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CONTRATO N.º XX/2021 
 
Contrato celebrado entre a 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul e a 
__________________________ 
(Processo n.º 11750-01.00/19-6) 

 
 
 
 

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, neste Instrumento 
denominada CONTRATANTE, com sede na Praça Marechal Deodoro número 101, 
Centro Histórico, na cidade de Porto Alegre – RS, inscrita no CNPJ sob número 
88.243.688/0001-81, representada por sua Superintendente Administrativa e Financeira, 
Daniela Machado, e a _____________________, denominada CONTRATADA, com 
sede na Rua __________________________________________, inscrita no CNPJ sob 
número __________________, representada por seu responsável legal, Sr(a). 
____________________, celebraram este Contrato, na forma de execução indireta, em 
regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993, Lei 
Federal n.º 12.846/2013, Lei Estadual n.º 11.389/99, Lei Estadual n.º 15.228/2018, 
Decreto Estadual nº 42.250, Edital de Concorrência n.º 02/2021 e respectivos Anexos, 
da proposta vencedora a que se vincula, bem como pela legislação correlata, por meio 
das seguintes cláusulas: 

 
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA  Contratação de projeto de reforma/restauração 

geral, com ênfase em revestimentos externos, piso, pinturas, sistema de ar condicionado, 
telhado, caixa do elevador, plataforma de acessibilidade e espaços de reuniões (a 
exemplo do Plenário Bento Gonçalves, que requer sonorização), abrangendo área de 
1.392,00m² do prédio do Memorial do Legislativo do RS, situado à Rua Duque de 
Caxias, 1029, Centro Histórico, em Porto Alegre – RS, pertencente a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme especificações técnicas e 
condições previstas neste Instrumento e seus anexos. 

Parágrafo primeiro – Fica estabelecida a possibilidade de a CONTRATADA 
subcontratar o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio – PPCI e climatização. 

Parágrafo segundo – O detalhamento pormenorizado dos serviços e projetos, 
assim como as especificações técnicas estão dispostos no Anexo I deste Contrato. 

Parágrafo terceiro – As planilhas de preços discriminados, assim como o 
cronograma físico-financeiro, estão previstos nos Anexos II e III, respectivamente, deste 
Contrato. 
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DO GESTOR 
CLÁUSULA SEGUNDA  O gestor do presente Contrato é o Coordenador da 

Divisão de Projetos e Manutenção, do Departamento de Logística da CONTRATANTE, 
designado simplesmente GESTOR. 

 
 
DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA deve executar os serviços em 

até 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da data estabelecida na Ordem de Início 
dos Serviços encaminhada pelo GESTOR da CONTRATANTE. 

Parágrafo primeiro – Os trabalhos descritos nos itens 4.2 ao 4.5 do Anexo I deste 
Contrato (que corresponde ao Termo de Referência) serão entregues em modo digital e 
impresso de relatório contendo as principais conclusões dos trabalhos, indicando as 
descobertas significativas, comprovação ou eliminação de hipóteses e peças gráficas dos 
mapeamentos realizados. 

Parágrafo segundo – A CONTRATADA deverá cumprir o Cronograma Físico-
Financeiro previsto no Anexo III deste Instrumento. 

Parágrafo terceiro – Demais prazos pertinentes à execução dos serviços estão 
dispostos na cláusula quarta deste Contrato, que trata das obrigações da 
CONTRATADA.  

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA obriga-se a: 

a) apresentar formalmente o responsável senior pelos projetos, no prazo de até 
quinze (15) dias consecutivos da Ordem de Início; 

b) apresentar formalmente a equipe senior responsável pela compatibilização 
dos projetos, de até quinze (15) dias consecutivos da Ordem de Início; 

c) tramitar e aprovar o PPCI junto aos Bombeiros/RS, mesmo que com 
subcontratação, no prazo de até 120 dias consecutivos da Ordem de Início; 

d) entregar os projetos e memoriais em meio físico (ao menos uma via) e digital 
(arquivos nos formatos PDF, DWG, XLS, conforme o caso), no prazo de até 
120 dias consecutivos da Ordem de Início. 

e) manter durante a execução do Contrato as mesmas condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas por ocasião da licitação; 

f) refazer serviços executados em desacordo com as características e 
especificações exigidas, sem ônus à CONTRATANTE; 

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 
ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da sua execução; 

h) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, ainda que 
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ocorridos em via pública, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento do serviço pela CONTRATANTE; 

i) informar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quaisquer condições 
inadequadas à prestação dos serviços ou a iminência de fatos que possam 
prejudicar a perfeita execução do presente Contrato; 

j) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, 
cujas solicitações se sujeita a atender prontamente; 

k) os casos omissos devem ser apresentados e aprovados pela fiscalização da 
CONTRATANTE. 

