnicas, devendo ser
constituída basicamente de:
6.1.1. Gabinete
Em chapa de aço decapada e zincada por galvanoplastia ou zincromada, de modo que as extremidades e
furos sejam protegidos contra a corrosão.
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Após o tratamento da chapa, deverá ser efetuada a pintura com uma demão de base neutralizante e
duas demãos de esmalte ou tinta equivalente para acabamento.
O gabinete deverá ser provido de painéis removíveis, para que possa ser efetuada a manutenção
inteiramente pelo painel frontal da unidade.
O gabinete deverá ser provido de uma bandeja para coleta de condensado, executada em chapa de aço
inox, auto-drenante (sem retenção de água).
Todo o gabinete deverá ser termicamente isolado com Poliuretano expandido e revestido em uma face
por folha maleavel de aluminio com pelo menos 9 mm de espessura, em painél tipo sanduíche.
6.1.2. Serpentina
A serpentina para resfriamento de ar deverá ser fabricada em tubos de cobre e aletas corrugadas em
alumínio, com estrutura em chapa de aço inox 304. As aletas deverão possuir colarinho que será apoiado
sobre os tubos, os quais serão expandidos, de modo a permitir a máxima transmissão de calor. A
velocidade de face da serpentina deverá ser no máximo 2,5 m/s e a perda de carga deverá estar
compreendida entre 1,0 e 4,0 metros de coluna de água.
6.1.3. Filtros de ar
Os filtros de ar deverão ter a eficiência indicada nas tabelas, do tipo descartável, padrão mínimo de
acordo com as tabelas dos desenhos, facilmente removíveis. A área de filtros deverá ser pelo menos
igual à área de face da serpentina.
Classe de Filtros
Eficiência (%)
G1
50 ≤ Eg < 65
G2
65 ≤ Eg < 80
Grossos
G3
80 ≤ Eg < 90
G4
90 ≤ Eg
F5
40 ≤ Eg < 60
F6
60 ≤ Eg < 80
Finos
F7
80 ≤ Eg < 90
F8
90 ≤ Eg < 95
F9
95 ≤ Eg
85 ≤ Edop < 94,9
Absolutos A1
A2
95 ≤ Edop < 99,6
A3 (HEPA)
99,97 ≤ Edop
NOTAS:
1 - Filtros grossos e finos:
Classificados de acordo com a EM 779:2002
Eg - Eficiência gravimétrica para pós padrão Ashrae 52.1 Arrestance
Ef - Eficiência de particulas de 0,4 µm
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2 - Filtros absolutos:
Edop - Eficiência para particulas de 0,3 µm, de acordo com a norma U.S Military
Standard 282 (Teste DOP)
Planilha 04
1.1.1

6.1.4. Condensador

Será composto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de
alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato,
contemplar sistema de controle de fluxo de refrigerante (VRV/VRF), em prol do menor consume
energético em relação a melhor eficiência.
6.1.5. Ventiladores
Os ventiladores serão do tipo centrifugo, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão
acionados por motores elétricos de indução, monofásicas/trifásicos, alto rendimento, transmissão
direta, sem polias e correias. Deverão operar sobre mancais de rolamento auto-alinhantes,
autolubrificados e blindados, e o controle das caoacidades de condensação deverá ser realizada através
de módulos de controle de frequência.
6.1.6. Isolação Térmica
As interligações frigorígenas deverão ser isoladas termicamente com tubos flexíveis de espuma
elastomérica (ref. AF/ARMAFLEX classe 1, de fabricação ARMACELL), partidos para montagem se
necessário, de espessura 10mm para LL (linha de líquido) e 19mm para LG (linha de gás), colados. Para
revestimento externo atuando como proteção mecânica, recomendamos folha de alumínio corrugado
0.15, fixadas por fita e selo de alumínio, quando a tubulação estiver exposta externamente ao meio
ambiente.
 Condutibilidade térmica λ a 0 ºC:............................................................... 0,035 W/m ºC
 Fator de resistência à difusão do vapor d´água μ.................................................. 7.000
6.2 GRELHAS E DIFUSORES
Serão fabricados em perfis de alumínio extrudado e anodizados. As grelhas de insuflação serão de dupla
deflexão, sendo as aletas ajustáveis individualmente. Deverão obrigatoriamente ser dotados de
registros.
6.2.1 – Difusor de captação de ar ambiente circular com disco de regulagem para ajuste de vazão,
montagem em forro, confeccionado em plástico ABS, modelo ventidec DVK200, padrão Multivac ou
similar.
6.2.2 – Venezianas de descarga de ar, aletas fixas horizontais, em perfis de alumínio anodizado na cor
natural, modelo RHN e VSH2M, padrãoTrox ou Similar.
6.2.3 – Tomada de ar exterior, composta de veneziana de alumínio aletas fixas, registro de aletas
convergentes e módulo de filtragem do tipo plano descartável bactericida, classe G3 espessura de
25mm, TAERGA, padrãoTrox ou Similar.
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6.3 DRENAGEM
A rede de drenagem das unidades evaporadoras será por meio de tubo de PVC, com caimento de 3%,
entre forro, para despejar na área externa do prédio, conforme indicação em planta. Deverá ser
executada por tubo de PVC bitola mínima de 32mm, isolado termicamente por tubo esponjoso de
polietileno expandido, espessura de 10mm. A fixação da rede de drenagem será por meio de
abraçadeira bitola de 1.1/2” e varão roscado de ¼”.
7. DESCRIÇÃO GERAL
Deverá ser fornecida e instalada as unidades com capacidade de refrigeração e características indicadas
na tabela de seleção contida nos desenhos. Nestas unidades, especial atenção deverá ser dada ao nível
acústico, devendo ser fornecidas com os seguintes componentes de proteção acústica: Compressores
com enclausuramento acústico (caixa metálica completamente desmontável, com lã de vidro de 60
kg/m3 de 25 mm); Rede de descarga de gás isolada acusticamente; Os compressores deverão ser Scrool
de acionamento direto ao motor elétrico, sem engrenagens ou qualquer outro tipo de acoplamento. O
fator de potência da unidade deverá ser controlado por meio do variador de frequência e seus
componentes eletrônicos. A corrente de partida dos compressores deverá ser progressiva, sem provocar
pico de corrente elétrica. Deverão ser próprias para operar com refrigerante R-410 A. A fabricação
destes equipamentos deverá estar rigorosamente dentro dos padrões de projeto e de acordo com esta
especificação e selecionadas e fabricadas de acordo com a norma ARI 590 em sua versão mais recente.
As técnicas de fabricação e a mão de obra a ser empregada, deverão ser compatíveis com as normas
acima mencionadas e também as da ABNT. Deverá também atender as seguintes normas ou códigos:
ARI 550/590-1998: Standard for Centrifugal or Rotary Water Chilling Packages;
ARI 575: Standard for Method for Measuring Machinery Sound within an Equipment Space;
ASHRAE 15: Safety Code for Mechanical Refrigeration;
ASHRAE 30: Methods of Testing Liquid Chilling Packages;
ASME Unfired Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1;
ANSI B31.1: Code for Pressure Piping - Power Piping;
ASME B31.5: Refrigeration Piping Code;
ASME B31.9: Building Services Piping Code;
IEEE Standard 519-1998: Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical
Power Systems.
8. CONTROLES DA UNIDADE
Todos os controles da unidade deverão estar instalados em um painel na própria unidade, com
acessos frontais. Todos os controles devem ser montados em fábrica, incluindo sensores, atuadores, etc.
Controles eletrônicos por meio de microcomputador devem executar todas as funções de controle que
incluem partida e parada, controle da temperatura ambiente, capacidade dos compressores, modulação
da válvula de expansão, lógica de anti-reciclagem, com comando de partida e parada e limitação de
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carga. O módulo de controle da unidade deve utilizar técnicas adaptativas microprocessadas, de modo a
evitar paralisações indevidas causadas por condições operacionais anormais associadas à baixa pressão
de refrigerante, alta pressão de condensação, e sobrecarga no motor elétrico. Se, a condição anormal
persistir até colocar em risco a unidade, ela deve então ser automaticamente desligada. As funções de
proteção devem incluir falta de fluxo de Ar, congelamento do evaporador, vazamento de refrigerante,
baixa e alta pressão do refrigerante, rotação inversa, sobrecorrente de partida e de operação, falta de
fase, desequilíbrio de fases, reversão de fase. Um display digital deverá indicar o “setpoint” de
Temperatura Ambiente, a temperatura do Ambiente em questão, o “setpoint” de limitação de corrente
e todas as informações elétricas. Todas estas grandezas deverão ser visualizadas no display sem a
necessidade de abertura das portas de acesso.
9.0 - CAIXAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTORES.
9.1 – Ventilador de Exaustão.
O ventilador de exaustão deverá ser do tipo Sirocco, provido de rotores balanceados dinâmica e
estaticamente. A velocidade máxima de descarga admissível é de oito m/s.

1.2

Deverão ser instalados:


Sobre bases de molas;



Conexão de lona flexível;

O acoplamento deverá ser protegido contra contato acidental por meio de protetores com tela
para visualização das correias.
Deverão possuir estrutura metálica para montagem do motor elétrico, sendo que o acoplamento
entre o motor elétrico e o ventilador deverá ser efetuado através de polias e correias trapezoidais,
sendo a polia do motor elétrico regulável, para que se possa obter a rotação apropriada à operação do
ventilador.
Os mancais do ventilador deverão ser auto alinhantes, auto lubrificantes e blindados.
Os motores elétricos deverão ser de indução trifásicos de alta eficiência, com rotor gaiola
totalmente fechado, ventilador externo, mancais com rolamentos de esferas e grau de proteção IP- 54,
com isolamento classe F, trifásicos de 220 volts, 60 Hz, com características operacionais e construtivas
de acordo com a tabela.
Os motores elétricos deverão ainda ser de quatro ou seis polos e de potência indicada nas tabelas
de seleção de equipamentos, sendo o motor montado sobre uma base esticadora, de modo a regular a
tensão apropriada sobre as correias.
9.2 – Ventiladores de Exaustão “In Line”.
Para exaustão do ar do ambiente deverá ser instalado exaustor do tipo axial “In Line”, tipo
Ventokit. O mesmo será instalado no forro com rede de dutos flexível que conduzirá o ar exaurido até a
respectiva veneziana auto fechante instalada na parede voltada para o meio externo
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9.3 – Cabine Biosafe 12 plus classe II.
Para manipulação de quimeoterápicos será instalado cabine biosafe 12 plus classe II tipo B2.
Corpo externo construído em chapa de aço carbono com solda especial, tratamento anticorrosivo e
acabamento pintado com tinta a base de poliuretano de acordo com a norma NSF-49.
Mesa de trabalho tripartida construída em chapa de aço inox 304, com acabamento escovado grana 120,
de fácil remoção para limpeza e desinfecção. Insuflamento e Exaustão - Filtro HEPA, eficiência de 99,99%
DOP.
Acesso aos filtros HEPA de insuflamento e exaustão através de tampas internas individuais. Este sistema
permite acesso aos filtros de forma segura, melhor descontaminação, não interferência com dutos de
exaustão e, sendo tampas internas, não comprometem o visual externo com parafusos arruelas.
Motoventilador com motor equipado com proteção térmica, 220V, monofásico, 50/60Hz.
10.0. – PLANILHA ORÇAMENTARIA
A fim de garantir que as propostas técnicas comerciais sejam apresentadas de forma integra e justa,
segue em anexo e junto a este memorial Descritivo uma planilha contemplando os itens, quantidades e
valores a serem inseridos para a elaboração das mesmas, com o intuíto de balizar e equalizar as
empresas concorrentes.
11.0. – SERVIÇOS COMPLEMENTARES ASSOCIADOS
11.1 - Testes, Ensaios e Balanceamento do Sistema
A fim de garantir as características e requisitos especificados em projeto, os equipamentos e sistemas
instalados deverão ser submetidos, as expensas da fornecedora da instalação, aos testes e ensaios
destacados a seguir:
11.2 - Ensaios sobre os Materiais e Componentes
Deverão ser fornecidos, sempre que solicitados, os resultados dos ensaios realizados sobre os materiais
e componentes empregados na fabricação dos equipamentos a fim de constatar sua qualidade.
11.3 - Ensaios de Rotina
Deverão ser realizados na fábrica sobre cada um dos equipamentos fornecidos, no mínimo os seguintes
ensaios de rotina: Capacidade de refrigeração/aquecimento efetivas; Vazão de ar; Pressão estática
disponível; Rotação; Isolação elétrica dos motores; Verificação funcional do quadro elétrico,
intertravamentos e seguranças; Potência elétrica consumida.
11.4 - Testes de Campo e Balanceamento dos Sistemas
Através destes testes serão verificados os aspectos relacionados à obediência ao projeto executivo, o
adequado e correto funcionamento do equipamento fornecido, incluindo-se o balanceamento do
sistema de distribuição de ar.
A fornecedora da instalação deverá coordenar, juntamente com os demais fornecedores e/ou subfornecedores, a elaboração dos procedimentos de testes, integrando todos os equipamentos. Todos os
procedimentos devem ser submetidos a aprovação da Fiscalização.
Quando da realização desses testes, a contratada se compromete a designar representantes
tecnicamente habilitados ao acompanhamento. Os testes serão efetuados pela contratada, sob
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supervisão técnica da Fiscalização. Todos os materiais e equipamentos necessários aos testes serão
fornecidos pela contratada.
Não serão aceitas variações acima de 10% (dez por cento) dos valores indicados nos desenhos e
especificações anexas.
No caso de qualquer material, equipamento ou acessório apresentar, por ocasião dos testes de campo,
deficiências ou desvios técnicos em relação ao previsto nas normas e especificações, e sejam estes
imputáveis a contratada, esta será obrigada a corrigir tais deficiências ou desvios, ou substituir os
referidos equipamentos, materiais ou acessórios.
Após a realização, com sucesso, dos testes de campo, ficará estabelecida a "aceitação provisória" da
instalação.
Os relatórios e boletins referentes aos testes, ensaios e balanceamento da instalação farão parte
integrante dos documentos exigidos para o "aceite final" da instalação.
11.5 - Manual de Operação e Manutenção
A fornecedora da instalação deverá preparar um diagrama esquemático completo do sistema de
controle, uma descrição detalhada do sistema de ar condicionado implantado e um manual de operação
e manutenção da instalação.
Deverá submetê-lo a aprovação pelo menos trinta dias antes de completar a instalação. A forma de
apresentação do diagrama e do manual de operação e manutenção deverá ser submetido a aprovação
da Fiscalização.
Deverão ser incluídos no manual os seguintes itens, juntamente com quaisquer outros pertinentes:











Catálogos, certificados de testes e ensaios, bem como certificado de garantia de todos os
equipamentos que compuserem a instalação,
Um jogo de cópias dos desenhos "conforme construído";
Indicação de todos os itens substituíveis;
Tabelas de performance dos fabricantes;
Dados elétricos completos para testes de operação;
Dados de performance de todos os equipamentos;
Cargas do fluido refrigerante;
Números de série dos equipamentos;
Relação de defeitos e problemas mais corriqueiros e suas correções;
Sugestão de cronograma e pontos para manutenções preventivas.

Deverá ser fornecida uma cópia do manual de operação e manutenção para arquivo da Fiscalização.
O manual de operação e manutenção será considerado como parte de inspeção final e deverá ser
submetido a aprovação no mínimo trinta dias antes da inspeção final.
As cópias dos manuais deverão ser fornecidas em pastas plastificadas para proteção dos mesmos.
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11.6 - Entrega da Instalação e Operação Final
Remover quaisquer vestígios de cimento, reboque e outros materiais. Graxa e manchas de óleo devem
ser removidas com solvente adequado. Superfícies metálicas expostas devem ser limpas com escova
metálica, removendo todos os vestígios de oxidação ou outras manchas. Retocar eventuais danos
ocorridos a pintura dos equipamentos durante a instalação ou transporte.
A instalação deve ser deixada limpa e em condições adequadas de operação. Todos os filtros devem ser
removidos e limpos ou substituídos após os trinta primeiros dias consecutivos de operação.
Deverão estar inclusos todos os custos de transporte, inclusive deslocamentos verticais e horizontais, na
obra, até as bases de assentamento dos equipamentos.
Depois de completada a instalação, a fornecedora da instalação destacará um funcionário responsável
na obra para operar a mesma durante um período de um mês, instruindo o operador/responsável da
Fiscalização em todos os detalhes de manutenção e operação.
12.0 – GARANTIA
A contratada deverá garantir durante um ano, acrescentando mais dois anos ao compressor, a partir da
"aceitação provisória", todos os equipamentos e materiais a ela vinculados, sendo essa entendida como
a aceitação ocorrida após a realização, com sucesso, dos testes de campo.
A garantia abrangerá todos os equipamentos, materiais e serviços integrantes da mesma, devendo ser
anexados ao fornecimento, todos os Certificados de Garantia expedidos pelos fabricantes dos
equipamentos.
Deverá, ainda, fornecer manual técnico com instruções para operação do sistema, bem como instruir
pessoal indicado pelo usuário, para proceder a referida operação.
Durante o período de garantia, ocorrerem defeitos em equipamentos e materiais, seja estes imputáveis
ao fabricante, ou decorrerem de procedimentos inadequados quando da instalação, a empresa
instaladora se obriga a remover, substituir, transportar, reinstalar e testar, sem ônus, no todo ou em
parte, os equipamentos e materiais defeituosos ou que apresentarem sinais de envelhecimento
prematuro.
Na ocorrência de defeitos, será interrompida a contagem do tempo de garantia da peça defeituosa,
devendo ser reiniciada a partir do momento em que os devidos reparos forem efetuados.
No caso de troca de componente ou equipamento, esse deverá ser garantido por um ano a partir de sua
entrada em operação.
Findo o período de garantia, será emitido o "Certificado de Aceitação Definitiva".
13.0 – GENERALIDADES
As especificações e os desenhos destinam-se a descrição e a execução de uma obra completamente
acabada, com todos os sistemas operando segundo as mesmas.
Eles devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de Um documento é tão
obrigatório como se constasse em ambos.
48

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
Rua Santa Marcelina, 177- CEP: 08270-070 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2070.6155 – Fax: (11) 2524.7884
www.santamarcelina.org – leticia.adm@santamarcelina.org

No caso de erros ou discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o
fato, de qualquer forma, ser comunicado à Proprietária.
Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo
com a área técnica da CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA .
14.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CIVIL)
- Isolamento da unidade, inclusive no entre-forro, com tecido geotêxtil, que deverá ser umedecido, para
evitar à passagem de pó a outra unidade que estará em funcionamento.
- Instalação de luminárias conforme paginação de forro;
- Execução e preparação de ponto de hidráulica próximo ao equipamento de ar condiconado para
conjunto de humidificação
- Abertura de buracos em alvenaria para passagem de dutos, tomadas de ar externo e descarga de ar.
- Base para condensadoras no cobertura conforme especificado em projeto
14.1 – FORMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

a) Canteiros

= 100% na conclusão

b) Equipamentos =

15% na aquisição
45% na chegada do equipamento
35% na instalação
05% no teste final

c) Difusores e grelhas =

100% na instalação

d) Dutos

=
30% inicio dos trabalhos
70% na conclusão dos trabalhos

e) Rede frigorigena =
30% inicio dos trabalhos
70% na conclusão dos trabalhos
f)

Rede elétrica =

30% inicio dos trabalhos
70% na conclusão dos trabalhos

g) Diversos- transporte

100% na conclusão

h) Gerais

100% na conclusão de cada item

i)

100% na conclusão

Complementares
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CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de reforma e adequação dos espaços físicos
do Setor de Oncologia Clínica da Casa de Saúde Santa Marcelina.
LOCAL: Rua Santa Marcelina, nº 177- Itaquera – São Paulo – SP.
1.

