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ATO CONVOCATÓRIO

008/2018
SELEçÃO DE EMPRESA ESPECIATIZADA EM SERVIçOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA DE REVISÃO DE PROJETO DE AUTO DE VISTORIA DO
CORPO DE BOMBEIROS . AVCB

INSTITUTO ODEON
Theatro Municipal de São Paulo

Data da publicaçã o:72lO6|2OLB

O

INSTITUTO ODEON, entidade cultural de fins não econômicos, responsável pelo
gerenciamento do Theatro Municipal de São Paulo ("Theatro") e seus complexos: a Praça das
Artes e a Central Técnica de Produções Artísticas Chico Gíacchieri; o Centro de Documentação

e

Memória; os corpos artísticos profissionais e semi-profissional, Orquestra Sinfônica
Municipal, coral Lírico, Coral Paulistano, Quarteto de Cordas de São Paulo, Balé da Cidade e
Orquestra Experimental de Repertório, bem como pela execução das ações necessárias para
estruturação, produção e disponibilização ao público da programação artística, conforme
Termo de Colaboração ne OOL/2011 celebrado com a Fundação Theatro Municipal de São
Paulo, nos termos do Chamamento Público ns OO1/FIMSP/2O17), torna pública a abertura de
inscrições e estabelece normas relativas à realização do presente Processo de Seleção, em
consonância com o seu Regulamento de Compras e Contratações.

1.

OBJETO

1.1. É objeto do presente Ato Convocatório a seleção de empresa especializada em
serviços de Engenharia e/ou Arquitetura especializada para Consultoria de Revisão de
Proieto de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB e acompanhamento dos
processos para adequações do projeto técnico bem como solicitação final de vistoria
junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para obtenção do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros definitivo para o Theatro Municipal de São Paulo para
o período estimado de 23lo7l2ol8 a23lO7/2020, de acordo com a legislação vigente,
anexos previstos neste instrumento bem como as seguintes especificações:

a) A empresa a ser contratada deverá oferecer serviço de revisão e adequação de
projeto executivo dos sistemas de proteção e combate a incêndio e possuir
aprovação junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo - CBPMESP
b) A empresa a ser contratada deverá elaborar e acompanhar a execução do projeto
para adequação dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, prevendo retrofit

do sistema, substituição da central de incêndio e sua alocação para a sala do
sistema de (Circuito Fechado de TV - CFTV / Sala Base dos Bombeiros Civis);
c) A empresa a ser contratada deverá apresentar cronograma bem elaborado e
condizente com a programação do Theatro Municipal de São Paulo;
d) A empresa a ser contratada deverá elaborar projeto para adequação do sistema de
detecção e alarme de incêndio, prevendo revisão das bombas, painéis elétricos das
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bombas de incêndio responsáveis pelo sistema de SRINKLERS Sprinklers e

e)

Hidrantes;
A empresa a ser contratada deverá elaborar projeto para adequação do sistema de

sinalização

e corrimão em atendimento às normas lnstrução Técnica n" 20

-

Sinalização de emergência, prevista em Decreto Estadual ne 56.819/11, bem como
contemplar as demais regras de acessibilidade compatíveis com a legislação vigente
e aplicável, em especial as normas do Ministério da Cultura - MINC;

f) A empresa a ser contratada deverá elaborar projeto para adequação de
compartimentações, incluindo as salas técnicas apontadas no Comunique-se (Meio de Comunicação entre a Prefeitura e o interessado, que está disponível no
site da Prefeitura de São Paulo (GERADOR, SALA DE BOMBAS), em atendimento à
lnstrução Técnlca n'09/2011- Compartimentação horizontal) e aos itens previstos
no "Comunique-se", referente à sala técnica do Gerador: Ventilação do Grupo
Moto Gerador;
g) A empresa a ser contratada deverá fornecer lista com indicação de empresas como
referência para execução de outras fases do projeto, bem como acompanhar e
fiscalizar a execução do projeto,
h) A empresa a ser contratada deverá garantir e providenciara aprovação junto ao
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, para obtenção a do Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros - AVCB.

2.