Parágrafo único – Demais especificações atinentes à prestação de serviço objeto 
deste Contratos estão dispostas no Anexo I do presente Termo. 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) encaminhar a Ordem de Início dos Serviços à CONTRATADA, 
discriminando a data para início dos trabalhos; 

b) proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos 
serviços, dirimindo quaisquer dúvidas em relação ao objeto deste 
Contrato; 

c) receber e verificar se o serviço prestado está de acordo com as 
especificações, acompanhando as tramitações; 

d) efetuar os pagamentos em até 15 (quinze) dias do recebimento da(s) 
fatura(s), pertinentes a cada etapa/projeto. 

 
Parágrafo primeiro – A fiscalização pela CONTRATANTE será realizada em 

seu exclusivo interesse, não implicando corresponsabilidade pela execução dos serviços 
ajustados e não eximindo a CONTRATADA das suas obrigações pela fiscalização e 
perfeita execução das atividades. 

 
Parágrafo segundo – No exercício da fiscalização, a CONTRATANTE tem o 

direito de verificar a qualidade dos serviços e, quando constatado que estes não estão 
sendo executados corretamente, deve exigir a sua correção por meio dos prepostos da 
CONTRATADA. 

 
 
DO PREÇO 
CLÁUSULA SEXTA – O preço global a ser pago pelo escopo objeto deste 

Contrato é de R$ ___________ (_________________), entendido como preço justo e 
hábil para sua execução, cujas planilhas de preços discriminados consta no Anexo II do 
presente Contrato. Da mesma forma, o Cronograma Físico-Financeiro consta no Anexo 
III deste Termo. 

Parágrafo único – O preço a ser pago pelo objeto contratado deve englobar todas 
as despesas relativas à execução dos serviços, incluídos os materiais necessários à 
execução do Contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, 
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encargos sociais, seguros, remunerações de mão de obra, despesas fiscais e financeiras, 
e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste Contrato. 

 
 
DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA SÉTIMA – O pagamento será feito no prazo de até 15 (quinze) 

dias, contados a partir da apresentação do documento fiscal de cobrança relativo aos 
serviços concluídos, conforme a medição aprovada pelos Gestores, tendo como base o 
percentual das parcelas estabelecido no cronograma físico-financeiro (Anexo II deste 
Contrato), facultada a antecipação de etapas e consequente recebimento pela medição. 

Parágrafo primeiro – O GESTOR do presente Contrato instruirá o processo de 
pagamento mediante a inclusão dos seguintes documentos entregues pela 
CONTRATADA, que podem ser providenciados nos sítios a seguir: 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional e a Seguridade 
Social (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União – 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm); 

b) prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas – CNDT – http://www.tst.jus.br/certidao); 

c) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – 
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp); 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa 
de ISSQN – na hipótese do município de Porto Alegre 
http://siat.procempa.com.br/siat/ArrSolicitarCertidaoGeralDebTributario
s_Internet.do). 

Parágrafo segundo – A impossibilidade de emissão dos documentos 
mencionados no parágrafo primeiro, quando de responsabilidade da CONTRATADA, 
implicará suspensão do prazo para pagamento até regularização dos problemas que a 
tenham causado. 

Parágrafo terceiro – As notas fiscais devem ser emitidas, obrigatoriamente, com 
o CNPJ constante neste Contrato, apresentado por ocasião da fase de habilitação no 
processo licitatório. Eventual alteração no CNPJ entre matriz e filial solicitada pela 
CONTRATADA será precedida da apresentação das certidões de regularidade em nome 
do CNPJ demandado e, ainda, da demonstração de que essa alteração não produzirá 
modificação em seus ônus financeiros. Na hipótese de menor incidência tributária, a 
CONTRATANTE estará legitimada a invocar o reequilíbrio econômico-financeiro com 
vista à redução do valor a ser pago. 

 
Parágrafo quarto – Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 

elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, consoante as normas 
vigentes, sejam federais ou municipais. 
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Parágrafo quinto – A CONTRATANTE deve aferir a documentação recebida e, 
na hipótese de verificar erro ou omissão, ou outra situação que desaconselhe o 
pagamento, deve devolvê-la, em 5 (cinco) dias úteis, instruída com os dados sobre o que 
motivou a sua rejeição, para que a CONTRATADA providencie, no mesmo prazo, as 
correções, reabrindo-se prazo para pagamento com a nova apresentação. 