OBJETO

O presente CADERNO tem como finalidade descrever as especificações dos equipamentos, materiais
e serviços necessários para reforma e adequação dos espaços físicos do Setor de Oncologia Clínica da
Casa de Saúde Santa Marcelina.
2.

LOCAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A reforma, objeto desta especificação, deverá ser executada no Pavimento Subsolo do Edifício que
abriga a Casa de Saúde Santa Marcelina, situado na Rua Santa Marcelina, número 177, Itaquera, no
município de São Paulo, SP.
3.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

a.
b.

Projeto de Arquitetura
Projetos de Climatização, ventilação e exaustão mecânica

4.

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Deverão ser observados, as normas e códigos de obras aplicáveis ao serviço sendo que as prescrições
da ABNT serão consideradas como elementos bases para quaisquer serviços, ou fornecimentos de
materiais e equipamentos. Na falta de normas específicas da ABNT, as recomendações das normas
relacionadas neste memorial, serão consideradas como padrão de referência.
As seguintes normas técnicas foram referenciadas na elaboração do Projeto:
a. NBR 5410 – Execução de instalações elétrica de baixa tensão;
b. NBR 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas;
c. NBR 5413 – Iluminância de Interiores;
d. NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de
telecomunicações para rede interna estruturada;
e. ANSI/TIA/EIA-568-B;
f. Especificações para Instalações de Proteção contra Incêndios do Estado de SP – Decreto 38.069
de 14 de dezembro de 1993 e Decreto 56.819/11 de 10 de março de 2011;
g. Regulamento de Segurança contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco do Estado de SP –
Decreto 46.076 de 31 de agosto de 2001 e Decreto 56.819/11 de 10 de março de 2011;
h. Regulamento da Empresa Concessionária de energia elétrica;
i. Normas e especificações constantes deste caderno;
j. NBR 123693/93 – Sistema de Proteção por extintores de incêndio;
k. NBR 13434 – Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico, princípios de projeto;
l. NBR 13434 – – Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico, Símbolos e suas Formas,
Dimensões e Cores;
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m. NBR 13714/00 – Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate à Incêndio;
n. NBR 14880 – Saída de Emergência em Edifícios – Escadas de Segurança – Controle de fumaça por
pressurização;
o. NBR 9077 – Saída de Emergência em Edifícios;
p. NBR 9441 – Execução de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio;
q. NBR 10898 - Sistema de Iluminação de Emergência;
r. Normas Americanas UL864 e NFPA72;
s. ASHRAE – “ American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers”;
t. SMACNA – “ Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association”;
u. Normas da ABNT em especial a ABNT NBR 6401 – Instalações de Condicionamento de Ar;
v. NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Onde essas faltarem ou forem omissas deverão ser consideradas as prescrições, indicações,
especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como
referência técnica.
Onde houver conflitos entre as especificações, códigos, normas, etc., deverão prevalecer o critério
mais rigoroso, de melhor qualidade e eficácia.

5.

GENERALIDADES

Este caderno de especificações técnicas abrange os principais requisitos técnicos para projeto,
montagem, inspeção e ensaios.
Os documentos pertinentes às instalações serão complementares entre si, e o que constar em um
deles será tão obrigatório como se constasse em todos.
A CONTRATADA não deverá prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão
eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.
A CONTRATADA deverá satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e das especificações.
No caso de erros e discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o
fato de qualquer forma ser comunicado à FISCALIZAÇÃO.
Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes ou parcialmente
desenhados para qualquer área ou local em particular deverão ser considerados para áreas ou locais
semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário.
Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte estiver
desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim desenhada, ou detalhada e assim
deverá ser considerada para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes a menos que
indicado ou anotado diferentemente.
A execução das instalações elétricas deverá ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, de
modo que sejam garantidas as melhores condições possíveis de utilização, eficiência e durabilidade.
51

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
Rua Santa Marcelina, 177- CEP: 08270-070 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2070.6155 – Fax: (11) 2524.7884
www.santamarcelina.org – leticia.adm@santamarcelina.org

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO caberá à CONTRATADA providenciar a execução de ensaios
para medição e aferição das características indicadas, da própria instalação ou dos materiais, aparelhos e
equipamentos nela utilizados.
Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalações por ela
executada, direta ou indiretamente, mesmo que ditas alterações se originem de erros e/ou vícios
construtivos.
Na execução das instalações, toda e qualquer alteração do projeto, quando efetivamente necessária,
deverá contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, cabendo à CONTRATADA providenciar a
anotação, em projeto, de todas as alterações efetuadas no decorrer da obra.
A CONTRATADA deverá se necessário, manter contato com as repartições componentes, a fim de
obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de
ligações e inspeção previamente a execução dos serviços.
As instalações somente serão aceitas pela FISCALIZAÇÃO quando forem entregues em perfeitas
condições de funcionamento e uso e devidamente ligadas.
6.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O licitante interessado em participar desta licitação poderá vistoriar os locais onde serão executados
os serviços, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante
prévio agendamento de data e horário com a Administração.
As informações contidas no projeto, neste memorial e planilhas deverão ser verificadas in loco, com a
presença de representante da Casa de Saúde Santa Marcelina, para conhecimento e confirmação de
todas as necessidades da obra; garantindo-se o perfeito planejamento e execução dos serviços. Todas as
dúvidas deverão ser questionadas formalmente aos representantes da Casa de Saúde Santa Marcelina.
Especial atenção deverá ser dada pela Contratada pela escolha dos profissionais que deverão
executar as mais diferentes tarefas, pois se trata de um Edifício da Casa de Saúde Santa Marcelina, em
funcionamento. Portanto, todos os empregados da Contratada deverão ser previamente autorizados
para ingresso no Edifício e deverão portar crachá de identificação e seguir todos os procedimentos
internos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
A Contratada deverá encaminhar relação de sub-contratadas (se houver) para obtenção de
autorização de entrada no Prédio, sendo que a Contratada deverá ser a única e exclusiva responsável
pelos seus métodos de trabalho, respondendo por eles perante a Contratante.
Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e devidamente
comprovados. A durabilidade, a qualidade e a sustentabilidade de sistemas e produtos poderão ser
comprovadas por certificações do INMETRO, PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
do Habitat) e expedidas por outros órgãos da Administração Pública.
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão-deobra e serviços necessários para execução da obra. Deseja-se, ao final dos serviços, obter o sistema,
objeto desta contratação, sob forma totalmente operacional, de modo que o fornecimento de materiais,
equipamentos, mão-de-obra e demais serviços deverão ser previstos de forma a incluir todos os
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componentes necessários para tal, mesmo aqueles que embora não claramente citados sejam
necessários para atingir o perfeito funcionamento de toda a obra.
As despesas com insumos e serviços auxiliares, ainda que não mencionadas nesta documentação,
mas necessárias à completa execução do objeto – tais como: ferramentas e equipamentos, EPI, tapumes
e proteções, instalações de canteiro e ou depósito de materiais, transporte de materiais, limpezas
periódicas e fina da obra, mobilização e desmobilização – deverão ter sua remuneração computada nos
respectivos preços unitários ou valores relativos aos serviços a que disserem respeito, ou ainda nas
despesas indiretas consideradas na taxa de BDI.
Será disponibilizado à CONTRATADA local para montagem das instalações de canteiro ou para a
deposição e guarda de materiais e equipamentos na obra. A CONTRATADA, no entanto, deverá
restringir-se à utilização ordeira e racional de tais locais, observando as demais condições impostas pela
Administração da Casa de Saúde Santa Marcelina.
Como regra geral, não será admitida a execução de qualquer serviço que não atenda às Normas de
Segurança e Medicina do Trabalho, no que se refere à disponibilização e ao uso adequado de EPI,
ferramentas, andaimes, tapumes e sinalizações, levando em conta também a necessária proteção à
edificação, a pessoas e a equipamentos relacionados às atividades da Casa de Saúde Santa Marcelina.
A CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico e administrativo, (encarregado com
conhecimentos técnicos, Engenheiro ou Arquiteto e/ou Técnico de Edificações) capacitado para
coordenar e manter o bom andamento dos diversos serviços, tomar as providências necessárias e
estabelecer o contato imediato com seus superiores e/ou com a Fiscalização da Casa de Saúde Santa
Marcelina em caso de necessidade. Deve, também, organizar e manter disponível no local da obra, para
consultas, anotações de ocorrências e de mais anotações da Fiscalização, além de cópia da
documentação técnica e contratual pertinente à obra, o Diário de Obra que deve ser permanentemente
atualizado como praxe e todas as APR que deverão ser aprovadas e assinadas pela engenharia de
Segurança do Trabalho da Casa de Saúde Santa Marcelina.
A CONTRATADA deverá executar os serviços relacionados neste documento mediante recolhimento e
apresentação à CONTRATANTE das correspondentes Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), para
a execução das obras e serviços a serem realizados.
A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros profissionais.
Reuniões com o Contratado serão realizadas no edifício da Administração da Casa de Saúde Santa
Marcelina, situada à Rua Santa Marcelina, nº 177 – Itaquera – São Paulo.
A Contratada deverá formalizar uma solicitação de pequenas obras, junto à prefeitura municipal,
bem como fornecer mensalmente, ou quando solicitado pela Casa de Saúde Santa Marcelina, os
comprovantes de recolhimentos de impostos, emolumentos e taxas, relativas à execução da obra. Será
de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todas as taxas, emolumentos e outras despesas
legais envolvidas.
A Contratada deverá elaborar programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da
construção – PCMAT, por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho.
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A Contratada deverá colocar a placa de obra com nomes dos responsáveis conforme exigências do
CREA e da Casa de Saúde Santa Marcelina.
A Contratada deverá obedecer todas as legislações municipais referentes as proteção e remoção de
entulhos e outras disposições aplicáveis a execução de obra, inclusive com recolhimento de taxas
correspondentes.
7.

DESCRIÇÃO GERAL DOS PROJETOS

Os projetos desenvolvidos para as intervenções e adequações necessárias que deverão ser
executadas no andar Subsolo, nos ambientes da Oncologia Clínica e Vestiários Masculino e Feminino,
foram precedidos de diretrizes para propostas de reforma com baixo impacto contemplando inclusive as
implicações envolvendo os demais projetos complementares, tais como: instalações elétricas,
instalações hidráulicas, climatização, estrutura, atendimento da legislação vigente e aos interesses da
relação custo-benefício de tais propostas e, sobretudo aos interesses da própria Casa de Saúde Santa
Marcelina.
8.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

8.1 SERVIÇOS INICIAIS E TAXAS
As obras serão executadas de acordo com o cronograma de execução apresentado, devendo a
Contratada, sob a coordenação da Fiscalização e em conjunto com a Casa de Saúde Santa Marcelina,
definirem um plano de obras coerente com os critérios de segurança, observadas as condições de
conforto dos funcionários e clientes, e considerando as restrições de funcionamento do edifício.
Será de responsabilidade da Contratada providenciar a confecção e a fixação das placas de obra com
os responsáveis técnicos pelo projeto e execução, em local visível, de acordo com as exigências do CREA
e do Ministério da Saúde.
As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo com as normas vigentes.
A Contratada deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou serviço, com a
respectiva taxa recolhida.
Após o término da obra ou serviço, a Contratada deverá providenciar as ligações definitivas que se
fizerem necessárias.
A Contratada deverá efetuar, às suas custas, no início dos trabalhos, conferência das dimensões
indicadas nos projetos e efetuar a locação das paredes e divisórias internas, dos quadros elétricos, dos
equipamentos, dos pontos de instalações e dos percursos de eletrocalhas, eletrodutos e do cabeamento,
verificar os desníveis e espaços necessários para atender ao projeto.
Deverão ser verificadas também as interferências entre grelhas de ar condicionado, divisórias,
luminárias, dutos, sinalização entre outros. A locação da obra deverá ser executada por profissional
capacitado e seguir rigorosamente às indicações dos projetos específicos. Em caso de discrepância entre
o projeto e as condições locais, estas deverão ser comunicadas imediatamente à Fiscalização.
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É de responsabilidade da Contratada a execução das proteções necessárias, assim como a sua
segurança, atendendo as prescrições da NR 8.
A Contratada deverá providenciar todo o isolamento e proteção dos móveis, equipamentos e
acessórios da unidade, de forma a evitar o contato destes com a poeira e demais substâncias
indesejáveis. Este isolamento deverá ser com lonas e outros elementos apropriados para estes fins,
devendo os equipamentos e mobiliários ficar plenamente protegidos.
Em caso de qualquer dano ou extravio aos equipamentos, móveis e/ou demais bens, a Contratada
deverá se responsabilizar em ressarcir a Contratante.
É de responsabilidade da Contratada, a execução dos andaimes necessários, assim como a sua
segurança, atendendo as prescrições da NR 8.
Deverá ser realizada a retirada de entulhos resultante das demolições e demais serviços, devendo ser
retirado periodicamente e acondicionado em sacos. Não será permitido o acúmulo de material no
edifício. Deverá ser depositado no lixo (caçamba de entulhos), não podendo em hipótese alguma
atrapalhar os serviços da própria obra.
A obra deverá ser mantida limpa durante a execução dos serviços.
Todo o dia, pelo menos 15 (quinze) minutos antes do encerramento do expediente da obra, deverá
ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra em perfeitas condições de
funcionamento.
Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada de acordo com
a legislação municipal.
Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a Contratada deverá apresentar o Manual de
Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, sendo que a sua apresentação deverá
obedecer ao roteiro a seguir:
a) o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos fabricantes de todos
os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assistência
técnica, bem como as recomendações de manutenção e conservação de tais equipamentos;
b) as Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações fornecidas pelos
fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operação, a fim de permitir sua adequada
utilização.
8.2

SERVIÇOS GERAIS DE CIVIL

Deverão ser executados todos os serviços civis necessários à execução da obra, conforme indicados
nos projetos, neste caderno de especificações e na planilha de preços, bem como aqueles que, mesmo
não indicados estejam intrinsecamente ligados à execução de cada item da obra.
8.2.1

DEMOLIÇÕES

Entende-se por demolições o desmonte de elementos existentes no local das obras incluindo sua
remoção para locais de bota-fora e/ou para locais que sirvam como depósitos provisórios. As operações
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de demolições deverão ser efetuadas por mão de obra qualificada, segundo a melhor técnica, segundo
as orientações das presentes especificações técnicas e seguindo as normas de segurança que lhes forem
aplicáveis.
O reaproveitamento, ou não, dos elementos oriundos dos serviços de demolição, assim como os
procedimentos a serem adotados por ocasião da execução dos desmontes, deverão ser aprovados
previamente pela fiscalização. A aprovação pela fiscalização não isentará a CONTRATADA de sua
responsabilidade com relação à adequação dos métodos que forem adotados e aos resultados que
forem obtidos com sua utilização. Deverão obedecer as normas regulares NR-18, aprovadas pelo
Ministério do Trabalho, e deverão ser efetuadas dentro das mais perfeitas técnicas, tomando-se os
cuidados para evitar danos a terceiros e a construção existente.
Recomenda-se especial cuidado e atenção com a demolição de elementos próximos as partes a
serem conservadas, a fim de que o desprendimento e a queda das partes demolidas não afetem a
integridade da edificação. Nestes locais recomenda-se a demolição manual e não mecanizada
recorrendo-se ao uso de escoramentos a fim de manter a integridade estrutural das paredes.
Em hipótese alguma os materiais reaproveitáveis, ou não, poderão ser lançados em queda livre,
deverão ser guindados ao solo por processo mecânico ou manual e cuidadosamente acondicionados em
local coberto sobre esteiras de madeira colocadas entre as peças, a fim de facilitar e garantir o
armazenamento sem danificação.
A demolição convencional, manual ou mecânica, será executada conforme previsto no projeto e de
acordo com as recomendações da NBR - 5682. A remoção de entulhos poderá ser feita por meio de
calhas e tubos evitando-se o acúmulo de entulho em quantidade tal que provoque sobrecarga excessiva
sobre os pisos ou pressão lateral excessiva sobre as paredes.
Todas as extremidades de tubulações (hidráulicas, elétricas, de cabeamento, etc...) deverão ser
devidamente tamponadas, imediatamente após a retirada das peças, antes do início das demolições. Os
plugs a serem utilizados deverão impedir a entrada de entulhos assim como pó, água e outros detritos.
Os serviços de demolições de paredes e remoções de materiais deverão ser executados iniciando-se
pelas partes superiores, mediante o emprego de equipamentos adequados, cuidadosa e
progressivamente, utilizando-se ferramentas portáteis e proibindo-se o lançamento de produtos da
demolição em queda livre. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de autorização da Fiscalização.
Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar queda de materiais no momento das demolições.
Equipamentos e mobiliários que eventualmente não poderão ser removidos deverão ser protegidos
contra danos decorrentes de quedas de materiais e do pó gerado nas operações de demolição.
A área de trabalho deverá ser devidamente sinalizada e delimitada, sendo proibida a circulação de
pessoas dentro daquele espaço além de cuidados relacionados à propagação de poeira e ruídos pelas
áreas adjacentes à obra e cuja limpeza e manutenção de acessos deve ser preservada continuamente.

8.2.2

REMOÇÕES

Deverão ser removidas todas as instalações elétricas existentes no Pavimento Subsolo, área de
Vestiários e setor de Oncologia Clinica, técnica existentes para execução de novas instalações para
atenderem as novas demandas destes ambientes.
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Deverão ser removidos dos Vestiários: o forro modulado,caixilho com vidro, grelhas de ar
condicionado no teto, revestimento cerâmico dos banheiros, todas as paredes e divisórias, louças
metais sanitários existentes.
Instalações inoperantes existentes que estejam acima do forro nos ambientes dos vestiários,
Oncologia Clinica e áreas de intervenções deverão ser removidas mediante anuência da Contratante e
colocadas a disposição.
As interferências encontradas acima do forro existente nas áreas indicadas para a reforma e
adequação do setor de Oncologia Clinica deverão ser registradas e comunicadas imediatamente a
fiscalização da Contratante.