REQUISITOS PARA A PARTICIPAçÃO

2.1.Os interessados em participar da presente seleção deverão observar os seguintes
critérios:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Ter no mínimo

5

(cinco) anos de funcionamento, a ser comprovado mediante
apresentação de cópia autenticada do respectivo ato constitutivo (contrato social ou
afim);
Ter experiência comprovada na prestação de serviços objeto do presente contrato,
mediante a apresentação de porúólio;
Ter sede ou filial na cidade de São Paulo. Caso não tenha, o interessado deverá
comprometer-se, mediante declaração, com a abertura de filial em um prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias após assinatura de contrato, caso venha ser selecionado em
decorrência do presente ato convocatório;
Estar apto a exercer suas atividades nos termos da legislação pertinente;
Não estar impedido de contratar com a Administração pública e não possuir qualquer
tipo de pendência obrigacional e/ou financeira com o INSTITUTO ODEON;
Possuir alvará de funcionamento compatível com as atividades a ser desempenhada,
bem como as licenças obrigatórias, as inscrições e os registros necessários para
exercêr as respectivãs atividades profissionais, perante os órgãos privados ou da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, obtendo as
Anotações de Responsabilidade Técnica quando devidas e obedecendo as normas
emanadas pelas autoridades competentes, responsabilizando-se, exclusivamente, por
quaisquer ônus decorrentes da inobservância desta disposição, especialmente quanto
à regularidade trabalhista de seus funcionários.
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2.2. O não cumprímento de qualquer uma das alíneas do item acima eliminará do certame
o participante.

3.

DA PROPOSTA

3.1. Na elaboração da proposta comercial deverão ser observados os seguintes requisitos:
3.2. A proposta de preço deverá ser elaborada em 01 (uma) via, datada e assinada pelo

representante legal êm papel timbrado da empresa proponente, sem emendas,
acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinha ou omissões, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo,
devendo ainda constar obrigatoriamente:

a)
b)

Nome e número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;
Declaração de que nos preços propostos para remuneração do fornecedor encontramse incluídos todos os gastos com reuniões, vísitas a fornecedores, custo de materiais

(inclusive o de consumo), mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, tributos
(inclusive ISSQN), equipamentos e materiais, frete e entrega, mobilização e
desmobilização de equipamentos e pessoal, uniformes, administração, seguros e
quaisquer outros, incluslve o lucro da empresa proponente e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre a prestação dos serviços do fornecedor, nos
termos do presente Ato Convocatório. Não será aceita, pelo INSTITUTO ODEON,
nenhuma despesa adicional, além do preço apresentado na proposta, referente a
qualquer procedimento que envolva o objeto do presente Ato Convocatório.

4.

APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS

4.1. A proposta deverá ser entreBue na Coordenação de Contratos localizada no seguinte
endereço: PRAçA DAS ARTES (Entrada 1: Avenida São João, 281 - Centro - São Paulo,
ou, Entrada 2: Rua Conselheiro Crispiniano, 378, Centro, São Paulo/SP), 7e andar, até
às 18h (18 horas) do dia 22lO6l2OL8.

a) A

b)

proposta deverá ser entregue em formato físico (impresso), devidamente

acompanhada de um arquivo digital (CD-ROW ou pen drive) correspondente.

As propostas podem também ser encaminhadas por correspondência, devendo
respeitar os prazos e condições estabelecidos neste edital.

g)

Juntamente com a proposta, as empresas proponentes deverão anexar (7) o alo
constitutivo em vigor (Contrato Social, Declaração de Empresário, Ato Constitutivo de
Eireli, Estatuto Social acompanhado da ata de criação da entidade e ãtã de posse da
atual diretoria, ou outros admitidos em lei), devidamente registrado na Junta
Comercial (em se tratando de empresário individual, Eireli e sociedades comerciais) ou
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (nos demais casosl, (2) o Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), í3l Certidões negativas de débito (CNDs) de
tributos nos âmbitos federal, estadual e municipal, (4/ Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, í5, certidão perante o lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS) (se não
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tiver sido apresentada a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e
à Dívida Ativa da União) e í6, Certidão Negativa do Fundo de Garantia do Tempo de
Servfço (FGTS), (7) Declaração de que não está impedida de contratar com a
Administração Pública e que não possui qualquer tipo de pendência obrigacional e/ou
financeira com o lnstituto Odeon; (8) Portfólio e/ou cópias de contratos de prestação
de serviço, í9,, comprovante da existência de sede ou filial na cidade de São Paulo ou
declaração comprometendo-se com a abertura de filial em um prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato, (10) Côpia autenticada: alvará
de funcionamento compatível com as atividades a serem desempenhadas, bem como
as licenças obrigatórias, as inscrições e os registros necessários para exercer as
respectivas atividades profissionais, perante os órgãos privados ou da administração
pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, (lí) demais declarações
exigidas no presente Ato Convocatório.