Parágrafo sexto – O documento fiscal de cobrança deverá vir com os valores de 
materiais e serviços completados e aceitos pela CONTRATANTE, discriminados de 
modo a que não haja divergência, quando do fim do contrato, entre os valores 
contratados de acordo com a planilha de orçamento e os efetivamente constantes das 
notas fiscais, no que tange a materiais e mão-de-obra empregados na obra. 

 
 
DA MORA 
CLÁUSULA OITAVA – Na hipótese de a CONTRATANTE não fazer o 

pagamento no prazo fixado, o valor da cobrança pelo serviço será acrescido de multa de 
mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês calculado “pro rata die”, limitado 
ao valor integral do pagamento. 

 
 
DA VIGÊNCIA 
CLÁUSULA NONA – O prazo de vigência do presente Contrato é por 12 

(doze) meses, a contar da assinatura pelas partes, cuja eficácia é condicionada à 
publicação da correspondente súmula de contratação no Diário Oficial da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 
DAS GARANTIAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO 
CLÁUSULA DÉCIMA – A CONTRATADA deve prestar a garantia, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da assinatura deste Contrato pelas partes, 
por uma das modalidades previstas no art. 56, parágrafo 1.º, da Lei Federal nº 8.666/93, 
no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, pelo 
período da vigência contratual. 

Parágrafo primeiro – Nenhum pagamento será liberado à CONTRATADA 
enquanto não apresentar à CONTRATANTE o documento referente à citada garantia. 

Parágrafo segundo – Na hipótese de alteração, dentro dos limites legais, dos 
valores constantes deste Contrato ou prorrogação do prazo de execução, a 
CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o 
caso, da garantia prestada, mesmo que esta exigência deixe de constar do respectivo 
termo aditivo. 

Parágrafo terceiro – O pagamento devido à CONTRATADA persistirá retido até 
o atendimento das obrigações do parágrafo segundo. 

 
Parágrafo quarto – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou 

restituída posteriormente à entrega definitiva do objeto deste Contrato. 
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DA RESCISÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  O Contrato será rescindido: 

a) por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses citadas nos incisos 
I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93; 

b) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo administrativo, e 
desde que haja conveniência para a Administração; ou 

c) judicialmente, em consonância com a legislação pertinente. 
 
Parágrafo primeiro – A desistência do cumprimento pela CONTRATADA 

configura justa causa para a rescisão deste Contrato. 

Parágrafo segundo – A rescisão deste Contrato implicará a retenção de créditos 
decorrentes, até o limite dos prejuízos ocasionados. 

Parágrafo terceiro – A CONTRATADA desde já reconhece todos os direitos da 
CONTRATANTE nas hipóteses de rescisão contratual estabelecidas nos artigos 77 a 80 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
 
DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Ressalvados os casos fortuitos ou de 

força maior, devidamente comprovados e reconhecidos como tais pela 
CONTRATANTE, a inexecução parcial ou total das condições pactuadas neste 
Contrato, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular processo administrativo, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que os atos porventura ensejarem, 
submeterá a CONTRATADA à aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem faltas consideradas pela 
CONTRATANTE como sendo de pequena monta; 

b) multa, nos termos da cláusula décima terceira; 

c) suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul, pelo período de até 5 (cinco) 
anos; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou para contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
dessa punição ou até que lhe seja concedida a reabilitação pela 
CONTRATANTE, desde que ressarcidos os prejuízos resultantes de seu 
procedimento e depois de transcorridos 2 (dois) anos da punição. 

 
Parágrafo primeiro – A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente às 

demais sanções, e sua cobrança não isentará a CONTRATADA do dever de indenizar 
danos eventualmente causados. 

Parágrafo segundo – Quando, no entender da CONTRATANTE, a falta 
perpetrada justificar a rescisão contratual por justa causa, deve ser aplicada à 
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CONTRATADA a sanção de multa de 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o 
valor total do presente Contrato. 

Parágrafo terceiro– O desatendimento, pela CONTRATADA, às obrigações 
ajustadas configura falta no cumprimento deste Contrato. 