8.2.3

INSTALAÇÃO DE ANDAIMES

Os andaimes devem ser dimensionados (estrutura de sustentação e fixações) e devem ter sua
montagem fiscalizada por profissional legalmente habilitado, devendo suportar, com segurança, as
cargas de trabalho a que estarão sujeitos.
O piso de trabalho deve ter forração completa, antiderrapante, devendo também ser nivelado e
fixado de modo seguro e resistente. Além disso, deve dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, em todo
o perímetro, inclusive nas cabeceiras, com exceção do lado da face de trabalho.
Nas áreas em que os trabalhos forem desenvolvidos em alturas superiores a 3,00 m, os andaimes a
serem utilizados devem ser de material metálico, com suportes metálicos e plataformas em madeira.
Os andaimes a serem utilizados podem ser dos tipos fachadeiros ou móveis.



Se andaimes móveis devem ser dotados de rodízios providos de travas, de modo a evitar
deslocamentos acidentais e devem ser utilizados apenas em regiões planas, sendo proibido o
deslocamento de andaimes com a presença de materiais ou pessoas na plataforma.
Se andaimes fachadeiros devem ser constituídos de quadros vertical e horizontal, placa de base,
travessa diagonal, guarda-corpo, tela e escada. Tais andaimes devem possuir acessos verticais
através de escada incorporada a sua própria estrutura ou por meio de torre de acesso. Os
andaimes fachadeiros devem dispor de proteção com tela de arame galvanizado ou material de
resistência e durabilidade equivalentes, desde a primeira plataforma de trabalho até, pelo
menos 2,00m (dois metros) acima da última plataforma de trabalho, segundo a NR18.

Em qualquer caso, os andaimes utilizados devem possuir apoios adequados na sustentação, devendose, para isso, compensar eventuais desníveis no terreno de apoio do andaime.
Por exigência da NR 18, os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base
sólida, capazes de resistir aos esforços solicitados e às cargas transmitidas.
A área sob a plataforma de trabalho deverá ser devidamente sinalizada e delimitada, sendo proibida
a circulação de trabalhadores dentro daquele espaço;
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Durante os trabalhos sobre os andaimes, é obrigatório o uso do cinturão de segurança e do cabo
guia, por medida de segurança do trabalhador, em caso de queda. Deverão ser obedecidas as seguintes
regras de segurança:










É proibido o deslocamento de andaimes com a presença de materiais ou pessoas na plataforma;
Toda precaução deve ser tomada para evitar queda de objetos dos andaimes. Não deve haver
empilhamento de material sobre os andaimes;
Toda a sobra de material deve ser retirada, acondicionada adequadamente ou através da
utilização de dutos de descarga, jamais depositada sobre os andaimes;
Toda a movimentação vertical de componentes e acessórios para a montagem e/ou
desmontagem de andaimes deve ser feita através de cordas ou sistemas próprios de içamento.
Não é permitido lançar peças em queda livre;
Não se deve permitir que pessoas trabalhem em andaimes sob intempéries, tais como chuva ou
vento forte;
Os serviços em andaimes nunca devem ser realizados por uma única pessoa, devendo sempre
ser desenvolvidos com, pelo menos, uma outra pessoa no local de serviço para auxiliá-la em
caso de emergência;
Equipamentos de proteção individual, como capacetes, cinturões de segurança, outros, devem
ser utilizados sempre que necessários. Estes equipamentos devem estar em bom estado e à
disposição dos trabalhadores a qualquer tempo;
Deve haver proteção com tela dos andaimes, para aparar a queda eventual de materiais, bem
como com plataforma de proteção na altura do primeiro pé-direito
Devem ser realizadas Inspeções especiais de andaimes depois de um período de chuvas e/ou
após de uma interrupção prolongada dos trabalhos ou ainda antes da ocorrência de qualquer
evento que possa vir a comprometer a segurança da estrutura.

8.2.4

ALVENARIA E ARGAMASSA

As alvenarias deverão ser executadas com bloco de cerâmico furo vertical, para vedação que não têm
a função de resistir a outras cargas verticais, além do peso da alvenaria da qual faz parte.
O revestimento das alvenarias será em chapisco e emboço desempenado externamente e
internamente.
A espessura da alvenaria deverá acompanhar a espessura do vão a ser preenchido e para as
alvenarias novas conforme indicado em projeto.
A argamassa de assentamento dos blocos deverá ser composta de cimento portland, cal hidratada e
areia no traço de 1:2:8, proporção em volume dos componentes respectivamente.
A argamassa deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos cerâmicos e mantêlos no alinhamento durante o assentamento.
Deverá ser preparada em quantidade adequada à sua utilização, para se evitar a perda da
plasticidade e consistência da argamassa.
A ligação com pilares de concreto armado, ou outros elementos estruturais existentes (lajes e vigas)
deverá ser efetuada com emprego de barras em aço CA-50 com diâmetro de 5 a 10 mm, distanciadas
entre si de 60 cm, com comprimento médio de 60 cm, engastadas no pilar e na alvenaria.
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As faces de elemento em concreto que ficarão em contato com a alvenaria deverão ser chapiscadas.
Sobre os vãos de portas, caixilhos e vãos dos atenuadores de ruído devem ser colocadas vergas e sob
os vãos de caixilhos e vãos dos atenuadores de ruído devem ser colocadas contravergas.

A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa possa ser aplicada em espessura
uniforme. As irregularidades superficiais tais como depressões, furos e rasgos, devem ser eliminadas.
A base a ser revestida deverá estar limpa, isenta de pó, graxa, óleo, eflorescências, materiais soltos
ou quaisquer produtos ou incrustações que venham a prejudicar a aderência do revestimento.
Chapisco comum
Camada de preparo da base, aplicada de forma contínua com a finalidade de uniformizar a superfície
quanto à absorção e melhorar a aderência entre o emboço e a alvenaria.
O chapisco deve ser aplicado com consistência fluida, assegurando maior facilidade de penetração da
pasta de cimento na base a ser revestida e melhorando a aderência na interface revestimento-base. O
lançamento do chapisco não deverá cobrir completamente a base.
Emboço desempenado
Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superfície do chapisco, propiciando
uma superfície que permita receber acabamento final com pintura em tinta acrílica.
A argamassa de emboço a ser aplicada sobre o chapisco deverá ser preparada com cimento Portland,
cal hidratada e areia no traço de 1:2:8, proporção em volume dos componentes respectivamente.
Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a
superfície a ser revestida. A espessura do emboço deverá ser de mais ou menos 20 mm.
As ondulações ou desvios de prumo não devem superar 3 mm em relação a uma régua com 2 m de
comprimento e as irregularidades abruptas não devem superar 2 mm em relação a uma régua com 20
cm de comprimento.
Após o preenchimento total da superfície e a argamassa adquirido consistência adequada, promover
a raspagem da superfície para remoção de excesso de argamassa e a regularização da superfície por
meio de régua.
O acabamento deve ser feito com o material ainda úmido, alisando-se com desempenadeira de
madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma de
borracha.
As ondulações ou desvios de prumo não devem superar 3 mm em relação a uma régua com 2 m de
comprimento e as irregularidades abruptas não devem superar 2 mm em relação a uma régua com 20
cm de comprimento.
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Colocada régua de 2,5 metros, não poder haver afastamentos maiores que 3 mm para pontos
intermediários e 4 mm para as pontas.
Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus ( chanfrado ) para emenda do pano
subseqüente.
As arestas deverão ser executadas com a fixação de uma régua na extremidade da parede adjacente,
procedendo-se o lançamento da argamassa e acabamento da superfície, garantindo dessa forma a
linearidade das arestas convexas.
8.2.5

PISO CERÂMICO

Deverá ser utilizado piso cerâmico com dimensões conforme projeto, classe PEI-5, coeficiente de
atrito > 0,40; absorção de água de 0 a 6%; resistência a ataques químicos de média a elevada; carga de
ruptura > 1000N e espessura mínima de 8 mm, empregando-se argamassa de assentamento colante
classificação ABNT AC I (para interiores) e rejunte deformável de baixa permeabilidade. Para o
assentamento e rejuntamento do piso deverão ser empregadas mão de obra especializada e atendidas
rigorosamente as recomendações dos fabricantes de cerâmicas, argamassas e rejuntes.

Os recortes das peças deverão ser executados cuidadosamente, não podendo existir juntas de
larguras diferentes ou desalinhadas, irregularidades nos cortes apresentando arestas vivas ou cortantes.
Os caimentos deverão ser obedecidos e respeitados as suas necessidades mínimas de escoamento das
águas de limpeza.
Deverão ser previamente apresentadas amostras dos pisos cerâmicos que serão utilizados na obra
para serem submetidas a apreciação e aprovação da fiscalização antes de sua colocação.
Não serão aceitas peças com quaisquer tipos de irregularidades.
O armazenamento dos materiais deverá ser em lugar plano, coberto, e protegido de áreas molhadas.
No recebimento do material cerâmico pela obra deverá ser observado a existência de trincas,
quebras, medidas irregulares, e homogênea tonalidade, caso haja uma desses hipóteses não deverá ser
aceito a entrega do mesmo.

8.2.6

REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES

Deverão ser executados os revestimentos cerâmicos nas paredes indicadas em projeto, empregandose azulejos de 20 x 20 cm, cor branco, assentes com argamassa colante, que deverá ocupar toda
superfície posterior da peça, de modo a se evitar vazios que venham a comprometer a sua total
aderência.
A argamassa de assentamento e o rejuntamento deverá ser com o uso de argamassa pré-fabricada de
boa procedência no traço especificado pelo fabricante.
O assentamento deverá ser feito de modo a que se obtenham fiadas e colunas perfeitas, com juntas
alinhadas. Deverão ser chumbadas cantoneiras de alumínio apropriadas para proteção dos cantos vivos,
indo do piso ao teto nos cantos de encontro de paredes azulejadas.
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Quando necessário, os cortes e os furos só poderão ser feitos com equipamento próprio para esta
finalidade, de modo a se evitar arranhaduras e/ou emendas.
Em caso de seccionamento das peças, será indispensável o esmerilhamento da linha do corte, de
modo a serem conseguidas peças recortadas, com arestas vivas e perfeitas.
Será removida, antes do seu endurecimento, toda a argamassa que venha a salpicar a superfície ou
extravasar as juntas.
O armazenamento dos materiais deverá ser em lugar plano, coberto, e protegido de áreas molhadas.
No recebimento do material cerâmico pela obra deverá ser observada a existência de trincas,
quebras, medidas irregulares e homogênea tonalidade, caso haja uma dessas hipóteses não deverá ser
aceito a entrega do mesmo.
Na hipótese da Fiscalização constatar este tipo de falha, tal serviço deverá ser refeito, sem ônus para
o Contratante, tantas vezes quanto necessário.

8.2.7

PAREDES DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO

As paredes deste tipo serão de gesso acartonado, estruturado, com fixações, reforços, e
acabamentos de acordo com as instruções de instalações dos fabricantes (Placo, Knauff, Gypsum ou
equivalente). Nos locais com áreas molhadas (sanitários), deverão ser utilizadas placas resistentes à
umidade -verde (RU).
A execução das paredes em gesso acartonado deverá ser feita em conjunto com as instalações
elétricas/hidrossanitárias, prevendo-se reforços da estrutura metálica para instalação de quadros,
bancadas e outros elementos. A espessura da parede deverá ser compatível com a instalação desses
quadros, os quais deverão ser totalmente embutidos. Em qualquer situação, a espessura não será
inferior a 12,5 cm.

8.2.8

PINTURA DE PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS.

As paredes e os tetos deverão receber pintura com tinta acrílica de modo que as superfícies se
apresentem sem falhas ou ondulações.
A pintura deverá ser executada sobre revestimento em chapisco e emboço desempenado, ou
revestimento em gesso.
A tinta deverá ser aplicada sobre o preparo de base e aplicação de fundo selante.
Nas superfícies revestidas com massa aguardar a cura e secagem da mesma, por um período mínimo
de 28 dias, lixar a superfície, limpar e remover o pó com escova apropriada ou pano umedecido em
água, em seguida aplicar o líquido selador.
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Para as alvenarias em bloco de concreto aparente aguardar a cura da argamassa de assentamento
das mesmas, limpar e remover o pó da superfície dos blocos com escova apropriada ou pano umedecido
em água, em seguida aplicar o líquido selador.
O fundo preparador selador deverá ser aplicado em uma demão, diluído com água limpa na
proporção recomendada pelo fabricante.
Características do fundo preparador de paredes: líquido incolor, com baixo odor. Composição: resina
à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.
Secagem ao toque no tempo máximo de 30 minutos.
Aplicar a tinta látex acrílica em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), até atingir o perfeito cobrimento da
superfície na cor especificada.
Características da tinta látex acrílica: encorpada de consistência viscosa, com baixo odor, cor
conforme indicado nas tabelas de acabamentos do projeto de arquitetura, acabamento fosco.
Composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico (emulsão acrílica
modificada), pigmentos ativos e inertes isentos de metais pesados, agentes surfactantes, coalescentes,
espessantes, microbicidas não metálicos e água. Rendimento mínimo por demão: 11 metros quadrados
por litro de tinta látex acrílica.
8.2.9

PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS

As esquadrias em chapa de aço, os guarda-corpos e corrimãos em aço galvanizado receberão
acabamento final com pintura em tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, cor a ser definida pela
Contratante.
O preparo das superfícies metálicas novas deverá abranger: eliminação de qualquer tipo de brilho,
usando lixa com grana de 150 a 220 e eliminar o pó; manchas de gordura ou graxa devem ser removidas
com solução de água e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.
Após a secagem aplicar uma demão de fundo anticorrosivo para proteção e aderência de esmaltes
em metais ferrosos, ou uma demão de fundo para proteção e aderência de esmaltes em superfícies
galvanizadas, diluído, ou não, conforme recomendações do fabricante, com rolo de espuma, ou pincel
com cerdas macias. Aguardar secagem e lixar com grana 360/400 e eliminar o pó.
Características do fundo sintético anticorrosivo e antioxidante: para aplicação em superfícies
ferrosas, em ambientes externos e internos, novas ou com vestígios de ferrugens, na cor laranja fosco,
para proteção e aderência de tinta esmalte e tinta a óleo em metais ferrosos. Composição básica: resina
à base de resina alquídica modificada. Rendimento mínimo por demão: 8,50 metros quadrados por litro
de fundo anticorrosivo. Secagem ao toque: 4 a 6 horas.
Características do fundo (primer) sintético base solvente: para proteção e aderência de esmaltes em
superfícies galvanizadas ou em alumínio, em ambientes externos e internos, cor branco acabamento
fosco, com compostos especiais neutralizantes da reação do zinco com a película de tinta, promovendo
excelente adesão entre o acabamento e a superfície metálica, anticorrosivo de secagem ultra-rápida.
Composição: resina alquídica, pigmentos, secantes, aditivos, solventes alifáticos com pequena fração de
aromáticos, fosfato de zinco. Secagem ao toque tempo máximo: 15 minutos Rendimento mínimo por
demão: 8,50 metros quadrados por litro de primer.
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Nos locais onde a pintura estiver em bom estado lixar a superfície com lixa para ferro até a total
eliminação do brilho, remover o pó com pano umedecido em aguarrás. Após a secagem total aplicar a
tinta esmalte sintético.
Aplicar a tinta esmalte sintético em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), até atingir o perfeito
cobrimento da superfície na cor especificada.
Características da tinta esmalte sintético: base solvente, acabamento acetinado, com película de
silicone para proteção da superfície, reduzindo a aderência de sujeira. Composição: resina alquídica,
pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifáticos com pequena fração de
aromáticos, concentração máxima de benzeno de 0,5% em volume.
8.2.10

PINTURA DE ELEMENTOS EM MADEIRA

As portas em madeira receberão acabamento final com pintura em tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado, na cor a ser definida pela Contratante e / ou Gerenciadora.
O preparo da superfície em madeira para receber a tinta esmalte deverá abranger o lixamento da
superfície, remoção do pó com escova apropriada, limpeza com pano umedecido em aguarrás e a
aplicação do fundo nivelador.
O fundo nivelador sintético deverá ser aplicado com rolo de espuma, ou pincel de cerdas macias em
uma demão, diluído com aguarrás na proporção recomendada pelo fabricante.
Características do fundo nivelador sintético preparador de superfícies em madeira: cor branca,
acabamento fosco, para uniformizar a absorção, proporcionar o enchimento e aderência de tinta
esmalte e tinta a óleo nas superfícies em madeira. Composição básica: resina alquídica, pigmentos ativos
e inertes, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos, concentração máxima de
benzeno de 0,5% em volume. Rendimento mínimo por demão: 6,70 metros quadrados por litro de fundo
sintético nivelador. Secagem ao toque: 4 a 6 horas.
Aguardar a secagem total do fundo nivelador, por um período entre 18 e 24 horas, lixar a superfície
com lixa para madeira e remover o pó com pano umedecido em aguarrás.
Aplicar a tinta esmalte sintético em várias demãos (2 ou 3 demãos), até atingir o perfeito cobrimento
da superfície na cor especificada.
Características da tinta esmalte sintético: base solvente, acabamento acetinado, com película de
silicone para proteção da superfície, reduzindo a aderência de sujeira. Composição: resina alquídica,
pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifáticos com pequena fração de
aromáticos, concentração máxima de benzeno de 0,5% em volume.
8.2.11