4.2. Na elaboração da proposta técnica deverão ser observados os seguintes requisitos:

a)

b)
c)
d)

Apresentar escopo com proposta detalhada dos serviços, com metodologia de
traba lho utilizada pela empresa;
Definir condições e limites dos serviços a serem prestados no ámbito do contrato;
Apresentar responsável técnico que deverá ser engenheiro ou arquiteto, com
devido registro ativo no respectivo Conselho Regional ou carteira funcional que
comprove a efetiva qualificação, para a devida emissão de ART's;
Declaração comprovando experiência na prestação do referido serviço em
equipamentos semelhantes, através de apresentação de cópias de contrato de
prestação de serviço, bem como indicando o período em que ocorreu a referida
da prestação e/ou a apresentação de portfólio.

4.3.O Resultado do Ato Convocatório será publicado em até 05 (cinco) dias úteis
contados da data limite para apresentação das propostas, com prazo para recurso
de até 03 (três) dias úteis contados da data de divulgação do Resultado. As
contrarrazões ao recurso apresentado deverão ser apresentadas em até 03 (três)
dias úteis contados do recebimento do recurso e a decisão deverá ser proferida
dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contedos do recebimento das
contrarrazões.

5.

DO JUTGAMENTO E DOS CRITÉRIOS

5.1. As propostas serão examinadas

e julgadas por uma comissão de acordo com os
fatores e critérios estabelecidos neste Ato Convocatório, a saber: a) Condições
Técnicas e b) Condições Comerciais.

5.2. Cada proponente poderá, no total, obter o máximo de 100 pontos.
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5.3. Será declarada vencedora a empresa que atingir o maior número de pontos que serão
assim distribuídos:

cRlTÉRros

PONTUAÇÃO

Condições Técnicas

(Peso 60%)

A proposta está de acordo com
as informaçôes apresentadas.

Até 35 pontos

Análise técnica do portfólio e
principais clientes (experiência)

Até 25 pontos

Condições Comerciais

Proposta de preço

(Peso 40%)

Melhor preço
40 pts

CRITÉRIO

Condições Técnicas
Condições Comerciais
TOTAT

melhor
preço
pts
30

Demois

2o

propostos
70 pts

PONTUAçÃO
60 pontos

40 pontos
100 pontos

5.4.O não atendimento a qualquer um dos itens acima não elimina o proponente, mas
zera a pontuação no item não apresentado.
5.5.O valor global da proposta será utilizado como critério de desempate

5.6.A seleção do fornecedor do serviço e/ou do material objeto deste Ato Convocatório
será criteriosa, levando-se também em consideração a idoneidade, qualidade dos

materiais e/ou dos serviços oferecidos, os descontos, assim como a garantia da
entrega, a facilidade de manutenção, viabilidade de execução, a facilidade de
reposição (se for o caso) e a disponibilidade de atendimento em caso de urgência,
quando necessário.
5.7.Depois de enviadas, as propostas serão tidas como imutáveis, não sendo admitidas
quaisquer providências posteriores por parte do concorrente tendentes a sanar falhas
ou omissões.
5.8.Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam as
especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.

5.9.Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o preço de mercado,
desclassificando-se as propostas cujos preços estejam muito abaixo de patamares
razoáveis, mostrando-se, portanto, manifestamente inexequíveis.
5.10. Por preço manifestamente inexequível deve-se entender aquele que seja simbólico,
irrisório ou de valor zero, incompatível com o mercado.
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5.11. Não poderá participar
empresa que faça uso de produtos pirateados,
contrabandeados, provenientes de fornecedores que empreguem trabalho infantil ou

que realizem qualquer outro ato que possa gerar desequilíbrio comercial

e

socioeconômico.
5.12. Selecionado

o vencedor, poderão ser negociados ajustes na proposta original

para

refinamento e compatibilização com o projeto.

6.