Parágrafo quarto– Além de ensejarem a rescisão do Contrato, configuram justa 
causa para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de licitar e de contratar 
com a Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a 
gravidade da falta perpetrada: 

a) o cometimento reiterado de faltas na execução de serviços; 

b) o desatendimento às determinações do GESTOR deste Contrato para a 
solução das faltas verificadas na execução dos serviços; 

c) a paralisação injustificada dos serviços objeto do Contrato; 

d) a prática de qualquer ato que vise a fraudar ou burlar o cumprimento das 
obrigações fiscais, sociais ou trabalhistas decorrentes; 

e) a utilização de mão de obra de indivíduo menor de 18 (dezoito) anos, em 
infração ao art. 7.º, XXXIII, da Constituição Federal. 

Parágrafo quinto – A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou para 
contratar com a Administração Pública será aplicada à CONTRATADA se descumprir 
ou cumprir parcialmente o Contrato, e desde que deste fato resulte prejuízo à 
CONTRATANTE. 

Parágrafo sexto – As penalidades de suspensão do direito de licitar e de contratar 
com a Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou para contratar com a Administração Pública podem ser 
aplicadas, ainda, à CONTRATADA, no caso de sofrer condenação definitiva por prática 
de fraude fiscal ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais. 

Parágrafo sétimo – Exceto na hipótese de fraude na execução do Contrato, as 
penalidades de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
para contratar com a Administração Pública não serão aplicadas enquanto a 
CONTRATADA não houver sido punida anteriormente com penalidade menos severa. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A aplicação da penalidade de multa à 

CONTRATADA deve ser proporcional à gravidade da infração perpetrada, consoante 
as especificações seguintes: 

a) multa no percentual de 0,5% (meio por cento) ao dia, calculado sobre o 
valor da etapa respectiva, por atraso na entrega de etapa do objeto; 

b) multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor total contratado, nos 
casos de inexecução parcial, execução imperfeita ou negligência na 
execução do objeto contratado; 
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c) multa no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total 
do contrato, no caso de inexecução total. 

Parágrafo único – A execução dos serviços fora dos padrões exigidos implica a 
sua não aceitação, sem prejuízo da cobrança de multa. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Caracterizada a hipótese ensejadora de 

aplicação de qualquer penalidade, a CONTRATANTE, representada pelo GESTOR, 
notificará a CONTRATADA, abrindo-lhe prazo de 5 (cinco) dias úteis para oferecer 
defesa em referência à cominação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, e 
prazo de 10 (dez) dias úteis para oferecer defesa em referência à cominação da 
penalidade prevista na alínea “d”, do “caput” da cláusula décima segunda. 

Parágrafo primeiro – Findo o prazo para defesa previsto no “caput”, os autos do 
processo administrativo seguirão para a Superintendente Administrativa e Financeira da 
CONTRATANTE, que decidirá sobre a aplicação da penalidade, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 

Parágrafo segundo – A decisão deverá ser comunicada, por escrito, pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA, com o lançamento no registro de ocorrências 
relacionadas com a execução deste Contrato. 

Parágrafo terceiro – O valor da multa aplicada será deduzido do pagamento a 
que a CONTRATADA fizer jus, após a punição, ou recolhido na Tesouraria, em 5 
(cinco) dias úteis da notificação correlata. 

 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  A despesa deste Contrato corre por conta 

dos recursos financeiros específicos consignados no orçamento da CONTRATANTE, 
segundo a classificação orçamentária: Função 01 - LEGISLATIVA, Subfunção 0031 – 
AÇÃO LEGISLATIVA, Atividade 1763 – MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO, 
subprojeto 005 – Melhoria do Espaço Físico – Investimento - Elemento 4.4.90.51 – 
OBRAS E INSTALAÇÕES. 

 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fazem parte integrante do presente 

Contrato, independentemente de transcrição, para todos os efeitos de direito, o Edital de 
Licitação e todos os Anexos e a proposta de preços vencedora da licitação. 

 
 
DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  Fica eleito o foro da Comarca de Porto 

Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir questões decorrentes da 
interpretação do presente Contrato. 
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E, por estarem de acordo, as partes assinam este Instrumento. 
 
 
Porto Alegre, ____ de _____________ de 2021. 
 