FORRO GESSO

Fornecimento e instalação de forro fixo, constituído por chapas em gesso acartonado, fixadas na face
externa da estrutura, industrializadas a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo Standard ( ST ), com
espessura de 12,5 mm.
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Estrutura de sustentação em perfis leves de aço galvanizado com zincagem tipo B ( 260 g / m² ),
compreendendo: perfis de aço com espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais, ou
perfil tabica, espaçados a cada 60 cm; união em aço para a fixação dos perfis longitudinais, entre si;
presilhas de regulagem em aço, para a fixação dos perfis nos pendurais de sustentação do forro;
suspensão com regulagem em aço galvanizado para a fixação dos montantes; pendurais em arame
galvanizado nº 10 ( BWG ); parafusos autoperfurantes e atarrachantes, galvanizados para a fixação das
chapas e perfil / perfil.
Fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas.
Fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes,
quando houver.
Massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser
calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas.
Fornecimento e instalação de Forro modular de alto impacto, resistência ao fogo classe A, combate
convencional, sistema de suspensão exclusivo pendural em nylon da mesma cor do painel e sobre perfil
T. Consumo de um pendural por painel, temperatura de amolecimento Normas ASTM 1525 – 103.C,
flamabilidade classe HB normas UL 94, embalagem 18 unidades por caixa.
Deverá ser apresentado previamente e à critério da FISCALIZAÇÃO, desenhos e amostras do
forro para aprovação, onde constem as medidas reais do local de execução do forro.
O forro deverá ser fornecido e montado rigorosamente de acordo com as especificações técnicas
da fabricante.
Na montagem caso haja necessidade de cantoneiras ou outros acessórios para requadrar o vão e
instalar o forro utilizar as próprias cantoneiras ou outros acessórios fornecidas pela fabricante.
Qualquer imperfeição ou irregularidade apresentada deverá ser corrigida ainda que implique na
desmontagem e substituição de peças.
Portas de Madeira
Fornecimento e instalação de porta lisa de madeira encabeçada, revestida laminado melaminico,
colocação e acabamento de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,82 x 2,10 m.
As portas serão executadas com folhas de madeira instaladas em batentes metalicos, com
acabamento em pintura com tinta esmalte sintético, acetinado fosco, cor a ser definida pelo
Contratante.
As folhas de porta além de absolutamente planas e isentas de empenamento, deverão apresentar
forma e dimensões adequadas para o tipo de fechamento a que forem destinadas, estrutura sólida e
conformação perimetral que garanta a instalação segura de qualquer tipo de fechadura, ou acessório,
compatível com suas dimensões.
Todas as folhas, das portas deverão ser maciças, enchimento 100% maciço em sarrafos de madeira
de lei, com superfície lisa folheada em madeira.
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Sempre que qualquer folha tiver que ser cortada com a finalidade de diminuir suas dimensões
originais, e isto implicar na perda ou no enfraquecimento de alguma de suas peças perimetrais, ela
deverá ser convenientemente restaurada, de modo que sua resistência e aspecto mantenham-se
inalterados.
Todas as folhas deverão apresentar dimensões externas compatíveis com o vão a que se destinam,
não sendo permitida a execução, na obra, de cortes ou desbastamentos, que não aqueles estritamente
necessários aos ajustes de instalação.
Os batentes das portas deverão ser confeccionados em perfilados metálico com rebaixo duplo em
chapa galvanizado e=16 – 1,55mm. A largura do batente deverá acompanhar a espessura da alvenaria
ou drywall onde será instalada cada porta.
_
O acabamento final dos batentes e batedores será com pintura em tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado na cor a ser definida pelo Contratante.
Conjunto de fechadura de embutir externa, máquina com cilindro oval, em alumínio escovado
envernizado ou equivalente, que será instalado nas portas novas de madeira, instaladas internamente
nos ambientes.
Maçanetas tipo alavanca e rosetas em alumínio com acabamento escovado envernizado ou
equivalente.
Dobradiça tipo média, conjunto com 03 ( três ) unidades para portas com uma folha e 06 ( seis )
unidades para portas com duas folhas, em aço com acabamento cromado acetinado, dimensões de 3
1/2" x 3".
Fornecimento e instalação de corrimão em todas as escadas da edificação, com guarda-corpo nas
áreas abertas, de acordo com as normas técnicas vigentes e projeto apresentado.
Portas Corta Fogo
Fornecimento e instalação de porta corta-fogo, de abrir P90, com uma folha com dimensões de
0,80x2,10m e com duas folhas, com Barra Antipanico, com dobradiça especial, mola de fechamento,
fechadura, maçaneta e demais ferragens de acabamento, dimensões 1,60 x 2,10 m.
O acabamento final das portas corta-fogo deverá ser em pintura com tinta esmalte sintético
acabamento acetinado fosco, cor a ser definida pela Contratante e / ou Gerenciadora.

As portas deverão ter folhas da porta constituídas por:



Capas externas lisa em chapa nº 24 de aço com tratamento antioxidante por meio de
galvanização a fogo, com deposição mínima da camada de zinco de 170 g / m²;
Miolo material inserido entre as capas das folhas com a função de conferir-lhe a característica de
isolamento térmico deverá atender aos itens 5.3.1.1 a 5.3.1.8 da norma NBR 11742 / 2003;
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As tolerâncias permitidas nas dimensões das folhas da porta, em relação às suas dimensões
nominais, e os desvios de forma aceitáveis conforme tabela: "Tabela 2 – Tolerâncias nas
dimensões", da NBR 11742.

Os batentes deverão ser em chapa de aço galvanizado a fogo, tipo I, conforme NBR 11742 / 2003,
para paredes de alvenaria e concreto, constituído por:




Fabricado com chapa de aço galvanizado a fogo, com deposição mínima da camada de zinco de
170 g / m²; espessura mínima de 1,2 mm, chapa nº 18;
Os batentes deverão ser reforçados com chapa de aço, com espessura mínima de 2,65 mm,
chapa nº 12, para a instalação de dobradiças e dispositivos de fechamento automático e área de
apoio excedendo 50% da respectiva peça;
A fixação dos batentes deverá ser feito por meio de grapas em chapa de aço, com espessura
mínima igual à da chapa do batente e comprimento mínimo de 150 mm, fixadas ao batente com
solda elétrica, na quantidade mínima de seis unidades, localizadas nas ombreiras ( três de cada
lado ), na altura das dobradiças.

As ferragens empregadas na porta corta-fogo não poderão ter o ponto de fusão inferior a 1100ºC.
Todas as ferragens em aço deverão ser do tipo ABNT 1010 / 1020.
Barra antipânico simples destinada à utilização em portas com uma folha, constituída por uma barra
acionadora com um ponto de travamento horizontal de embutir, instalada do lado interno da folha junto
à circulação do prédio.
Todos os componentes aparentes da barra antipânico deverão apresentar acabamento liso de forma
que não prendam a roupa dos usuários e não lhes ocasionem ferimentos.
Os componentes da barra antipânico devem apresentar acabamentos que assegurem uma proteção
de tal ordem que resistam, no mínimo, a 120 h de ensaio em névoa salina, conforme a NBR 8094 / 1983.
O trinco para a barra antipânico deverá ter o funcionamento pivotante ou de correr, no formato
cuneiforme com largura mínima de 25 mm, dimensionado de modo que seja permitido um recolhimento
mínimo de 15 mm e um encaixe mínimo de 10 mm nos alojadores. Quando recolhido não deverá
oferecer qualquer impedimento à livre movimentação da porta.
A superfície de contato para acionamento da barra antipânico deverá apresentar dimensões mínimas
de 22 mm em seu eixo vertical.
A barra acionadora deverá ser posicionada entre 900 mm e 1100 mm acima do piso. O comprimento
efetivo da barra de acionamento deverá ser no máximo 380 mm inferior à largura efetiva do vão livre
das portas.
Identificação da barra antipânico deverá ser constituída por:



Sigla ou marca do fabricante, marcada na barra antipânico, de forma legível e indelével;
A palavra "EMPURRE" deve ser inscrita na barra de acionamento, de forma visível ao usuário,
com letras de no mínimo 15 mm de altura e 7,5 mm de largura. Essa marcação pode ser
substituída por uma placa, fixada à porta, a 1.500 mm do piso, com dimensões mínimas de 200
mm x 100 mm, com instruções gráficas indicativas do funcionamento.
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As barras antipânico para portas corta-fogo deverão ser fabricadas atendendo os requisitos mínimos
conforme determina as normas NBR 11785 / 1997 e NBR 11742 / 2003.
A fechadura das portas corta-fogo deverá ser dotada de trinco simples, sem acionamento por chave
ou similar.
As diversas peças do conjunto fechadura deverão ser construídos com materiais e acabamentos
indicados na tabela: "Tabela 1 – Características dos componentes do conjunto fechadura", da norma
NBR 13768 / 1997, ou com materiais de características físicas equivalentes ou superiores às citadas,
desde que seu ponto de fusão seja superior a 1100ºC.
As fechaduras deverão atender às condições de funcionamento e instalação conforme os itens 4.1.4
e 4.1.5, respectivamente da norma NBR 13768 / 1997.
O conjunto de dobradiças deve ser fabricado em aço carbono de baixo e médio teor de carbono com
acabamento zincado.
As dobradiças deverão ser do tipo com mola, com pinos de regulagem, constituídas por:







Duas abas providas de furos para afixação no batente e na folha da porta, com a marca do
fabricante identificada em pelo menos uma das abas;
Carretéis para a fixação da mola e guia do eixo;
Um eixo, pino-guia destinado a unir as duas abas e propiciar o giro;
Duas cabeças destinadas à fixação do eixo;
Mola de aço carbono SAE 1070 polido, em espiral, alojada na parte tubular da aba,
envolvendo o eixo, destinada a permitir o fechamento automático da porta;
Dispositivo manual de regulagem da tensão da mola.

As dobradiças deverão permitir giro entre as abas de 180º, propiciar suavidade de funcionamento e
atender às condições, conforme item 4.2.3 da norma NBR 13768 / 1997.
8.2.14

DIVISÓRIAS COM VIDRO

Fornecimento e instalação de divisória piso ao teto com estrutura em perfis de alumínio e vidros
duplos de 6mm temperado , incluindo lâminas de persianas de alumínio 25mm com acionamento e
haste ou botão de acionamento, referência linha Sunset da Hunter Douglas Luxaflex equivalente ou de
qualidade superior a ser instalada no miolo entre os vidros. Incluindo arremates necessários, acessórios
de fixação, ferragens, portas, dobradiças e fechaduras.
8.2.15

EXECUÇÃO DE FUROS EM LAJE E VIGAS

No caso das prumadas e/ou tubulações, deve-se observar que para passagem deverão ser feitos
furos/rasgos nas lajes, devendo, sempre que possível utilizar os furos existentes feitos por instalações
anteriores, para se evitar problemas estruturais na edificação. Deverá ser nova toda a infraestrutura
utilizada conforme indicada em projeto.
Os furos/rasgos deverão ser criteriosos e acompanhados de responsável técnico e, se necessário,
alterados de posição para se evitar problemas conforme citados acima.
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Preferencialmente deverão ser executados furos com coroas diamantadas e perfuratrizes elétricas
em diâmetros adequados à passagem de dutos.
8.2.16

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Deverão ser executadas as instalações hidráulicas para atendimento
dos pontos de água fria e esgoto, nas bitolas e materiais adequados para os pontos de utilização
indicados em projeto, composto por:






Louças, metais e acessórios;
Alimentação de água fria;
Tubos e conexões de água fria;
Tubos e conexões de esgoto;
Caixas de esgoto;

Serão de responsabilidade da Contratada o fornecimento de materiais e mão-de-obra especializada,
ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos necessários à perfeita execução dos
serviços.
Inclui-se no escopo deste serviço, colocação das peças e respectivos arremates, suas vedações,
ligações, conexões, rasgos que passam em paredes e pisos, acabamentos conforme especificações e
demais complementos necessários ao perfeito funcionamento do sistema. Incluem-se também os testes
cabíveis para atestar a qualidade conforme padrões e normas.
As instalações hidro sanitárias deverão ser rigorosamente executadas conforme projeto, obedecendo
as normas da ABNT, em especial a NBR 5626, NBR 8160 e NBR 10844.
8.2.17

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO

Execução de camada de regularização em argamassa, com os caimentos e demais indicações do
projeto executivo.
Impermeabilização em mono-camada, constituída de uma manta asfáltica de 3mm à base de asfalto
modificado com polímeros de APP, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster,
previamente estabilizado, nas áreas indicadas e quantificadas no Projeto, aplicada a maçarico, nas áreas
indicadas no Projeto.
Execução de camada separadora e proteção mecânica das superfícies sujeita a trânsito, conforme
Projeto.
8.2.18

REVESTIMENTO EM PISO VINILICO

Este tipo de revestimento deverá ser fornecido e aplicado no piso das áreas, conforme indicado em
projeto, sendo que as placas deverão ser instaladas, objetivando o acabamento perfeito em suas
junções, não sendo admitidos, frestas, sobreposições ou qualquer deformação nos arremates entre as
placas.
Na instalação das placas cola adesiva conforme especificação técnica do fabricante.
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Características técnicas do revestimento :
Dimensões Placas (mm): 300 x 300;
Espessura (mm): 3,2;
Peso Médio (kg/m²): 6,98.
Tráfego Intenso - 3,2mm;
Energia Radiante (NBR 8660): Classe II A;
Densidade Óptica De Fumaça (ASTM E662): ≤ 450;
Absorção do Som ao Impacto EN ISO 717/2 (dB): até 2;
Ignitabilidade de Materiais (ISO 11925-2): < 150mm em 15s.
8.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de
obra e serviços necessários para execução das novas instalações do setor de Oncologia Clinica, conforme
previsto no projeto.
Deseja-se, ao final dos serviços, obter o sistema, objeto desta contratação, totalmente operacional,
de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais serviços deverão ser
previstos de forma a incluir todos os componentes necessários para tal, mesmo àqueles que embora não
claramente citados, sejam necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o sistema.
QUADRO ELÉTRICO
O QFL deverá ser fornecido e instalado completo, com todos os seus componentes e acessórios,
incluindo as peças sobressalentes, ferramentas e dispositivos especiais, necessários à montagem e
manutenção conforme indicado em projeto.
NORMAS APLICÁVEIS
O quadro cobertos por esta especificação técnica deverão ter projeto, fabricação, características e
ensaios de acordo com a última revisão das Normas ABNT, IEC e NEMA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
O grau de proteção especificado será IP-45.
As saídas e proteção dos circuitos serão através de disjuntores termomagnéticos unipolares,
bipolares ou tripolares conforme indicado em projeto.
Todas as chapas dos quadros serão submetidas a tratamento anticorrosivo e pintura que consistirá
no mínimo de:







Desengraxamento por imersão;
Decapagem com ácido por imersão;
Fosfatização por imersão;
Pintura em pó epóxi (para instalação abrigada);
Pintura em pó poliéster (para instalação ao tempo);
Cura em estufa.

A pintura de acabamento poderá ser na cor e padrão do fabricante.
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Em nenhum caso serão aceitas espessuras médias mínimas inferiores a 70 microns.
Caso o tratamento do proponente seja diferente do supracitado, este deverá ser descrito
detalhadamente na proposta para análise.
Os barramentos serão de cobre eletrolítico, prateados nas junções e derivações e identificados nas
seguintes cores:






Fase A: Vermelho
Fase B: Branco
Fase C: Preta
Neutro: Azul Claro
Terra: Verde

Os barramentos deverão ser dimensionados com capacidade de condução de corrente de no mínimo
50% acima do dispositivo de proteção indicados nos diagramas, sem que a elevação de temperatura
ultrapasse os valores estipulados nas normas.
Os barramentos e os quadros como um todo, deverão ser projetados para suportarem os esforços
mecânicos da corrente de curto-circuito simétrico de 10 kA.
A fiação de controle e outros dispositivos secundários deverão ser executados com condutores de
cobre encordoados com isolamento em PVC retardante à chama, classe de tensão 750 V.
A entrada e saída dos circuitos serão feitas pela parte superior e inferior com eletrodutos ou
eletrocalhas, devendo ser previsto espaço para suportes de fixação para os cabos e fios (braçadeiras
e/ou canaletas plásticas).
As terminações para os cabos e fios deverão ser incluídas no fornecimento dos quadros, conforme
bitolas indicadas nos diagramas.
As placas de identificação deverão ser feitas em acrílico, com fundo preto e letras brancas e com as
seguintes dimensões:



Placa: 30 mm x 100 mm
Letras: Altura 18 mm

Na parte interna da porta deverá haver uma moldura para inserir um cartão para identificar a função
de cada circuito.
Ao lado de cada disjuntor deverá haver uma plaqueta de identificação do circuito correspondente.
Todos os dispositivos e componentes dos quadros deverão ser de fabricação nacional e de fácil
aquisição nas principais cidades do país. Material de fabricação estrangeira só será aceito quando não
houver correspondente, de igual qualidade, de fabricação nacional.
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Os disjuntores principais deverão ter capacidade de interrupção de correntes de curto circuito
simétrico de no mínimo 18 kA conforme norma NBR IEC 60947-2, com modelo e corrente nominal
conforme indicado nos diagramas trifilares do projeto.
Os disjuntores de distribuição deverão ser termomagnéticos padrão DIN, com capacidade de
interrupção de correntes de curto circuito simétrico de no mínimo 10 kA conforme norma NBR IEC
60898, com curva e corrente nominal conforme indicado nos diagramas trifilares do projeto.
Onde indicado nos diagramas trifilares do projeto deverão ser instalados disjuntores de proteção à
corrente diferencial residual (dispositivo DR) para a proteção de pessoas contra choques e contra fugas
de corrente.
Estes dispositivos deverão ser fabricados em caixa moldada conforme as normas NBR 5361, NBR
8176 e IEC 157-1.
A corrente diferencial-residual nominal de atuação do dispositivo (IN) deve seguir o que indicado nos
diagramas trifilares do projeto.
Os Dispositivos de Proteção Diferencial deverão possuir as seguintes características:






Tipo: Bipolar, Tripolar ou Tetrapolar, conforme a configuração do circuito;
Tensão nominal: 230 Vca/ 400 Vca, conforme projeto;
Corrente nominal: conforme indicado em projeto;
Corrente nominal residual: conforme indicado em projeto.