FORMA DE PAGAMENTO

6.1 As condições de pagamento serão especificadas em contrato, devendo a empresa selecionada
fornecer a nota fiscal emitida contra o INSTITUTO ODEON, que procederá com as retenções
fiscais cabÍveis, após sua aprovação.

7.

VIGÊNCIA

7.1 O contrato se encerra com o término das obrigações acordadas
23/07 /2078 e rétmino em 22/07 /2020.

8.

-

com previsão de início em

CRONOGRAMA DO ATO CONVOCATÓRIO:

e)

Publicação do Ato - 72/06/78
Período de visitas técnicas - f4/06/78 a 20/06/!8
Entrega das Propostas - Até o dia 22/O6/t8
Publicação do resultado - até 05 (cinco) dias úteis da data de entrega das propostas.
Período de recurso - até 03 (três) dias úteis após publicação do resultado

f)

Período de contrarrazões

a)

b)
c)

d)

-

até 03 (três) dias úteis contados do recebimento do

recurso
c)

9.

Publicação de resultado após recurso
recebimento das contrarrazões.

-

até 05 (cinco) dias úteis, contados do

RELAçÃO DE ANEXOS
a)
b)

l-

ANEXO
Caderno Técnico
ANEXO ll Planta do TheatÍo Municipal

10. coNsrDERAçÕES

GERATS

a) A apresentação da

proposta por parte da empresa proponente significa pleno
conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições deste termo e
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totalsujeição à leglslação pertinente e âo Regulamento de Compras e Contratações do
INSTITUTO ODEON;

b)

A realização do presente processo de compras e contratações não obriga o INSTITUTO
ODEON a formalizar a compra e/ou a contratação de serviços junto à empresa
proponente vencedora, podendo
processo ser anulado ou revogado pelo
responsável legal do INSTITUTO ODEON ou por pessoa a quem ele delegar poderes
para tanto, sendo dada ciência aos interessados;

o

c)
d)

e)

f)
g)

h)

i)

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da seleção, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta;
A empresa proponente se compromete a manter os preços propostos mesmo que o
volume de serviços a serem prestados e/ou bens a serem fornecidos seja inferíor ao
estimado neste ato convocatório. Por outro lado, caso a demanda efetiva seja
superior, a empresa proponente se compromete a conceder desconto proporcional
aos valores indicados em sua proposta.
Cabe à empresa proponente garantír todos os direitos trabalhistas dos prestadores de
serviços que colocarem à disposição do INSTITUTO ODEON, sem que a esse caiba
qualquer responsabilidade, direta, solidária ou subsidiária;
Todos os procedimentos de segurança e funcionamento do THEATRO MUN|C|PAL DE
SÃO PAULO e da PRAçA DAS ARTES deverão ser cumpridos pela prestadora de serviço,
sob pena de interrupção do contrato;
A empresa proponente declara conhecer as normas de prevenção à corrupção
previstas na legislação brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei ne
2.848/t94?l, a Lei de lmprobidade Administrativa (Lei ne 8.42911.992), a Lei dos Crimes
de Lavagem de Dinheiro (Lei n'9.613/1998), a Lei de Defesa da Concorrência (Lei n'
Lei np 12.529/2011), a Lei Anticorrupção (Lei ne 12.846/2013 e Decreto n"
8.420/20151, e seus respectivos regulamentos, comprometendo-se a cumpri-las
fielmente, por si e por suas subsidiárias, controladas e coligadas, bem como por seus
sócios, adminlstradores (incluindo membros do conselho e diretores), executivos,
funcionários, colaboradores, prepostos, agentes, subcontratados, procuradores e
qualquer outro representante, exigindo, ainda, seu cumprimento por terceiros por elas
eventualmente contratados, quando for o caso.
A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias. Quando não
explicitada na proposta, será considerada como sendo de 60 (sessenta) dias.
Qualsquer dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail: contratos@institutoodeon.org.br

5ão Paulo, 12 de junho de 2018.