 
 
 

_______________________________________, 
Daniela Machado, 

Superintendente Administrativa e Financeira da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 
 
 

_______________________________________, 
Sr, 

Responsável Legal da 
 

_______________________________________ 
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ANEXO I DO CONTRATO 

 
 

ESPECIFICAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO  
 

(Transcrição Do Item “4” Do Termo De Referência) 
 
 
 
 

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Segue abaixo os serviços a serem contemplados:  

4.1. LEVANTAMENTO CADASTRAL: 

Trata-se de levantamento que visa dar suporte aos projetos em gabinete, viabilizando 
que sejam conhecidos os dados reais da construção. Nesse trabalho deverá ser utilizada 
equipe de topografia, para gerar base sólida e segura quanto a precisão, angulação e 
sistema de coordenadas, relacionado ao sistema estrutural da obra. 

 revisão e atualização do levantamento métrico arquitetônico existente (fachadas, 
planta baixa, cortes, planta de esquadrias, planta de forro, planta de cobertura e 
planta de piso); 

 levantamento gráfico e fotográfico das patologias existentes, e 

 levantamento das plantas existentes das instalações complementares. 

4.1.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE APOIO AO AS BUILT 

Efetuar os levantamentos da construção – AS BUILT, com apoio de equipe adequada e 
treinada. 

4.1.2 LEVANTAMENTOS DA CONSTRUÇÃO – AS BUILT, COM APOIO DE 
EQUIPE 

Vincular a referência de coordenadas do sistema estrutural e/ou modulação da obra e 
altimetricamente a um dos pavimentos ou RN que seja fornecido. Ênfase nas estruturas. 

Informar níveis dos pavimentos, relacionados ao RN e cotas dos pisos se possível o 
adotado no projeto original. 

Levantamento das estruturas (pilares, vigas, lajes, escadas, mezaninos e projeções), 
alvenarias gerais e espaços de apoio ao teatro. Aberturas e acessos aos ambientes 
internos e externos. 
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Produção de cortes longitudinal e transversais utilizando as informações de 
levantamento. As posições serão definidas de acordo com a necessidade do contratante, 
antes dos levantamentos. 

Implantar blocos, figuras, hachuras, sombras e cores, tornando a graficação final 
funcional, organizada e agradável, com informações e objetivos definidos. 

Obs.: No caso de necessidade de utilização de andaimes para o levantamento, os 
mesmos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

 

4.2. DIAGNÓSTICO: 

Trata-se da viabilização e realização dos projetos em gabinete, com o fornecimento das 
especificações e quantificações dos serviços a realizar.  

Deverá ter, no mínimo: 

 Mapeamento de danos através da identificação das patologias presentes. 
Deverão ser analisados os seguintes aspectos: estrutura (trinca, rachaduras, 
recalques, e demais patologias construtivas). Componentes: considerações sobre 
o estado geral da edificação, localizando as alvenarias, revestimentos, pisos, 
forros, cobertura, esquadrias e ferragens, pintura e outros detalhes (incluindo os 
"afrescos"), com indicação do grau de deterioração das peças e das respectivas 
causas, cômodo por cômodo; 

 Localização e indicação em plantas, dos pontos com umidade identificando as 
respectivas causas; 

 Nas peças de madeira deverão ser tomados cuidados especiais para identificação 
e localização de indícios de deterioração por apodrecimento e de ataque por 
insetos xilófagos; 

 Elementos integrados: avaliação do grau de deterioração dos elementos com 
identificação das respectivas causas. Instalações prediais: avaliação do estado de 
conservação das instalações prediais (elétricas, hidrossanitárias, telefônica, 
lógica, etc) da edificação, com identificação dos danos existentes e de causas de 
deterioração; 

 Identificação dos mecanismos de degradação: agentes externos – fenômenos 
físicos, químicos, biológicos e humanos; agentes inerentes à edificação – 
decorrentes do projeto e da sua execução; e os decorrentes do uso e da 
manutenção; 

 Análise cruzada das patologias históricas com as existentes interpretando os 
ensaios e diagnosticando o estado de conservação da edificação; 

 Projetos dos itens necessários e de solução para questões como: sistema de ar 
condicionado (adequação da drenagem, necessidades atuais de equipamentos), 
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sonorização (incluindo para solenidades), telhado (substituição, utilização de 
outro tipo de telhas ou fixação delas, novo cálculo e inserção de calhas 
acessíveis para manutenção), impermeabilizações e escoamento pluvial 
(inserção de ralos, etc), plataforma (acessibilidade, proteção do equipamento que 
está externo, exposto à intempérie atualmente), pinturas e revestimentos em 
geral (incluindo análises relativas às condições dos forros e necessidades de 
manutenções ou trocas). 

 

4.3. PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI: 

É um dos serviços contratados que poderá ser objeto de subcontratação, a exemplo 
de climatização.      