Fabricante: Siemens, ABB, ou similar tecnicamente equivalente.
Deverão ser instalados nos quadros dispositivos de proteção contra sobretensões monofásicos com
ligação fase/terra e neutro/terra com as seguintes características:
a) Aplicação: na entrada de energia QFL (Classe I)
•
tecnologia: varistores múltiplos (óxidos metálicos)
•
tensão nominal AC Fase/Terra : 127V - 60Hz
•
modos de proteção: F-Te / N-Te
•
encaixe em trilho DIN
•
Imax: corrente máxima 8/20μs, 01 pulso: mínimo 20kA
•
corrente de descarga nominal(In) - (8/20) μs, (15 a 20 aplicações): 10 kA
•
temperatura operacional: -40°C até + 65°C
• Dispositivo de Proteção contra Sobretensão (DPS) Classe I - Fase-Terra, 175/275V – 25kA
(mínimo);
• Dispositivo de Proteção contra Sobretensão (DPS) Classe I - Neutro-Terra 175/275V – 25kA
(mínimo);
• Dispositivo de Proteção contra Sobretensão (DPS) Classe II - Fase-Terra, 175/275V – 20kA;
• Dispositivo de Proteção contra Sobretensão (DPS) Classe II - Neutro-Terra 175/275V – 20kA.
Deverão ser construídos conforme a norma ABNT NBR IEC 61643-1:2007 (Dispositivos de proteção
contra surtos em baixa tensão Parte 1: Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição
de energia de baixa tensão - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio).
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Os dispositivos de proteção contra sobretensões deverão ser construídos por varistores de óxido de
metálico de baixa energia e deverão ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento/proteção
geral e a montante do dispositivo DR, conforme projeto.
O dispositivo deverá possuir sinalização local luminosa, através de LED’s, que indique seu estado de
operação.
Fabricante: Siemens, Clamper, Schneider ou similar tecnicamente equivalente
8.4 ALIMENTADORES
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de
obra e serviços necessários para execução da instalação dos CONDUTORES DE ENERGIA, conforme
previsto no projeto.
Os condutores, de uma maneira geral, deverão ser instalados de modo a suportarem apenas esforços
compatíveis com sua resistência mecânica.
Nas redes de baixa tensão deverão ser utilizados condutores com alma de metal eletrolítico de alta
condutibilidade, com 99,9% de pureza e têmpera mole, dotados de isolamento termoplástico para 750V
em circuitos terminais internos às edificações e 0,6/1KV EPR 90º C para alimentadores dos quadros,
equipamentos e iluminação externa, com características de não propagação e auto-extinção de fogo,
fabricação Prysmian, Ficap ou equivalente.
As emendas e as derivações de condutor deverão ser executadas de modo a assegurarem contato
elétrico perfeito e permanente, além de resistência mecânica adequada, utilizando-se conectores de
compressão apropriados, sempre que necessário.
As emendas e as derivações de condutor deverão ser cuidadosamente isoladas, com fita autofusão e
fita isolante de comprovada eficiência aderente, de modo a apresentarem nível de isolamento, no
mínimo, equivalente ao do respectivo condutor.
Todas as emendas de condutor deverão ser feitas e mantidas nas respectivas caixas de passagem e
derivação, ficando absolutamente vedada sua introdução nos eletrodutos.
A passagem dos condutores pelos eletrodutos deverá ser obtida mediante o uso de guias de aço
adequadas, facilitada, sempre que necessário, pela prévia lubrificação dos condutores, com talco ou
parafina.
Nas conexões com os bornes de disjuntores, contatores, e conectores SAK ou equivalente deverão
ser utilizados terminais tipo agulha.
Para conexão com tomadas e barramentos deverão ser utilizados terminais tipo garfo ou olhal.
A ligação de fios e cabos com seção maior que 4mm² deverá ser por intermédio de conectores ou
terminais fabricação MAGNET, BURNDY ou equivalente.
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Na ligação dos condutores com todos os demais componentes da rede elétrica, principalmente
aparelhos, só será permitido o uso de parafusos de cobre ou latão, especialmente quando se tratar de
parafusos que participem diretamente do contato elétrico.
Todas as carcaças de painéis, guichês, portas metálicas, eletrocalhas, piso elevado, máquinas,
utilidades domésticas, suportes de luminárias e reatores das luminárias e demais partes metálicas
normalmente não energizadas deverão ser aterradas;
Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira:




Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Fases: Preto

Os cabos deverão ser identificados na origem e terminação com anilhas plásticas e no espelho do
quadro com plaquetas acrílicas.
Deverá ser prevista a retirada dos cabos, infraestrutura e demais componentes desativados.

8.5

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de
obra e serviços necessários para execução da instalação do SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS,
conforme previsto no projeto.
Deverá ser prevista a retirada dos cabos, luminárias, tomadas infraestrutura e demais componentes
desativados.
8.5.1

CONDUTORES

Para o sistema de distribuição de energia para iluminação e tomadas, os condutores deverão ser de
cobre eletrolítico nu, flexíveis, com encordoamento concêntrico, em tempera mole, isolação em camada
extrudada de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), temperatura máxima(s) do(s)
condutores de 70°C em serviços contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito, com
características de não propagação e auto-extinção de fogo, tipo Afumex ou Afitox, fabricação Prysmian,
Ficap ou equivalente.
As emendas e as derivações de condutor deverão ser executadas de modo a assegurarem contato
elétrico perfeito e permanente, além de resistência mecânica adequada, utilizando-se conectores de
pressão apropriados, sempre que necessário.
As emendas e as derivações de condutor deverão ser cuidadosamente isoladas, com fita autofusão e
fita isolante de comprovada eficiência aderente, de modo a apresentarem nível de isolamento, no
mínimo, equivalente ao do respectivo condutor.
Todas as emendas de condutor deverão ser feitas e mantidas nas respectivas caixas de passagem e
derivação, ficando absolutamente vedada sua introdução nos eletrodutos.
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A passagem dos condutores pelos eletrodutos deverá ser obtida mediante o uso de guias de aço
adequadas, facilitada, sempre que necessário, pela prévia lubrificação dos condutores, com talco ou
parafina.
Nas conexões com os bornes de disjuntores, contatores, e conectores SAK ou equivalente deverão
ser utilizados terminais tipo agulha.
Para conexão com tomadas e barramentos deverão ser utilizados terminais tipo garfo ou olhal.
A ligação de fios e cabos com seção maior que 4mm² deverá ser por intermédio de conectores ou
terminais fabricação MAGNET, BURNDY ou equivalente.
Na ligação dos condutores com todos os demais componentes da rede elétrica, principalmente
aparelhos, só será permitido o uso de parafusos de cobre ou latão, especialmente quando se tratar de
parafusos que participem diretamente do contato elétrico.
Todas as carcaças de painéis, guichês, portas metálicas, eletrocalhas, piso elevado, máquinas,
utilidades domésticas, suportes de luminárias e reatores das luminárias e demais partes metálicas
normalmente não energizadas deverão ser aterradas;
A instalação dos cabos elétricos deverá ser efetuada com os seguintes acessórios incluídos: terminais
de compressão, anilhas plásticas de identificação e abraçadeiras.
A identificação dos cabos deverá ser feita no quadro elétrico e junto a cada tomada ou luminária.
Deverão ser identificados todos os condutores (fases, neutro e terra).
Os condutores de iluminação deverão ter as seguintes cores :





Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Fases: Branco e Amarelo
Retorno: Cinza

Os condutores de tomadas comum deverão ter as seguintes cores :




Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Fases: Preto

Os cabos deverão ser identificados na origem e terminação com anilhas plásticas e no espelho do
quadro, nas tampas de tomadas e nos rabichos das luminárias.

8.5.2

LUMINÁRIAS

8.5.2.1

LUMINÁRIAS

As luminárias previstas para fornecimento (2x18W), deverão ser confeccionadas em chapa de aço
tratado, pintura eletrostática branca,.
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O modelo será de sobrepor/embutir conforme especificado em planilha/projeto.
A construção da luminária deve permitir a sua fixação a forro pacote em dois pontos.
As luminárias deverão ser fornecidas com soquetes anti-vibratórios de policarbonato com contatos
em bronze fosforoso. Os soquetes deverão ter a certificação de normas nacionais (NBR) e/ou
internacionais (UL).
As lâmpadas tubulares de led fluorescentes deverão ser de: 18W/ 5000K a 6.000K com fluxo
luminoso mínimo de 1.700. duração mínima de 25.000h
As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no bulbo ou na base:
potência nominal (W), designação da cor, nome do fabricante ou marca registrada e modelo, deverão
apresentar certificação – não será aceita em hipótese alguma lampadas com diferença de tonalidades e
lotes diferentes, todas deverão apresentar uniformidade em sua tonalidade.
Para alimentação das luminárias de embutir, deverão possuir a partir dos conduletes cabos PP
3x2,5mm2 para derivação e plugs (Macho e Fêmea) 2P+T com três pinos 10A.
Para alimentação das luminárias de sobrepor, deverão possuir a partir dos perfilados caixa com
tomada 2P+T 10A e cabo PP 3x2,5mm2 com plug macho 2P+T 10A.
Deverá ser feita limpeza das luminárias e lâmpadas no final da obra.
8.5.2.3

LUMINÁRIAS ESPECIAIS

Painel Embutir 24W 6000k 1200 lumnes - Bivolt - 25.000H - GARANTIA 1 ANOS 30x30cm
Fabricantes de referência: Itaim Ref: Prata E-Led ou equivalente.
8.5.2.4

INTERRUPTORES

Fornecimento e instalação de interruptor, tecla dupla, bipolar simples ou paralelo (conforme previsto
em projeto), de acionamento através de tecla fosforescente, corrente nominal 10A, 250 VCA.
A altura de instalação dos interruptores deverá obedecer a NBR 9050 (Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos).
8.5.3

TOMADAS

Fornecimento e instalação de tomadas com corpo fabricado em policarbonato, não propagante a
chamas, resistente a impactos, matéria prima dos contatos elétricos: liga de cobre, latão.
A polaridade (F, N, T) nas tomadas deverá obedecer a NBR 14136 e NBR 5410.
A altura de instalação das tomadas deverá obedecer a NBR 9050 (Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos).
Itens a serem fornecidos e/ou instalados:



Tomada 2P+T – 10 A / 250V – miolo preto (rede comum)
Tomada 2P+T – 20 A / 250V – miolo preto (rede comum)
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Tomada 2P+T – 10 A / 250V – miolo vermelho (rede estabilizada)

Fabricantes de referência: Pial, Prime Elétrica, Bticino ou equivalente.

8.6

SISTEMA DE REDE VOZ E LÓGICA

O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de
obra e serviços necessários para execução da instalação e adequação Da REDE LÓGICA (DADOS E VOZ),
conforme previsto no projeto.
Deseja-se, ao final dos serviços, obter o sistema, objeto desta contratação, sob forma totalmente
operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais serviços
deverão ser previstos de forma a incluir todos os componentes necessários para tal, mesmo àqueles que
embora não claramente citados, sejam necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o
sistema.
Na execução desta conexão deverá ser realizada a identificação de todos os circuitos tanto no quadro
quanto nas caixas de tomadas.
Deverá ainda ser prevista a distribuição de todos os cabos UTP’s dos up-links que atendam aos
pontos instalados no setor de Oncologia Clinica e todas as salas.
8.6.2

CAIXA DE TOMADAS

A contratada deverá fornecer e instalar caixas elétricas de piso que compõem a rede elétrica modular
metálicas, seladas (do tipo tampa e caixa, rebitadas), contendo de um lado 3 (três) conectores de troca
rápida de 9 pólos, do tipo fêmea e do outro lado 4 (quatro) tomadas tripolares que podem ser de pino
universal ou pino chato padrão NEMA. As tomadas devem ser fornecidas em 2(duas) cores: 03
vermelhas (para a rede estabilizada) e 01 preta (para a rede não estabilizada).
Internamente, na parte selada da caixa elétrica, são montados circuitos elétricos específicos,
definidos em projeto, isto é, o circuito elétrico que alimenta uma, duas, três ou quatro tomadas pode ser
C1, C2, C3 ou C4, o que significa que a caixa elétrica pode ter de um a quatro circuitos diferentes em sua
montagem.
Esta inteligência, que se demonstra na parte selada, possibilita várias combinações possíveis,
propiciando ao projetista elétrico otimizar a carga elétrica para cada um dos circuitos disponíveis.
Os 3(três) conectores de troca rápida de 9 pólos, do tipo fêmea, têm cada pólo especificado,
codificado e com posição definida estática, de tal forma que em cada um dos 3 conectores há um pólo
de mesma codificação, que são interligados na parte selada da caixa.
As 4 (quatro) tomadas elétricas serão tripolares 2p+t com seguintes características:




Material: termo-plástico auto-extinguível;
Contatos: latão;
Tensão de isolação: 250 V;
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Normas: NBR NM 60884-1:2004 – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:1994, MOD); NBR
14136:2002 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250 V em corrente
alternada – Padronização.

As tomadas elétricas devem ter homologação INMETRO
As caixas elétricas ainda possuem 4 (quatro) posições para acondicionar os conectores RJ-45 da rede
estruturada.
8.6.3

TAMPAS PARA CAIXA DE TOMADAS

Deverá ser fornecida e instalada tampas para as caixas de tomada, de Nylon 66 com fibra de vidro e
V.0. (anti-chamas), com alta resistência mecânica e isolação elétrica na opção redondas de 6 polegadas.
8.6.3.1

CABO UTP

Para a substituição do backbone existente e interligação com a rede de dados e voz existente,
deverão ser fornecidos e instalados cabos UTP de 4 pares trançados não blindados, categoria 6,
compostos de condutores sólidos de cobre nu 24 AWG, isolados em polietileno especial; capa externa
em PVC não propagante à chama (CM). Deverão ser fornecidos em cores diferentes para o backbone e
para a distribuição horizontal; possuir marcação seqüencial métrica e marcação que permita
identificação do lote de fabricação; NVP (Velocidade Nominal de Propagação) igual ou maior que 66%; a
solução completa para Categoria 6 deverá superar os requisitos para redes 1Gigabit sobre cabos
metálicos para a aplicação em sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e
imagens e deverá exceder os requisitos da norma TIA/EIA 568-B.2-1 para CAT.6.
Os cabos devem ainda possuir certificado de performance elétrica (Verified) pela UL ou ETL,
conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801 bem como certificado para
flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR conforme UL; apresentar Certificação ETL ou UL em conformidade
com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 impressa na capa; possuir fácil identificação dos pares;
possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e gravação para rastreamento
de lote; deverá possuir também na capa externa gravação seqüencial métrica decrescente de 305m a
zero que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da
caixa e a embalagem utilizada pode ser do tipo “Reel in a Box – RIB”, que garante que a performance
elétrica do cabo não será diminuída após instalação.
Deverá ser feita a identificação e certificação do cabo nas duas extremidades.
8.6.3.2

CONECTOR RJ-45 - FÊMEA – CAT 6

Deverá ser fornecido e instalado conectores RJ-45 fêmea cat.6 destinados à conexão dos conectores
RJ-45 macho para dados, padrão IDC apropriado para condutores de 22-24 AWG deverão ser em corpo
termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0); vias de contato produzidas em
bronze fosforoso ou cobre-berílio com revestimento em níquel de 2,54 micra e ouro de 1,27 micra;
terminais de conexão IDC em bronze fosforoso estanhado ou niquelado; fornecido com tampa plástica
traseira e tampa de proteção frontal anti-poeira; deve possibilitar a fixação de ícones de identificação
frontalmente; fornecimento de ícone de identificação de telefone e de computador em cores diferentes;
padrão de pinagem T568A.
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8.6.3.3

CONECTOR RJ-45 - MACHO – CAT 6

Deverá ser fornecido e instalado conectores RJ-45 macho cat.6 destinadas à conexão dos cabos do
backbone nos conectores RJ-45 fêmea dos switches, apropriado para condutores de 22-24 AWG,
deverão ser em corpo termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0); vias de
contato produzidas em bronze fosforoso ou cobre-berílio com revestimento em níquel de 2,54 micra e
ouro de 1,27 micra; terminais de conexão IDC em bronze fosforoso estanhado ou niquelado; padrão de
pinagem T568A.
8.6.4