UTO ODEON
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MEMORIAL DESCRIT]VO DO SISTEMA DE
SEGURANÇA DE PREVENÇÃO E COMBATE A

INCÊNDIO

MANUTENçÃO pREDIAL THEATRO MUNtctpAr DE SÃO pAULO
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SEGURANÇA DE

PROTEçÃO CONTRA tNCÊNDIO
THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO

A.

oESCRTçÃO DO EMPREENDTMENTO

CARACTER|STICAS GERAS DO EMPREENDIMENTO
Tipo de EdiÍicação Theafo Municipal de Sáo Paulo
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, si/ no
Cidade: Sáo Paulo
Numero do Processo: 0654/2009
Data Base: Janêiro / 12

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS PROJETOS
AROUITETÔNlCOr Arqo Kátra Beatris Rovaron MoÍeira - CREA 0601g22391
ELETRICO: En9" Marcelo ciannetto MoÍeira - CREA 0601556927

,

INTRODUçÃO

O presênle mêmonal descritivo de procêdimentos estabolece as condições técnicas
minrmas a seÍem obedecidas na execoçâo dos seNiçosi Íixando, poítanto os pârámetros
bâsicos e serem alendidos para matêÍiais, EeÍviços e equipamenlos, que conslrtur parte
integÍante dos contratos de serviços, lendo como objetivo â implantêçào do proreto Têcntco de
Segurançâ no 0654/09, aprovado pelo Corpo de Bornbêrros êm 19 dê janêiro de 2012.
Todas as obÍas e serviços deverão ser executados aigoÍosamenlê êm consonánoa cÔm os
pro,êlos básicos Íomecidos, com os dêmais pÍojelos complementares e oulros poelos a serem
êlâborados, coÍn os dotalhôs a serem êlaboíados ê ou modificados pela CO TRATADA. com
as prescíjçóes contrdas no presente mêmorial â dêmais memoriais especjíicos de projetos
complementares Íomecidos ê ou a sêíêm elaborados, com as técnicâs da ABNT. outras
normas abaixo citadas êm cada cãso paíticulaÍ ou suas sucessoras ê lêgislações Federal,
E§tadual. Municipais vigênles ê pertinontês.
Ouândo nâo houveÍ descriçào do tipo de serviço ê ser executado, material ou equipamento a
sêr utilizado, seguir orienlaÉo da fiscâlização e dos íespectivos poetistas de cada área em
questào
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No câso de disdêpáncias ou fata de espociíiceçó€s de marcâs ê modelos de mateÍiârs
êquipâmenlos serviços, acabamenlos, etc., dêverá sempre sôr obseNado que eslês itêôs

deverão ser de qúâlidâdê extra,

e

que as êscolhas deverão sompre sêr

aprovadas

anlecipadamenle pela fiscalizaçâo e/ou pelos prciêtistas.

As cotas e dimensóes sempre deverâo ser coníendas no local. antes da execução de
Obse ando apenas âs cotâs reíeÍilas nos proielos, negândo-se a qualquer

qualquer serviço

rntento âs medidas trradas de escalâ. As esp€ciíicáçõgs, os desenhos dos proielos e os
memoriais descÍíivos destinam-sê a dêscÍiÉo ê a êx6cúção das obÉs e sêrvrços
completamente acabados nos teímos destê m€monal, ê @m todos os êlêmênlos em peÍfeito
funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto. estês êlemenlos devenr
seí considerEdos complementales entÍe si, e o que con§tar em um dos doqJmenos é tão
obrigalóno como so @nslassê êm todos os demaisi lgualmente, com rêlâçáo a quarsquer
oulras parles dâs obras ê dos sarviços âpenâs uma parte asliver dêsenhâdâ. todo o serviço
deveé estar de acoado @m a parte assim dêtalhada e dêveÉ ser @nsilêrado para continuaí
atÍavés de todas âs áreas ou locâls semêlhantês, a mênos quê indicado ôu anotado
difêí€nlemênlê

2

DESCRIÇaO DOS SERVTçOS Â SEREM EXECUTADOS
Seaão íêalizâdos sêNiçôs dê adequaçáo do sastema de prevenÇáo e combsle a rncêndro do

Íhealm Municipal dê Sào Paulo. @nforme especificâçôes abaixo

2.1

lnstalações de Prevênçâo e Combatê â lncêndios

2.1.'l Extintoros
Não há acréscimo de extinlores, dev€ndo haver revisâo nos existêntes euênlo ao
vencimenlo das cargas e estanqueidade dos recipientes Os êxtintores deverão eslaÍ
sinalizados e desobstnrídos.