Deverá ser compatibilizado, fornecido e protocolado um novo PPCI aos projetos 
apresentados, sendo obrigatória a apresentação do novo Plano contemplando a 
legislação vigente e uso público de espaços com guarda de documentação histórica.  

Assessoramento aos projetistas com relação a: 

- Análise e recomendação de rotas de fuga; 

- Idem para saídas de emergência; 

- Idem para compartimentações; 

- Idem para segurança estrutural; 

- Idem para acessos; 

- Idem para controle de materiais de acabamento e revestimentos; 

PPCI de acordo com a legislação vigente, com tramitação até aprovação nos Bombeiros, 
constando: 

 Sistema fixo de hidrantes pressurizados de acordo com a NBR 13.714 ou 
alternativa, outro sistema que elimine o uso de água (de interesse desta Casa 
Legislativa, com vistas à preservação dos documentos em caso de acionamento); 

 Sistema preventivo móvel de extintores de incêndio de acordo com a norma 
NBR 12.693-1993; 

 Sistema de sinalização de saída e iluminação de emergência com luminárias 
autônomas, de acordo com as normas NBR 13.474 e NBR-10.898; 

 Especificações técnicas de materiais, montagem, equipamentos e planilha de 
quantitativos; 

 Benefícios decorrentes de ser prédio histórico e com mais de 200 anos de 
construção, conforme legislação vigente. 
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Obs.: O PPCI poderá ser totalmente subcontratado. 

 

4.4. APROVAÇÃO DOS PROJETOS JUNTO AO IPHAE: 

Este tipo de projeto combina questões especialmente complexas nas áreas de restauro e 
conservação, sendo, portanto, multidisciplinar, e envolverá uma equipe de profissionais 
das mais variadas áreas. Para que seja atingido este objetivo, a coordenação perfeita 
entre as equipes participantes do processo é tão fundamental quanto à competência no 
desenvolvimento de cada área específica de projeto. 

Deverá ser realizada a análise e aprovação de todos os projetos, auxiliando os gestores 
nas interfaces mais diversas e em todas as fases que fazem parte de um projeto desta 
envergadura, com a homologação junto ao IPHAE. 

A equipe SENIOR - a ser designada pela CONTRATADA - deverá fornecer suporte aos 
profissionais responsáveis de cada projeto, auxiliando e definindo a compatibilização 
dos mesmos e as condições de execução adequadas. 

 

4.5. PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA: 

Fornecimento de Planilhas Quantitativas e Orçamentárias dos Projetos Supracitados, 
com vistas à licitação, com Memoriais Descritivos e detalhamentos técnicos dos 
procedimentos, inclusive em relação a pinturas e revestimentos.  

Deverão ser elaboradas e disponibilizadas as planilhas contendo todos os materiais e 
equipamentos, com custos atualizados, tanto de materiais e equipamentos nacionais, 
quanto aqueles a serem importados. 
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ANEXO II DO CONTRATO 

 
PLANILHAS DE PREÇOS  

 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (dos projetos em geral): 

ETAPA / PROJETO 
VALOR 

(R$) 

ART/ RRT´s e Garantia Contratual;   

Levantamento Cadastral   

Diagnóstico e Projetos necessários   

PPCI (com protocolo dos Bombeiros)   

Planilhas Quantitativas e Orçamentárias   

Projetos Aprovados/Homologados pelo IPHAE   

PPCI aprovado pelos Bombeiros (com Certificado de Conformidade)   

                                                                                                         Total    
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ANEXO III DO CONTRATO 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

ETAPA / PROJETO PRAZO (em dias) % 
VALOR 

(R$) 

Apresentação das ART/ RRT´s e da Garantia 
Contratual; 

15, da assinatura 
do Contrato 

15 (fixo)   

Levantamento Cadastral 
45, da Ordem de 
Início 

14 (sugestão 
editável) 

  

Diagnóstico e Projetos necessários 
90, da Ordem de 
Início  

14 (sugestão 
editável) 

  

PPCI (com protocolo dos Bombeiros) 
60, da Ordem de 
Início 

14 (sugestão 
editável) 

  

Planilhas Quantitativas e Orçamentárias 
120, da Ordem de 
Início 

14 (sugestão 
editável) 

  

Projetos Aprovados/Homologados pelo 
IPHAE 

120, da Ordem de 
Início 

14 (sugestão 
editável) 

  

PPCI aprovado pelos Bombeiros (com 
Certificado de Conformidade) 

120, da Ordem de 
Início 

15 (sugestão 
editável) 

  

                                                                                                          
         Totais 

100   

 
 
 
 