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA

SISTEMA DE USO GERAL
8.6.4.1. Descrição
O sistema de áudio para o uso geral compreende caixas acústicas embutidas e/ou sobrepostas no
forro e nas paredes, distribuídas de forma a cobrir todos os espaços com dispersão homogênea de som,
O gerenciamento do áudio será feito por um processador, que neste caso, deve
ser programado para operação “USO GERAL”.
8.6.4.2. Recursos previstos
_ Mixer com 16 canais microfone / 4 retornos / insert por canal, processador de efeitos;
_ Processador de controle digital, matrix (6 x 6);
_ Amplificação independente para as caixas da platéia-centro / surround direito / surround esquerdo
/ monitor de palco;
_ CD Player / Recorder
_ (4) microfones com fio
_ (2) Microfones sem fio – UHF – de mão
_ Caixas acústicas de teto (2 vias – 50 watts / 91 dB – SPL / 80 Hz à 18.000KHz / tweeter pivotante.
O sistema A & V, compreende um jogo de caixas acústicas especiais posicionadas de modo a
transmitir canais esquerdo / central/direito/sub-graves.
Como infra-estrutura prevemos um cabeamento para 16 canais de microfones/instrumentos e 4
canais de monitor de palco.
O gerenciamento / processador, e o mesmo do sistema das outras utilizações, programado para
função “MUSICAL”.
Recursos previstos
- Caixas acústicas amplificadas, processada, 400 watts RMS, resposta 150 Hz à 18 KHz, woofer (2 x
12”), driver 2”, cobertura 55°H x 40°V.
8.6.4.3 RELAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO / EQUIPAMENTOS
SISTEMA DE USO GERAL
QUANT.
DESCRIÇÃO
MARCAS SUGERIDAS
01 Mixer com 16 canais microfone / 4 sub grupos / 16 inserts / 4 canais entrada estéreo.
CICLOTRON / STANER
/ BEHRINGER
01 Módulo de áudio, programável de 6 entradas mic/ line, 6 saídas mic/ line, equalizador
paramétrico e gráfico,
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compressor, gate, limitador, mixer de mic/ line por canal com equalização – entrada, matrix
incorporado para até 6x6, comunicação RS232, com programação para PC. ALLEN-HEATH / BIAMP/
BEHRINGER
01 Módulo de potencia de (200 + 200 watts rms), controle de volume por canal, com ventilação,
padrão entrada balanceada, relação sinal – ruído/ cross distorção/ compatíveis para o sistema, linha
70.7V. ATTACK / PROJEKT / SANKYA
10 Caixa acústica embutida forro, 2 vias, woofer 6", tweeter pivotante, 50watts, 70.7V, 80 à 18 KHz
PROJEKT / AUDIO PLEX / SANKYA
12 Caixas de parede, amplificada, 2 vias, 50 watts RMS. SANKYA / YAMAHA / BEHRINGER
01 CD Player / Recorder TASCAM / TEAC / YAMAHA
04 Microfone dinâmico, cardioides, voz e vocal. SHURE / SENNHEISER / AUDIO-TECHNICA
02 Sistemas de microfone sem fio, de mão, UHF, multi frequências, transmissor e receptor, capsula
cardioide
SHURE / SENNHEISER / AUDIO-TECHNICA
01 DVD Player / Recorder com memoria 80 GB/ gravação em HD SONY / JVC / PANASONIC
01 Seletor de vídeo + áudio (4x1), VGA 9 Áudio (4 x 1), S-VHS + Áudio (4 x 1), com RS 232
EXTRON / KRAMER / TRANSCOTEC
03 Vídeo projetor SONY / JVC / PANASONIC
02 Tela elétrica retrátil (h=1,52m/c=2,03m)
CUSTOM
01 Tela elétrica retrátil (h=2,28m/c=3,04m)
CUSTOM
01 Jogo de cabos / conectores / interfaces Seguir especificações técnicas "7.6.4.4" ACESSÓRIOS /
INTERFACES
01 Jogo de caixas de conexão / painéis / suportes Seguir especificações técnicas "7.6.4.4"
01 Jogo de extensões de áudio / vídeo / VGA
01 Jogo racks para montar equipamentos na cabine
01 Jogo de módulos de energia / condicionadores, compatíveis com os equipamentos
IMPLANTAÇÃO
01 Avaliação da obra, apresentação projeto preliminar
Seguir especificações técnicas "7.6.4.4"
01 Serviços de instalação.
01 Elaboração de documentação técnica / treinamento
operacional.
8.6.4.4 NORMAS DE IMPLANTAÇÃO
ETAPAS
• Diagrama de Blocos (Conferencia do projeto)
• Relatório preliminar das montagens, com conferencia da infraestrutura existente.
• Documentação de eventuais problemas de infra-estrutura/ projeto,
ou documentação de aprovação.
• Serviços enfiação/ conexão
• Testes preliminares.
• Programação processador
• Testes definitivos
• Documentação técnica (As Built/ manuais operacionais)
• ART do engenheiro responsável.
CABLAGENS, CONECTORES, INTERFACES, PAINÉIS ACESSÓRIOS
• Cabo Vídeo - Coaxial RG-59/U-75 ohms, bitola do condutor: 23 AWG, blindagem com malha de
cobre, impedância 75 ohms/ 20 Khz.
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• Cabo VGA - Multicabo coaxial 75 ohms, 7 vias, cabo cobre de fios de tempera mole26 AWG,
blindagem e fita aluminizada, capa PVC.
• Cabo Áudio (Sinal) - Cabo balanceado, 2x22 AWG, cobre de fio de tempera mole, blindagem malha
trancada, impedância 60 ohms, capa PVC com retardo de chama.
• Cabo Áudio (Speakers) - Par trançado, 2x2,5mm², cobre de fios de tempera mole, isolação 300V,
capa PVC com retardo de chama.
• Conectores Áudio - XLR (padrão para microfone, metálico, 3 pinos,contatos metálicos, corpo
metálico, alta resistência).
• Conectores RCA- Conector de vídeo ou áudio, mono, latão banhado à ouro, com mola, com
identificadores colorido.
• Conectores Vídeo- BNC com trava, para cabo RGC-59/75 ohms, montagem com alicate climp, pino
central.
• Conectores VGA- HD-15, pinos de cobre banhados a ouro, soldáveis,capa de proteção com isolante.
• Interfaces - Deve ser manter o mesmo critério técnico de conectores.
• Suportes de Vídeo Projetor - Devem permitir ajuste de altura do projetor da respectiva sala, em
tubo de 2”, fiação embutida, pintura eletrostática (analise de cor por sala) e ajuste de angulação para
V.P. Deve possibilitar a fixação de qualquer outro projetor, com base universal.
• Cabos Multivias - Sinal Áudio - idem balanceado, com número vias especificado em projeto.
• Caixas de Conexão de Piso - Caixas padrão fornecidas pela montadora elétrica, com conexão de
vídeo/ VGA/ áudio/ etc..., fornecimento implantações A/V.
• Diretrizes Cabeamento por Sala - Correm por eletrocalhas e eletrodutos, sem emendas, com
conexões nas caixas, painéis ou racks.
• Diretrizes Conexão nos racks - No local projetado de posicionamento de cada rack, convergem os
cabos de conexão do sistema da respectiva sala e de interligações de outros setores/ automação.
Via caixa de abertura de piso, os cabos entram nos racks pela base (parte de baixo) e seguem em
distribuidores verticais para os equipamentos, com logística de distribuição, e distribuidores horizontais.
Para eventuais revisões, os cabos (todos codificados) devem ser facilmente identificados e sem
obstrução visual.
• Conectores Multipinos -Conectores especial para microfone e sinal
áudio, de painel, sem porcas, com especificações do número de
pinos (fêmea/ macho) especificado no item.
• Módulo de AC - Painel de conexão de A/C para Rack, com disjuntor de proteção indicador voltagem,
40A ou 70A, com distribuição para 6 réguas de tomadas 3 pinos, distribuídas pela traseira dos Racks,
entrada com conectores Steck.
• Suporte de teto dos vídeo projetores - Deve permitir versatilidade de utilização (universal),
podendo ser utilizado com todos os projetores LCD/ DLP, com fixação dentro das normas. Deve ter
isolamento elétrico (eliminando diferenças de potencial), com trava se segurança, ajuste fino de
horizontal e vertical.
AS MONTAGENS DOS RACKS E PAINÉIS DEVEM SEGUIR:
• Lay Out distribuição dos equipamentos (apresentar projeto preliminar).
• Fixação de todos equipamentos.
• Cablagem com prumadas independentes (AC/ Sinais/ Speakers).
• Painel de AC para cada rack, com isolação.
• Painéis cegos com informativo.
• Módulo de ventilação.
• Painéis de conexão (com lay out informativo em baixo relevo, pintura eletrostática).
• Bandeja de fixação para equipamentos.
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8.6.4.5 DIRETRIZES DOS TESTES E AJUSTES












Conferencia da cabeação e pontos instalados conforme as Built.
Teste de continuidade dos cabos e chek fase.
Curvas de impedância e SPL do sistema.
Curvas de equalização adotadas para os mixer automáticos e equalizadores.
Documentação para cada sala dos parâmetros adotados.
Equipamentos Medição
Testador cabos (Multiconectores)
Testador de aterramento
Gerador de ruído rosa
Testador de fase
Vídeo teste gerador

8.6.4.6

DIRETRIZES DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

• Descritivo de operação do sistema, passo por passo.
• Relação dos principais problemas que podem ocorrer, com procedimento de ajuste.
• Rotina de manutenção dos equipamentos e acessórios.
• Relação de peças que o cliente deve manter em estoque.
8.6.4.7

DIRETRIZES DE TREINAMENTO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS

• O treinamento operacional será feito para no máximo 2 técnicos e refere-se à 2 períodos de 2
horas.
• Operação assistida na inauguração do sistema.
8.7

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

O escopo dos serviços compreenderá a manutenção dos equipamentos e componentes existentes e
instalados do SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO nos ambientes do setor de Oncologia Clinica, conforme o
projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Deseja-se, ao final dos serviços, obter o sistema, objeto desta contratação, sob forma totalmente
operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais serviços
deverão ser previstos de forma a incluir todos os componentes necessários para tal, mesmo àqueles que
embora não claramente citados, sejam necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o
sistema.
8.7.1

SINALIZAÇÕES

Deverá ser fornecida e instalada toda sinalização para orientação de salvamento (rotas de fuga,
saídas de emergência, direção de saída, escada, dentre outros) e de equipamentos (sirenes, botoeiras,
extintores, bomba de incêndio, hidrantes, dentre outros) de forma a atender as exigências do Corpo de
Bombeiros e o projeto.
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8.8

SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME

O escopo dos serviços compreenderá a manutenção dos equipamentos e componentes existentes e
instalados do SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, nos ambientes do setor de Oncologia
Clinica, conforme o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
8.8.1

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

Fornecimento e instalação de unidades autônomas, contendo 2 lâmpadas fluorescentes de 11W
alimentada por bateria selada livre de manutenção com comutador automático, reator, carregador e
conectada a tomada de 220 Volts, com autonomia de 6 horas e garantia de 1 ano. Os blocos devem ser
instalados com etiquetas de sinalização auto adesivas, cor verde, destinada para segurança. Quando
instalado no teto, utilizar difusor prismatico bi-direcional, para permitir a sinalização em duas direções.
Feito em material Auto-extinguivel e reciclável, baterias de níquel-cadmio de alta temperatura. Grau de
proteção IP.42 .Deverá atender a norma NBR 10898 e instrução técnica dos bombeiros.
Fabricantes de referência: Aureon (modelo BLF-11/2T), FLC, Unitron, Pial (Standard) ou equivalente.
8.9

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

Deverá ser instalado Auto Falantes embutidos no forro, toda infraestrutura utilizada deve ser
executada com eletroduto de Ferro Galvanizado 1” embutida no entreforro, no projeto também está
sendo previsto caixas de piso para interligação de microfone ou equipamentos diversos, toda essa
infraestrutura interligada através de eletroduto com a sala de som conforme indicado em planta.
8.10

AR CONDICIONADO - ADEQUAÇÃO DOS DUTOS

O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de
obra e serviços necessários para execução da instalação e ADEQUAÇÃO DOS DUTOS DE AR
CONDICIONADO, conforme previsto no projeto.
Deseja-se, ao final dos serviços, obter o sistema, objeto desta contratação, sob forma totalmente
operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais serviços
deverão ser previstos de forma a incluir todos os componentes necessários para tal, mesmo àqueles que
embora não claramente citados, sejam necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o
sistema.
O escopo compreende a instalação de novos sistemas de insulflamento e retorno de ar; a remoção de
sistemas existentes, o remajamentos de sistema existente, a adequação do duto principal, o fechamento
de pontos, a recomposição do isolamento e o balanceamento do sistema.
O sistema de insuflamento é composto por:




Grelha de retorno de ar condicionado fabricado em alumínio, dimensões aproximadas de
400x800 mm.
Difusor de ar condicionado, dimensões aproximadas de 400x400 mm, dotada de caixa “plenum”
com duto de entrada diâmetro Ø 6” e válvula de controle de vazão.
Duto circular flexível diâmetro Ø 6”, 2,5 metros de comprimento, com isolação térmica, para
interligação dos difusores aos dutos existentes.
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Demais acessórios necessários para fixação, inclusive colarinhos de diâmetro Ø 6”, braçadeiras,
etc.

Os dutos de ar para os sistemas de distribuição deverão estar de acordo com as recomendações
SMACNA INC (Sheet Metal and Constractors National Association INC, contidas no Manual “Low Velocity
Duct Constructions Standards”).
Todos os materiais usados nos serviços de dutos, tirantes, ferragens, etc., deverão ser de ferro com
tratamento antiferrugem e pintados, sendo esses serviços executados dentro das melhores práticas de
construção e estando sujeito à aprovação por parte da fiscalização.
Os dutos deverão ser cuidadosamente fabricados e montados, de modo a se obter uma construção
rígida, sólida, limpa sem distorções e ou deflexões entre suportes, vibrações e vazamentos excessivos.
Os dutos não revestidos por materiais não condutores de calor ou absorvedores de ruído deverão ser
vincados, exceto nos trechos onde serão instalados colarinhos e janelas ou portas de inspeção.
Serão adotadas para esse caso, as normas para dutos de baixa pressão (dutos com pressão de ar igual
ou inferior a 50 mm de coluna de água e velocidade igual ou inferior a 10 m/seg).
Todas as juntas deverão ser calafetadas com massa plástica catalizável, posteriormente à
polimerização deverão ser lixadas e pintadas.
As chapas de aço galvanizadas, usadas para esse tipo de duto, devem estar de acordo com as
recomendações da ABNT.
Os raios de curvatura de linha de centro de todas as curvas de dutos não deverão ser menores do que
1,5 vez a largura dos dutos. Onde houver a interferência que impossibilite o uso de raio mínimo, deverão
ser instalados joelhos retos. Todas as curvas e joelhos deverão possuir veias defletoras.
Deverão ter isolamento térmico todos os trechos de dutos montados nos ambientes.

8.11

INFRAESTRUTURA EM GERAL

Para execução de todos os serviços previstos no projeto, será necessário o fornecimento e instalação
de materiais para a infraestrutura necessária, tais como eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem
conduletes, tampas, perfilados, suportes, conexões e acessórios.
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de
obra e serviços necessários para execução da instalação conforme previsto no projeto.
Deseja-se, ao final dos serviços, obter o sistema, objeto desta contratação, sob forma totalmente
operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais serviços
deverão ser previstos de forma a incluir todos os componentes necessários para tal, mesmo àqueles que
embora não claramente citados, sejam necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o
sistema.
8.11.1

PERFILADOS
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Os perfilados destinam se às instalações aparentes e/ou sobre forro a fim de suportar e proteger os
cabos de circuitos elétricos e de telecomunicações.
Os perfilados serão fornecidos na medida 38x38mm, em chapa galvanizada, perfurados e com tampa
de pressão.
Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão
deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do perfilado.
Os perfilados deverão possuir apoios/suportes no máximo a cada 3,00 metros lineares.
Acessórios incluídos: junções, talas, cantoneiras, saídas, caixas de derivação e elementos de reforço e
fixação.
Fabricante: MOPA, Salf ou similar tecnicamente equivalente.
Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 61084:2006: Sistemas de canaletas e condutos perfilados para
instalações elétricas.
8.11.2

ELETRODUTOS

Na execução de instalações elétricas só será permitido o uso de eletrodutos que atendam
integralmente as determinações da ABNT, para cada tipo específico de material, sendo vedada à
utilização de eletrodutos de pvc.
Os eletrodutos, previstos em instalações, deverão ser em aço com galvanização a fogo tipo pesado,
convenientemente fixados com braçadeiras e tirantes, ou outros dispositivos que garantam perfeita
rigidez ao conjunto, segundo alinhamentos, horizontais ou verticais, absolutamente rigorosos.
Todos os eletrodutos deverão ser instalados com curvas adequadas, ou caixas de derivação, em todo
e qualquer desvio acentuado de direção.
Não será permitida a execução de curvas na obra para os eletrodutos de aço galvanizado, sendo
obrigatório o uso de peças de curvatura apropriadas.
As ligações entre eletrodutos e caixas, de passagem ou de derivação, deverão ser feitas por
intermédio de arruelas e buchas galvanizadas, ou de alumínio, rosqueadas na extremidade do
eletroduto e fortemente apertadas.
Todas as emendas deverão ser feitas por intermédio de luvas rosqueadas, e de modo que as
extremidades dos dois eletrodutos se toquem, eliminando-se, nesses pontos, toda e qualquer rebarba
que possa vir a danificar a capa isolante dos condutores durante a enfiação.
Todo e qualquer corte em eletroduto deverá ser executado segundo uma perpendicular exata de seu
eixo longitudinal, eliminando-se todas as rebarbas resultantes dessa operação e dotando-se de rosca
apropriada as novas extremidades de uso.
Todos os eletrodutos deverão ser instalados com enfiação de arame galvanizado, para servir de guia
às fitas de aço que irão ser utilizadas na enfiação dos condutores.
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Antes da enfiação dos condutores, os eletrodutos deverão ser limpos, secos, desobstruídos
(eliminando-se eventuais corpos estranhos, que possam danificar os condutores ou dificultar sua
passagem) e, sempre que necessário, convenientemente lubrificados com talco ou parafina.
A quantidade de cabos elétricos nos eletrodutos deve obedecer a Norma NBR 5410 e as pertinentes.
Todos os eletrodutos deverão ser pintados nas seguintes cores:
Vermelho: circuitos do sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
Azul: circuitos de Telefonia
Branco: circuitos de CFTV
Cinza: Circuitos de Elétrica
8.11.3

CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO

A disposição e o espaçamento, das diversas caixas de passagem e de derivação da rede elétrica,
deverão ser criteriosamente planejados, de modo a facilitar os serviços de enfiação dos condutores, bem
como os futuros serviços de manutenção do sistema.
Será obrigatória a instalação de caixas apropriadas em todos os pontos de entrada, saída e emenda,
dos condutores, bem como nos locais de subdivisão dos eletrodutos.
Todas as caixas deverão ser cuidadosamente instaladas, com nível e prumo perfeitos, na posição
exata determinada em projeto e, sempre que instaladas em elementos de alvenaria, faceando o
revestimento final dos respectivos paramentos.
Nas ligações entre caixas e eletrodutos deverão ser removidos, única e exclusivamente, os "olhais"
correspondentes aos pontos de conexão.
8.11.4

CONDULETES

Condulete em alumínio do tipo sem rosca, constituído por corpo e tampa separada por junta de
material maleável, com encaixe para eletrodutos de aço galvanizado com parafuso e fixação. Os
conduletes de alumínio quando utilizados como ponto para instalação de interruptores, tomadas e ou
pontos de dados e voz, deverão ter as tampas com furação compatível conforme a utilização.
8.11.5

FUSÍVEIS DE BAIXA TENSÃO

Os fusíveis de baixa tensão deverão ser unipolares, do tipo limitadores de corrente, montados sobre
bases apropriadas com isoladores, tendo capacidade de interrupção nominal de 25 kA em 500 V. Para os
circuitos de distribuição deverão ser empregados fusíveis NH e para os circuitos auxiliares fusíveis do
tipo Diazed.
8.11.6

ELETROCALHA

Eletrocalhas lisa tipo U fabricada em chapa de aço galvanizado a fogo, conforme dimensões indicadas
no projeto, tipo Ecofort, Mopa ou equivalente fornecidos em barras de 3,0 metros para facilitar a
instalação e diminuir o número de emendas.
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A instalação deste material requer o emprego de alguns acessórios, tais como: curva vertical externa,
“T” reto horizontal, cruzeta reta, curva de 90°, tampas, suspensão para tirante, suspensão para eletro
calha, tirante de aço rosca total, dentre outros.
8.11.7

APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Todos os aparelhos e equipamentos, de força ou de iluminação, a serem utilizados na execução das
instalações elétricas, deverão ser de primeira qualidade, fabricada de modo a atender integralmente as
normas da ABNT pertinentes, bem como as presentes especificações.
Antes de sua instalação, todos os aparelhos e equipamentos deverão ser cuidadosamente
examinados, eliminando-se aqueles que apresentarem qualquer tipo de defeito, de fabricação ou
decorrente de transporte e manuseio inadequados.
A instalação dos aparelhos e equipamentos, bem como de seus respectivos acessórios, deverá ser
feita com o máximo cuidado e rigorosamente de acordo com as indicações de projeto, com as
recomendações do respectivo FABRICANTE e com as presentes especificações.

9.

MOBILIÁRIO

As poltronas existentes deverão ser removidas e recolocadas conforme o novo layout após a
execução dos serviços de adequação no setor de Oncologia Clinica.
Na sala de espera deverão ser fornecidas poltronas/cadeiras com as seguintes características:
- Poltrona fixa, base trapezoidal com braços, prancheta escamoteável e porta livros. Assento e
encosto, revestidos em Tecido 100% Poliester.Ref.: Alberflex - Linha SMC 2000 equivalente ou de
qualidade superior.

10. PLANEJAMENTO DA OBRA
A Contratada deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da OES (Ordem de
Execução de Serviços) o Planejamento da Obra.
Seus trabalhos serão direcionados a partir da reunião inicial a ser agendada com a fiscalização da
Casa de Saúde Santa Marcelina, bem como instruções e decisões que ocorrerem à medida que forem
sendo liberadas as diversas frentes de serviço.
Deverá ser constituído por:


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (BASE): Utilizando software para planejamento de obras,
padrão de referência MS PROJECT em português ou equivalente, apresentar Cronograma FísicoFinanceiro com indicações do início e da conclusão de cada etapa (datas-marco), da seqüência e
rede de precedência das diversas atividades, prazos previstos e realizados para cada etapa, recursos
necessários e o caminho crítico considerado pelo método PERT-CPM, atualizado a cada medição
realizada.
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RELATÓRIO: Contendo descrição, diretrizes e resumo do plano de execução da obra, controle
tecnológico de materiais e serviços, com base no planejamento e cronograma físico-financeiro.
Apresentação do Planejamento da Obra:



Em todos os documentos – cronograma físico-financeiro e relatórios – deverão constar dados do
Arquiteto ou Engenheiro RESPONSÁVEL TÉCNICO (nome, registro no CREA/SP, número da ART),
assinatura (em uma via da versão impressa) e data da entrega, contendo a logomarca da
CONTRATADA.



CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS: deverão ser entregues em mídia tipo CD-ROM, compatíveis
com o software MS PROJECT versão Office do Windows 98, juntamente com 02 (duas) cópias
impressas no tamanho A4 ou outros no padrão ABNT (01 via encadernada), contendo a logomarca
da CONTRATADA.



RELATÓRIOS: deverão ser entregues em mídia tipo CD-ROM, nos formatos “.doc”, compatíveis com
a versão Office do Windows 98, juntamente com 02 (duas) cópias impressas no tamanho A4 ou
outros no padrão ABNT (01 via encadernada), contendo a logomarca da CONTRATADA.
11. APROVAÇÕES LEGAIS

As Aprovações Legais deverão ser obtidas pela CONTRATADA incluindo os alvarás, licenças e demais
documentos indispensáveis para as atividades da construção na Prefeitura Municipal local, nas
Concessionárias de Serviços e demais Órgãos Públicos competentes, mediante apresentação dos
documentos legais (peças gráficas, memoriais e outros) exigidos para as aprovações pleiteadas. O
pagamento de todas as taxas e demais despesas necessárias para este fim correrá por conta da
CONTRATADA.
Os Documentos necessários para as aprovações deverão ser apresentados em conformidade com o
padrão exigido pela Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária local, estadual ou
municipal (responsável pelo licenciamento da execução das Perícias Médicas), Concessionárias de
serviços e demais órgãos do poder público.
12. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de
obra e serviços necessários para execução da reforma conforme previsto no projeto.
Deseja-se, ao final dos serviços, obter o sistema, objeto desta contratação, sob forma totalmente
operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais serviços
deverão ser previstos de forma a incluir todos os componentes necessários para tal, mesmo àqueles que
embora não claramente citados, sejam necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o
sistema.
As discriminações de obras e serviços, inclusive materiais e produtos a serem empregados estão
detalhados neste Caderno e nos projetos apresentados.
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A obra será executada de acordo com o projeto e especificações, que mutuamente se completam.
Caso haja sugestões e melhorias para execução dos serviços só serão aceitos com a validação da
engenharia da Casa de Saúde Santa Marcelina.
Com base nos projetos referenciados, a Contratada deverá desenvolver todos os detalhamentos
necessários para execução de todas as atividades, contemplando as disciplinas de arquitetura/civil; de
climatização e de instalações elétricas e controles gerais, bem como deverá apresentar as especificações
técnicas e o cronograma físico-financeiro detalhado para execução das obras a serem executadas no
prédio. Deverá ainda contemplar as instalações provisórias necessárias para viabilizar a execução dos
serviços entre as etapas e os serviços a serem executados.
Deverão ser executadas de acordo com as normas vigentes todas as interligações de energia,
sinalização e comando necessárias para o correto funcionamento do equipamento e instalações
descritos.
Os suportes para a fixação dos componentes e equipamentos especificados no projeto serão de
fornecimento da CONTRATADA, bem como sua fabricação, instalação e pinturas anticorrosiva e de
acabamento.
Nenhuma modificação poderá ser introduzida pela Contratada nos projetos e especificações sem o
consentimento prévio.
13. APRESENTAÇÃO DO “AS BUILT”
Projeto revisado como construído de todas as alterações que os Projetos sofrerem devido às
modificações introduzidas no decorrer das instalações e dos serviços.
A Contratada deverá apresentar projeto “As Built”, em mídia eletrônica tipo CD-ROM, nos formatos “
dwg “ e “ plt “, compatíveis com a versão 2000 do AutoCAD, juntamente com e 02 (duas) cópias plotadas
em tamanhos adequados às escalas indicadas e 01 (uma) cópia encadernada plotada em tamanho A3,
após a conclusão da obra.

14. TRANSPORTE
O transporte necessário, incluindo carga e descarga para todos os equipamentos, materiais e
componentes até o local da instalação, incluindo o seguro correspondente, deverá ser realizado por
conta da CONTRATADA, não podendo ser cobrado, em hipótese alguma da CONTRATANTE quaisquer
tipos de despesas decorrentes de transporte até o local de destino dos equipamentos.
15. MOVIMENTAÇÃO (HORIZONTAL E VERTICAL)
Todas as despesas decorrentes da movimentação interna dos equipamentos, componentes e
acessórios a serem instalados ou desinstalados, seja horizontal ou vertical, nas dependências do local da
obra deverá ser de responsabilidade e à custa da CONTRATADA, bem como deverão ser considerados os
horários permitidos para programação destes serviços e limitações dos equipamentos existentes no
prédio.
16. SEGURO GARANTIA
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A CONTRATADA deverá segurar os equipamentos, materiais e componentes durante todo o período
de sua instalação, devendo toda a instalação ser testada preliminarmente e entregue de maneira
impecável à CONTRATANTE, incluindo-se todas as garantias necessárias ao bom desenvolvimento dos
serviços e em conformidade com os cronogramas estabelecidos. Os valores segurados deverão ser
compatíveis com os valores contratados e com os riscos que as partes poderão acarretar sobre todo o
conjunto.
17. GESTÃO DE FORNECEDORES
A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE o organograma da equipe mínima que será
responsável pelas instalações específicas para esta obra. Deverá ainda fornecer uma infraestrutura de
retaguarda em projetos e planejamento de obra para assegurar que as alternativas e soluções sejam
fornecidas em tempo hábil, a fim de não prejudicar o andamento da obra;
Os serviços desenvolvidos no transcurso da obra deverão ser confiados, no mínimo aos seguintes
profissionais, devidamente habilitados.
Apontador (conferente)
Encarregado do controle do pessoal nos locais das obras e dos materiais, equipamentos e
ferramentas empregadas no desenvolvimento dos serviços, devendo manter a disposição da Fiscalização
as informações acerca da redução ou ampliação do efetivo de mão de obra e de ingresso de materiais no
canteiro que exijam cuidados especiais ou controle de tráfego, por ocasião de carga e descarga.
Encarregado (Supervisor)
Deverá possuir experiência comprovada em sistemas de instalações equivalente ao porte desta obra.
Encarregado de orientar os serviços aos demais operários da obra e de transmitir as decisões e
orientações do engenheiro residente junto aos demais colaboradores.
Responsável Técnico
Deverá possuir experiência comprovada em sistemas equivalente ao porte desta obra.
Encarregado do controle e acompanhamento técnico da obra em tempo integral, com a autoridade
superior para orientar o desenvolvimento dos serviços, garantindo-lhes a qualidade e a execução
segundo a boa técnica, e para determinar aos demais empregados as decisões da FISCALIZAÇÃO sobre
serviços cuja execução não esteja em conformidade com a documentação técnica ou dependa de
deliberações.
18. MANUTENÇÕES E REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM REAPROVEITADOS
Todas as peças, componentes, equipamentos e acessórios existentes que serão aproveitados,
deverão ser submetidos previamente a aprovação da fiscalização da CONTRATANTE para verificação das
suas condições de real aproveitamento, sem comprometimento da manutenção e das garantias do novo
sistema como um todo.
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19. TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O DEPÓSITO
Todas as peças, componentes, equipamentos e acessórios removidos do local da obra, deverão ser
previamente inventariadas, prospectadas e armazenadas em local adequado para poderem ser, as
expensas da CONTRATADA, destinadas ao depósito nos subsolos a ser indicado pela CONTRATANTE.
20. RECOMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES
Durante todo o período de execução dos serviços de reforma do sistema de climatização, as
instalações existentes que sofrerão interferências da obra, deverão ser recompostas ainda que
provisoriamente quando for o caso, e ao final da obra entregues testadas e definitivamente em perfeitas
condições de uso e operacionalidade. Nos ambientes em que houver remoção de forros, para execução
de nova rede de distribuição de ar, as placas, estruturas de sustentação dos forros, luminárias,
instalações existentes, divisórias, deverão ser recompostas em conformidade com as instalações
encontradas originalmente.
21. EXTENSÃO DE FORNECIMENTO
Fazem parte do escopo de fornecimento por parte da CONTRATADA, objeto da presente
especificação, os seguintes itens:
manuais de operação e manutenção dos equipamentos e instalações;
apresentação do projeto em unidades métricas;
estudos de execução e compatibilização deste projeto com os demais serviços da obra, tais como
elétrica, estruturas civis, etc.
pintura e proteção de todos os elementos da instalação;
descarga, estocagem e movimentação horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos na
obra;
todos os serviços e materiais que concernem aos furos, calafetagem, passagem de paredes e lajes,
eletricidade, etc.
a CONTRATADA deverá apresentar recálculo de todas as perdas de cargas dos circuitos de ar, de acordo
com o equipamento e traçado final no projeto, cabendo a CONTRATADA a adequação necessária
funcional dos equipamento afim de atender as reais necessidade do projeto,
fornecer e instalar dispositivos para amortecer vibrações provenientes dos equipamentos;
ensaios, testes e regulagens na obra de todos os equipamentos e instalações;
interligações elétricas de quadros elétricos/controles de todos equipamentos e proteções,
Documentos a serem remetidos pela CONTRATADA para aprovação do projeto de execução e
fabricação:





cronograma das entregas dos equipamentos, montagem, testes, regulagens e término,
memorial de cálculo das instalações;
esquema dos circuitos de comando e controle dos equipamentos;
plantas dos armários e painéis elétricos;

22. ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Toda vez que a CONTRATADA propuser algum equipamento, componente ou material que seja
diferente do especificado no projeto básico, este somente poderá ser utilizado com prévia autorização
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por escrito da CONTRATANTE. Caso o item proposto em alternativa ao especificado venha a requerer
alguma alteração em algum ponto do sistema, ou da estrutura do prédio, as despesas destas mudanças
serão por conta da CONTRATADA.
A quantidade de material excedente a ser gasta para a execução da alternativa proposta será
fornecida pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
23. LIMPEZA GERAL DA OBRA
Durante todo o período de execução dos serviços de reforma do sistema de climatização, os locais
que sofrerão interferências da obra deverão ser mantidos permanente e diariamente limpos e livres de
sujeiras, resíduos, lixos e restos de materiais.
Todos os resíduos inservíveis que forem gerados pelas obras deverão ser acondicionados
temporariamente em local apropriado e retirados periódica e sistematicamente através caçambas
estacionárias que serão removidas e destinadas a locais controlados por empresa especializada em
transporte e remoção destes materiais.
Ao final da obra todas as instalações e componentes do novo sistema a ser instalado deverão ser
entregues limpas e em perfeitas condições de operação e uso, por meio de documento de entrega
preliminar a ser substituído após os seis meses de operação com manutenção preventiva pelo termo de
entrega definitivo.
24. ENTREGA FINAL DA OBRA
A CONTRATADA é diretamente responsável pela entrega das instalações terminadas, de forma a
permitir o correto funcionamento de todo e qualquer equipamento instalado.
Após a instalação do sistema, a CONTRATADA deverá executar o “Start Up” dos equipamentos,
preenchendo as folhas de partida de equipamento exigidas pelos fabricantes dos mesmos e/ou pela
CONTRATANTE; somente então comunicar-se-á à fiscalização da CONTRATANTE para conferir os dados
no local da obra. Caso a CONTRATANTE e/ou a sua fiscalização aceitem a instalação, a CONTRATADA
deverá operar o sistema por um prazo suficiente para o treinamento do operador designado pela
CONTRATANTE.
Deverá ser fornecido pela CONTRATADA um manual de operação e manutenção da instalação, onde
constarão todos os dados necessários para operação e manutenção preventiva e corretiva de todos os
equipamentos e instalações executadas, bem como os catálogos dos mesmos. Este manual deverá ser
apresentado em 02 (vias) vias impressas, e deverá ser previamente analisado e aceito pela
CONTRATANTE e/ou sua fiscalização antes da sua emissão final.
Após a conclusão da obra a CONTRATADA entregará a instalação à CONTRATANTE, que aceitará
provisoriamente por escrito, caso a obra esteja de acordo com os desenhos, memoriais e especificações.
As instalações deverão ser entregues em condições limpas, removendo-se toda a sujeira e pinturas
retocadas, caso haja danos, e com as plaquetas de identificação legíveis.
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25. PRAZOS DE EXECUÇÃO
Para a realização dos serviços necessários a reforma e adequação das instalações existentes no setor
de Oncologia Clinica, considerando a utilização e operacionalidade do sistema atual, está sendo prevista
a execução dos serviços em 240 (duzentos e quarenta) dias.
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Composição do BDI
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ANEXO III
ATESTADO DE VISTORIA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 012/2017

PROCESSO CSSM nº 001/2017

Atestamos que a empresa...........................vistoriou os locais onde serão executadas as obras para
reforma e adequação dos espaços físicos do Setor de Oncologia Clínica da Casa de Saúde Santa
Marcelina, totalizando 1.052 m² de intervenção, de acordo com as especificações do Edital e seus
anexos, tomando conhecimento da natureza e vulto dos serviços, bem como de todas as condições
locais que direta e indiretamente se relacionam com a execução dos trabalhos.

São Paulo,

de

de 20.....

__________________________________

__________________________________

Representante da CSSM

Representante da licitante:

Matrícula

R.G.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu (nome completo), representante legal da empresa (razão social), interessada em participar da
Cotação Prévia de Preços nº 012/2017, da Casa de Saúde Santa Marcelina, declaro, sob as penas da lei,
que a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, ................... de .................................. de 20...

____________________________________
representante legal
identificação
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), declaro, sob as
penas da lei, que inexistem impedimentos para participar da presente licitação e em contratar com a
Administração Pública. Declaro ainda, estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores que tornem incompatíveis as condições de habilitação e qualificação exigidas em Lei.

São Paulo, ................... de .................................. de 20...

________________________________
Representante Legal
(nome, cargo e assinatura)
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ANEXO VI
MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPONENTES DA COMPOSIÇÃO DO BDI
VALOR TOTAL DA
OBRA SEM BDI

0,00

GARANTIA

RISCO

%
0,00

%
0,00

VALOR TOTAL
COM BDI
DESPESAS
FINANCEIRAS
%
0,00

0,00
ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL
%
0,00

VALOR DO BDI

0,00

TRIBUTOS

LUCRO

%
0,00

%
0,00

TOTAL GERAL

%
0,00
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ANEXO VII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, entidade filantrópica com sede na Rua Santa
Marcelina nº 177, Itaquera, São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.742.616/0001-60, neste ato
representada por sua Diretora Presidente Ir. Rosane Ghedin, brasileira, solteira, enfermeira, portadora
do R.G. nº 19.838.222-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 128.400.028-17, residente e domiciliada à
Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, São Paulo, CEP 08270-070
CONTRATADO: ............................., estabelecida a ............................... Cidade de .....................,
CEP........................., representado por seu .............................., portador da Cédula de Identidade - RG nº
...................... e inscrito no CPF/MF sob nº ......................... e inscrito no CNPJ/MF sob o nº
......................., RESOLVEM celebrar o presente Contrato, mediante condições e cláusulas a seguir
especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO
A CONTRATANTE, de conformidade com o constante no Processo CSSM Nº 01/2017, procedeu à licitação
pública, sob a modalidade de Concorrência Pública, em razão do que estabelece a cláusula 3.2, letra “j”
do contrato de repasse nº 0374095-32/2011/Ministério da Saúde/Caixa (Processo nº 2574.037409532/11 – nº Convênio SINCONV 765554). Sendo a CONTRATANTE uma associação civil de direito privado e
tendo procedido à licitação pública, aplica-se ao presente contrato a Lei nº 8.666/1993, o Código Civil e
demais normas aplicáveis ao presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de obra para reforma e adequação dos espaços
físicos do Setor de Oncologia Clínica da CONTRATANTE, totalizando 1.052 m² de intervenção, conforme
especificações técnicas, Edital de Cotação Prévia de Preço nº 012/2017, proposta do CONTRATADO e
demais documentos constantes no Processo CSSM nº 01/2017.
§ 1º - As obras serão executadas na área da Casa de Saúde Santa Marcelina, Hospital Santa Marcelina de
Itaquera, situado à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, São Paulo.
§ 2º - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade
requerida.
§ 3º - O regime de execução deste Contrato é o de empreitada por preço global.
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§ 4º - O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na
fase da licitação.
§ 5º A obra será executada em etapas, sem interrupção dos atendimentos médico-hospitalares, tanto no
Setor de Oncologia Clínica, como nos demais Setores da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Para melhor caracterização das obras e serviços, bem como para definir procedimentos e normas
decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este instrumento contratual, como se nele
estivessem transcritos, exceto no que de forma diferente estabelecer este Contrato, os seguintes
documentos constantes do Processo CSSM nº 01/2017:
a) Edital de Concorrência;
b) Memorial Descritivo – Caderno de Especificações Técnicas;
c) Proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES E DA RESPONSABILIDADE
Em cumprimento as suas obrigações contratuais, cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se integral e
diretamente pela execução da obras e serviços contratados e mencionados em quaisquer documentos
que integram o presente Contrato.
§ 1º - QUANTO AOS RECURSOS HUMANOS
Cabe ao CONTRATADO:
1.

fornecer à CONTRATANTE relação nominal dos empregados designados para a execução das obras e
serviços, em que conste o número de registro de empregado, número e série da CTPS – Carteira de
Trabalho e Previdência Social, atualizando as informações quando da substituição, admissão e
demissão do empregado;

2.

realizar os serviços com a real e efetiva participação dos profissionais técnicos responsáveis,
constantes da relação apresentada na licitação;

3.

apresentar e manter seus empregados uniformizados e munidos de Carteira de Identidade
Funcional ou Crachá contendo nome e cargo, devendo os mesmos usarem, também, equipamentos
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de proteção individual (EPI), tais como: botas, luvas, cintos de segurança ou qualquer outro, quando
necessário ao cumprimento de sua função;
4.

fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se
também pelas prescrições e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução do contrato;

5.

responsabilizar-se pela disciplina e higiene que seu pessoal deverá ter durante as suas horas de
trabalho e comprometer-se que o mesmo manterá o devido respeito e cortesia, seja no
relacionamento entre seus companheiros ou com os colaboradores e usuários da CONTRATANTE;

6.

designar preposto, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, ato contínuo do recebimento da
Autorização de Serviços, mantendo-o à disposição da CONTRATANTE, para representar o
CONTRATADO na execução do Contrato, com poderes para resolução de possíveis ocorrências;

7.