2.'l.2 Hidrant6s
Executar a revisâo na redê de Hidrantes. conÍorme indicaçôes em proleto de prevençâo e
coríbat€ a incêndao, realizando test8 em tcldos os hidranles pâre veÍificâção do Íunclonamento
e pressão e revisando as inslalaçôos hidráulicâs do sistema

Deverá s€r realizâda uma revisáo na bomba de incéndio, logo após

a saída do

reservalóÍio A bomba deverá ter seu aqonamento aútomático.
Reâlizar serviço dG aferição dê vazãô da bombã dê rêcálquê êxislenle

e possivers
ad€quações necêssáíias para atêndêr a vazáo de pressâo adêquada para operaÉo.
E de responsabilidâde dá contÍatante que a bomba esteja ligada anles da enlrada de
ênêígia em medidoí propriâmenle rnstalâdo, em tênsão líifásaca
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2.1.3 Sistoma de Chuveiros Automáticos
Execular a revrsâo nâ rede dê Spnnkl€rs, conÍorme inctacã@es em projelo de prevênçáo de
combêlê a inéndio
Ex€cutar teste clâs bombas parâ voriÍicaÉo do íuncionamênto ê prêssào.
Revisar as inslalações hidráulicas do sastêma_
Rôallzar sêrvrço de aÍêriÉo de vázão da bomba de recâlque existente e possivers
adequaçôes nêcêssánas para atender a vaáo de pressâo adequada pêrâ opeÉçãô

2.2 Slstrm! do lluminação
de Alarmê

2.2.1 Promowr

r'

o
a

do Emsrgônciâ dr Bslizâmanto, GoradoÍ s Sietema
Oolecçâo de lncandlo

instalação do llstama dr alaÍmo da lncôndio composto por:

Deverão ser Íornecidos e instalados 39 (tÍinta e novê) ponlos de sirene de alaíme e 39
(tnnta
nove) boloêirâs de alarme lipo qt/ebra-vidros supervisionado 24 Volls
confoÍme projelo âprovado junto ão CoÍpo de Bombeiros

ê

Painel tipo cêntrál ds alârme do incândio,
permânente, dolado de baleda intêmâ.

r'

a s€r instalado na porla.ia com v€iláncÉ

Deveráo ser fomêcidos e rnstalados 7 (sete) paináas tipo repelidor de alaÍme ôos ha s
das escadas da árêa administraliva coníoÍmê projeto aprovado.

7

Centrâl de destravam€nto de enêrgaa, a se. instalado na ponaíiâ com vrgilânqa
permanente. dotado de bateria interna, para acionamento dos êletroimàs e cortrnas
corleJogo

/

Íodas as tubulações e fiâção para inslalaÉo do sistema de alarmê de incêndio dêvem
sêr €xecltâdas dê foímâ a atendeÍ ao sistema.

Toda tubulação hstâlada aparsnte seÍá êxecülâda em eletroduto d6 íêrro galvanlzado a
fogo de diâmetro de )i polegada.

2.2.2 Ptomovet a instalaçâo do sistema lluminação dê omsrgôncia composto
por:

lnslalar 19 (dezenove) ponlos dê iluminaÉo dê emergência dê balizamento compostas
poÍ blocos autônomos, no inlerior do acesso alos âssentos do leatro conÍoÍme projelo
de combate a inéndio aprovado. O sistemâ deverá teí circuito elélrico e dtsjuntor
isoiado do srslema de inslalaçóês 6lélácás

Toda tubulaçâo instalada aparêntê s€É êxecutada êm etetíodirtos de feno gahranizado
a fogo de diãmet o de % polegada.
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ravilio o adaquaçâo do geÍador ds snergia:

Tendo em vista quê o g€rador @ssui a função de iluminação de êmergéncia o mesmo

deverá alender ao estabelecido pela lTlA do DecÍêto 56 g19/201i do Corpo de
Boínbêiaos O geradoÍ deverá ser isolado âtravés de paredê rêsistente a 02 horas de
íogo e pona coÍta fogo, devendo ter captação de ar para ventilâçào € cham,né para

emissão de gases

Rêalizâr manutênção do tanquê de @,nbuslíveldo grupo molo geÍadoÍ.
Frcârá por cônta e Íesponsab,lidade do Thêatro Municipal dê São paulo ê manutenÉo

e automaÉo do grupo moto geÍador

2.2.4 PÍomovrr a instalação do aiatcma de dotecÉo

d.

incÕndio:

lnslalar 203 (duzentos ô t,ês) pontos de detecção de frrmâçâ @nformê proFlo de

combalê a incêndio apíovado.

lnstalar 22 (vinte ê dois) pontos de dêtêcçáo de calor coníomê projeto de combate a
incêndio âprovado

Toda tubulaÉo instaladã apaÍente sêrá executada qm ebtrodutos de feíro gálvanizâdo

a fogo de diámetÍo de Y. polegaóa.