manter na CONTRATANTE durante os trabalhos, profissionais capazes de tomar decisões
compatíveis com os compromissos assumidos neste Contrato;

8.

responsabilizar-se, por eventuais paralisações, por parte dos seus empregados, sem repasse de
qualquer ônus à CONTRATANTE, para que não haja interrupção das obras;

9.

responsabilizar-se por furtos e quaisquer outros prejuízos causados por seus empregados à
CONTRATANTE, seus colaboradores, bem como a terceiros, em função deste Contrato;

10. responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas regulamentares e
disciplinares da CONTRATANTE;
11. assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados acidentados ou acometidos de mau súbito, por meio de seus prepostos;
12. preservar e manter a CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e
representações de qualquer natureza, referentes a serviços, responsabilizando-se expressamente
pelos encargos trabalhistas e previdenciários;
13. comunicar à CONTRATANTE, toda vez que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão de
qualquer profissional da equipe técnica que esteja prestando serviços à CONTRATANTE;
13.1. em caso de necessidade de substituição de um membro de sua equipe técnica, esta somente
poderá ocorrer por profissional de currículo equivalente ou superior ao substituído;
14. substituir qualquer profissional de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada
inconveniente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
§ 2º - QUANTO AOS SERVIÇOS
Cabe ao CONTRATADO:
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1. estar ciente e transmitir aos profissionais envolvidos na execução deste Contrato, que as atividades
exercidas pela CONTRATANTE são caracterizadas como “essenciais e de interesse público”.
1.1.

a expressão “essenciais e de interesse público” traduz-se na obrigatoriedade da CONTRATANTE
manter o funcionamento dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, sob pena de colocar em perigo iminente a sobrevivência, a
segurança e a saúde da população;

1.2 as obras para reforma e adequação dos espaços físicos do Setor de Oncologia serão executadas
em etapas e sem a interrupção dos atendimentos médico-hospitalares, tanto no Setor de
Oncologia, como nos demais Setores do Hospital.
2. prestar os serviços dentro dos parâmetros técnicos e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os
materiais e equipamentos em quantidades e tecnologia adequadas, com a observância das
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
3. cumprir as posturas do Município e as disposições legais e estaduais e federais que interfiram na
execução das obras;
4. implantar de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente das obras, de
maneira que a operacionalização dos serviços não interfira na ordem dos locais atendidos;
5. executar os serviços de forma a não interromper o bom andamento da rotina de funcionamento da
CONTRATANTE;
6. dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução das obras e serviços;
7. prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as reclamações sobre seus
serviços;
8. aceitar, observados os limites legais, os acréscimos ou reduções das áreas e execução das obras e
serviços, mediante comunicação escrita da CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 (dez)
dias;
9. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados;
10. reforçar ou substituir os seus recursos de equipamentos ou pessoal, se for constatado a sua
inadequação para realizar da obra;
11.cumprir rigorosamente os cronogramas e planilhas apresentados com sua proposta no momento da
licitação;
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12. deixar o local da obra, ultimados os serviços, inteiramente limpo e desimpedido, de coisas e pessoas,
às suas expensas e sob sua exclusiva responsabilidade, inclusive quanto ao transporte para fora das
dependências da CONTRATANTE de restos ou sobras de materiais;
13.responder pela solidez e segurança da obra e serviços executados, pela perfeita execução do contrato
e perfeito funcionamento de seus elementos pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do termo
de Recebimento Definitivo do objeto deste contrato
§ 3º - QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GERAIS
Em cumprimento às obrigações cabe ao CONTRATADO, além das obrigações constantes no
presente contrato, nos documentos complementares mencionados no caput da presente cláusula e
daquelas estabelecidas em lei:
1. responsabilizar-se integralmente pela obra contratada, nos termos da legislação vigente;
2. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação;
3. adotar as medidas de segurança, necessárias à preservação dos bens da CONTRATANTE e de
terceiros, correndo por sua conta e risco as perdas e danos que vierem a ser causados pelo pessoal
sob sua responsabilidade;
4. manter livre o acesso aos equipamentos contra incêndio e aos registros, nos locais dos serviços, a fim
de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio;
5. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;
6. enviar à CONTRATANTE, dentro de 24 (vinte e quatro) horas de sua lavratura, quaisquer autos de
infração, em que a CONTRATANTE conste como infrator, juntamente com um relato dos motivos que
determinaram a autuação;
7. apresentar à CONTRATANTE, quando exigido, comprovantes de pagamento de salários, quitação de
suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos empregados que estejam ou tenham
estado a serviço da CONTRATANTE, por força deste contrato;
8. observar a legislação pertinente aos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina
do trabalho, aos trabalhadores atuantes na execução do presente contrato, responsabilizando-se
integralmente por eventuais ocorrências inerentes à matéria;
9. identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com
similares de propriedade da CONTRATANTE;
CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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Para a execução da obra objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:
1. expedir Termo de Autorização de Início da Obra, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da
data do início da execução do mesma;
2. facilitar por todos os meios o exercício das funções do CONTRATADO, dando-lhe acesso a suas
instalações, promovendo o bom atendimento entre seus funcionários e os empregados do
CONTRATADO e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste Contrato;
3. assegurar o livre acesso dos empregados do CONTRATADO a todos os locais onde se fizerem
necessários seus serviços;
4. prestar aos empregados do CONTRATADO informações e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza da obra;
5. exercer fiscalização da obra por técnicos especialmente designados;
6. encaminhar a liberação de pagamento das faturas aprovadas;
7. efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato;
CLÁUSULA SEXTA
DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
1. Para efeito de pagamento, o CONTRATADO encaminhará à CONTRATANTE, após cada período
mensal de execução da obra os seguintes documentos:
a) relatórios escrito e fotográfico;
b) cronograma refletindo o andamento da obra.
2. A CONTRATANTE solicitará ao CONTRATADO, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a
correspondente retificação objetivando a emissão da fatura;
3. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados da seguinte forma:
a) a primeira aferição no último dia útil do mês de início dos serviços;
b) as subsequentes, a cada período de 01 (um) mês, sempre no último dia útil de cada mês;
c) será descontado do valor da medição o equivalente à proporção da indisponibilidade dos serviços
contratados e por motivos imputáveis ao CONTRATADO, sem prejuízo das sanções estabelecidas em
cláusula deste instrumento.
4. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, a CONTRATANTE atestará a medição
mensal, comunicando ao CONTRATADO o valor aprovado, e autorizando a emissão da
correspondente fatura/nota fiscal, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos
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valores aprovados. A medição mensal também será analisada pela Caixa Econômica Federal que, uma
vez aprovada, liberará o recurso para que a CONTRATANTE efetue o pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este Contrato irá vigorar, após a sua assinatura, por 12 (doze) meses, sendo de 08 (oito) meses o prazo
para a completa execução da obra, contados, ambos os prazos, da data de emissão do Termo de
Autorização de Início da Obra pela fiscalização da CONTRATANTE, com encerramento após o
recebimento definitivo da obra.
§ 1º A obra será recebida definitivamente, pela Fiscalização da CONTRATANTE, mediante Termo
Circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo) assinado pelas partes, após vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, transcorridos até 90 (noventa) dias após o Recebimento
Provisório, observado o disposto nos artigos 69, 75 e 76 da Lei 8.666/93.
§ 2º Considerando que as obras serão realizadas em etapas estabelecidas e sem a interrupção da
prestação de atendimento aos pacientes, concluída cada etapa da obra a CONTRATADA tomará posse
das áreas concluídas, mesmo antes de emitir o Termo de Recebimento Provisório.
§ 3º A utilização de qualquer parte da obra pela CONTRATANTE não implicará na sua aceitação, nem
isentará a CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades definidas neste edital.

CLÁUSULA OITAVA
DOS PREÇOS
O CONTRATADO obriga-se a executar as obras, objeto deste Contrato, pelo valor de R$ ...........................
(...................................), constante da Proposta, no qual estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer
natureza.
§ ÚNICO
A despesa correrá por conta do contrato de repasse nº 0374095-32/2011/Ministério da Saúde/Caixa
(Processo nº 2574.0374095-32/11 – nº Convênio SINCONV 765554), celebrado entre a CONTRATANTE e
a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal, e
os pagamentos das parcelas serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas pela
Caixa Econômica Federal.

CLÁUSULA NONA
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DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos serão efetuados mensalmente em conformidade com as medições realizadas de acordo
com os procedimentos discriminados na Cláusula Sexta, mediante a apresentação dos originais da Nota
Fiscal/fatura, observadas as condições estabelecidas a seguir.
§1º- O pagamento é condicionado a apresentação dos seguintes documentos:
a) Cópias autenticadas das guias de recolhimento dos encargos previdenciários INSS e FGTS
resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas ao mês de execução;
b) Cópia de folha de pagamento envolvendo o(s) empregado(s) que preste(m) serviços em decorrência
do contrato a ser celebrado;
c) Atestado de Medição de que trata o item 04 da cláusula 6ª;
d) Prova de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com a apresentação do
Certificado de Regularidade de Situação - CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo
de validade em vigor;
e) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
(PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
f) A liberação do primeiro pagamento estará condicionada à entrega pela licitante vencedora, da via
azul da ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA de execução dos serviços, onde deverá
haver referência expressa ao número do processo da CONTRATANTE, o presente contrato e o seu
objeto com os seus campos integralmente preenchidos.
g) Já a liberação do último pagamento estará condicionada à conclusão total do objeto da licitação,
inclusive quanto à eliminação das pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório e
também da entrega das faturas/notas fiscais, dos termos de garantia acompanhados da declaração
de transferência de titularidade para a contratante e manuais de instrução de todos os aparelhos e
equipamentos instalados na obra (ex: transformadores, extintores, bebedouros, etc).
h) Os pagamentos estarão condicionados à inexistência de registros em nome do Contratado no
CADIN FEDERAL.

§2º- O pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais e nem implicará na aceitação provisória ou definitiva dos serviços.
§3º- A CONTRATADA deverá elaborar folhas de pagamento especificas para a obra / serviço contratado, bem como
informar mensalmente em SEFIP / GFIP (Sistema Empresa / Guias de recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) as remunerações de todos os empregados envolvidos na execução da obra / serviço,
apresentando mensalmente cópia à CONTRATANTE.
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§4º- A CONTRATADA deverá emitir, e manter em arquivo, o relatório demonstrativo das retenções,
emitido pelo SEFIP / GFIP (Sistema Empresa / Guias de recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social).
§5º- Quando da emissão das notas fiscais/faturas, a CONTRATADA deverá destacar no corpo dos
documentos o valor referente às retenções de tributos incidentes sobre a execução do objeto do
presente contrato, em conformidade com a legislação vigente, a serem recolhidos em seu nome pela
CONTRATANTE, podendo a CONTRATANTE determinar ou efetuar as respectivas correções se verificar
incorreções nos valores apontados pela CONTRATADA.
§6º- Caso haja subcontratações, todos os procedimentos acima deverão ser observados e cumpridos
pela empresa subcontratada.
§7º Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária em nome do
CONTRATADO na Caixa Econômica Federal, conta nº ..................., Agência nº ..................., sendo que a
data de exigibilidade do referido pagamento será estabelecida, observadas as seguintes condições:
a) em 30 (trinta) dias, contados da emissão da fatura/nota fiscal desde que acompanhada dos
documentos referidos na presente cláusula, e seja apresentada à CONTRATANTE no prazo de até
03 (três) dias úteis contados do recebimento da comunicação de que trata o item 4 da Cláusula
Sexta;
b) a não observância do prazo previsto para apresentação da fatura/nota fiscal ou a sua
apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número
de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas.
§8º Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária de acordo com a
variação do IPC-FIPE, bem como juros moratórios, estes à razão de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao
mês, calculados pro rata tempore em relação ao atraso verificado.
§ 9º Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento no caso de inadimplência da CONTRATADA no
cumprimento das obrigações e na execução do presente ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO REAJUSTE DE PREÇO
Os preços serão reajustados pelo índice pelos Índices de Preços da Construção Civil e dos Serviços Gerais
de Mão de Obra, observada a periodicidade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
apresentação da proposta.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
O CONTRATADO reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos ou
prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência
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de execução da obra, objeto deste contrato, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a
CONTRATANTE ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO
Excepcionalmente, a CONTRATADA poderá subcontratar em parte os serviços contratados, desde que haja a
autorização expressa da CONTRATANTE.

§ 1º - A subcontratação de parte do objeto do CONTRATO poderá ser concretizada mediante prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena de, assim não o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeita
a multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado.
§ 2º - Inexistirá qualquer vínculo contratual entre as eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, sendo
certo que perante a CONTRATANTE a única responsável pelo cumprimento do contrato será sempre a
CONTRATADA.
§ 3º- As faturas e títulos de crédito, emitidos por eventuais subcontratadas, deverão sê-lo sempre em nome da
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de
50% (cinquenta por cento) do valor atualizado do Contrato.
§ ÚNICO
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato,
respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA RESCISÃO
O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos
77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DAS MULTAS
A não observância das obrigações estabelecidas no presente contrato e no Edital de Licitação, sujeita o
CONTRATADO às multas a seguir especificadas:
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a) O atraso injustificado na entrega da obra sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato, atualizado no mês de aplicação da multa.
b) A inexecução total da obra sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 30% (trinta por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado no mês de aplicação da multa.
c) A inexecução parcial da obra sujeitará o CONTRATADO à multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor do contrato, atualizado no mês de aplicação da multa, se o CONTRATADO tiver realizado
menos do que 50% (cinquenta por cento) da obra.
d) A inexecução parcial da obra sujeitará o CONTRATADO à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato, atualizado no mês de aplicação da multa, se o CONTRATADO tiver realizado ao menos
50% (cinquenta por cento) da obra.
e) Por infração a qualquer uma das obrigações previstas na cláusula 4ª do presente contrato o
CONTRATADO estará sujeito à aplicação de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor
devido ao CONTRATADO no mês em que ocorreu a infração. Se a infração levar à rescisão do
contrato a multa de 10% (dez por cento) incidirá sobre o valor do contrato, atualizado no mês de
aplicação da multa.
§ 1º Os valores apurados das multas serão descontados dos pagamentos devidos e/ou da garantia
contratual ou pagos em dinheiro e, quando for o caso, cobrados judicialmente, acrescidos de correções
legais, de acordo com os índices estabelecidos para débitos fiscais e juros moratórios.
§ 2º Do ato que aplicar multa, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contar da respectiva
ciência.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou violação das normas e procedimentos internos da
CONTRATANTE citados no Edital, neste instrumento e legislação vigente, o CONTRATADO sujeitar-se-á às
seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa, na forma prevista na Cláusula Décima Quinta;
c) impedimento de contratar com a CONTRATANTE por prazo de até 2 (dois) anos;
§1º As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” poderão incidir juntamente com a multa referida na alínea
“b”, do caput desta Cláusula.
§2º A sanção prevista na alínea “c” poderá também ser aplicada quando o CONTRATADO:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
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b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilícitos
praticados.
§ 3º Do ato que aplicar penalidade, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contar da respectiva
ciência.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, o CONTRATADO prestará garantia de 5% (cinco
por cento) do valor deste Contrato, por ocasião da assinatura deste Instrumento, no importe de R$
.................... (.................. Reais).
§1º A garantia será prestada, a critério do CONTRATADO, em dinheiro, títulos da dívida pública, segurogarantia ou fiança bancária, sendo que o instrumento das duas últimas estará sujeito a aprovação da
CONTRATANTE.
§2º Poderá haver substituição entre as modalidades de garantia, durante a vigência deste Contrato,
desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE.
§3º A garantia feita por meio de Títulos da Dívida Pública ou Seguro Garantia somente será aceita com
prazo de validade compatível com o prazo para sua devolução mencionado no § 5º desta Cláusula.
§4º A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem à CONTRATANTE.
§5º A garantia somente será restituída ao CONTRATADO após o integral cumprimento de todas as
obrigações contratuais, na forma do disposto no artigo 56 - § 4º da Lei nº 8.666/93.
§6º Se o valor da caução for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a
terceiros, o CONTRATADO se obriga a fazer a respectiva reposição no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE, mediante memorando entregue
contra-recibo.
§7º A garantia deverá ser atualizada, proporcionalmente, no caso de eventual reajuste ou qualquer
alteração de valores contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DA FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS
À CONTRATANTE é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, diretamente ou por prepostos designados, cabendo-lhe:
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1. executar mensalmente a medição de cada etapa apontada no cronograma contratual descontando-se
do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis
ao CONTRATADO, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas;
2. ter livre acesso aos locais de trabalho;
3. não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as pré-estabelecidas;
4. ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário do CONTRATADO que
estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência
na área, a seu exclusivo critério julgar inconveniente;
5. examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o
registro de função profissional;
6. solicitar ao CONTRATADO a substituição de qualquer equipamento cujo uso considere prejudicial à
boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às
necessidades.
§ ÚNICO
A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer exigência ao CONTRATADO, sempre que julgar necessário,
para a proteção da integridade física dos trabalhadores durante o exercício das atividades e de terceiros,
assim como dos seus bens, das suas propriedades e do meio ambiente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA
DO SEGURO DA OBRA
O CONTRATADO deverá apresentar, juntamente com a primeira medição, contrato de seguro e seu
comprovante de pagamento, que acoberte a CONTRATANTE e o CONTRATADO em relação a:
a) Danos a obras e materiais, 100% (cem por cento) do valor do Contrato;
b) Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de ação ou omissão do CONTRATADO, de 50%
(cinquenta por cento) do valor do Contrato;
c) Danos à propriedade da CONTRATANTE e/ou terceiros que estejam sob sua guarda, custódia ou
controle, de 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato.
d) Morte ou invalidez permanente, causado por acidente de trabalho, extensiva cobertura à qualquer
pessoa autorizada a visitar ou permanecer no canteiro de obras, ou vitimada fora deste em razão da
execução do objeto do Contrato, compreendido nos valores praticados no mercado, por pessoa
vitimada.
§ 1º - A cobertura do seguro deverá abranger o período correspondente ao início da execução do objeto
do Contrato até o seu recebimento definitivo.
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§ 2º - Poderão ser introduzidas modificações nos termos do seguro, sejam com a aprovação da
CONTRATANTE ou como resultado de mudanças gerais impostas pela companhia de seguros, com a qual
se tenha subscrito o seguro.
§ 3º - Ambas as partes devem atender as condições das Apólices de seguro.
§ 4º - Em caso de parcelamento no pagamento do seguro, a empresa deverá apresentar, a cada medição
subsequente, o comprovante de pagamento até sua quitação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA
DO FORO
Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o Foro da Capital do Estado
de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas assinado, para que
produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
São Paulo,

de

de 2017

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

Testemunhas:

1- Nome:

2- Nome:

RG Nº:

RG Nº:
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