Elaborâr projeto execuüvo pâaa o sistema dê alarme ê detec4ão de incêndio.

r'
2.3

Realizâí veÍiUcáÉo do sistemâ de coÍlinas coíta-Íogo pâra verificar se o acionaÍnento ê
automátic! e se está a§sociâdo ao sistema de detêcçâo do incêndio

Slnllização

A sinâlizaÉo visuâl deverá atendeí a IT 20 do Docroto 56.819/2011 nas dimgnsô€s ê coÍes
conÍorme projeto € noÍmas perlinentes ê ser fololuminescênte. d6vendo ser inslaladas nos
hidrantes, êxtintoÍes. alaame ê saidas de emergêndas o quãdros de ehergiá
As quantidades deveÉo ser:

Hidrante de inéndio - 52 undades
Extintor de incêndio - 118 unidadês
Saídas de êmeÍgência - 40 unadades
Pona corta íogo - 47 unidadês
Rotas d€ fuga - 60 unidades
Alarme de incéndio - 39 unidades
Cortinas - 71 unidadês (considerando 22 duptas e 27 simples)
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Lotaçáo - 20 undades
Sislêmas €xistentes - 02 unidades

2.1

lnstalação de portss coÍtdogo

2.4.í

Portas coÍta-Íogo duplâs

OeveÍão ser insialadas 7 (sete) portas coía-fogo duplas com .esistência ao fogo de 90
minutos (PCF-Pgo)conÍorme pÍojêto apÍovado nos seguintês locáis:

.
.
.

04 (qualro) portas corta.íogo no pavimênto térÍso.
01 (umâ) poÍta corta-Íogo no quinto paviÍnento.
02 (duâs) poÍtas coÍta-íogo no oitavo pavimênto.

2.4.2 Portu corta-fogo simpb3
Deverâo Ber instaladas 40 (quarêÍna) poíta6 coÍta-íogo simples Çom resistência ao íogo de
S0 minutos (PCF-F§o) confoÍme projsto apíovado nos sêgüntês locais:

.
.
.
.
.
.
.

20 (únte) portas corta-Íogo no paümonto táÍÍeo.
04 (quatro) podãs corta-íogo no anexo.
06 (seis) portas ooÍtajogo no primgiro pavimonto.
03 (três) podas coíta-Íogp no gsgundo pavimento.
03 (três) portâs coÍtaJogo no quinto paümênto.
01 (umã) poíta cona-fogo no sêxto pavimênto.
03 (três) poítâs coítâ-íogo no sátimo pavimênto.

2.4.3 Eletrolmãa
Os elelrcimâs manlêm âs porlas
..
Iberando-as automali@menlê êm

peímanentomente âbertras por processo elefomagrxitico,
caso dê isco de íogo, em lccai§ oMe hâja grande ciàbçâo

de pessoas.
O eletroimâ d6ve estar interligado ao srslema de detecÉo e alarme de incéndlo
Dêverão ssr instalados elêtroimás em alguma§ portas corta-fogo, dê âcordo com
aprovado do Corpo de Eombearos, @nfome segue:
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lôreo

04 {qualro) eletroímãs. para porta cortâ-fogo simples. ôo térreo

2.5

Barras anli.pânico

A bêrÍa antr-pánrco é um dispositivo/€qutpamento de sêgurança inslalado em ponas de
saida de emergóncia. Suâ função é popoÍclonâr o dêstravãmênto tmediato da porta em
s uaÉes de pánico, medaante uma simplês píÊssáo exercida na bara horizontâl inslatac,a ôa
fâcê dâ porta no s€ntido de abertura Não ngc€ssita dê chaves, nêm mâçânetas para âbertura
da ponâ pêlâ parte inlêma do ambiênte.
Deveráo sôí instaladâs baÍras arÍi-pânico nos seguhtos locaisl

.

01 (umâ) bâÍra ânli-pânico, parâ poíta duplá dê
Arcos do pâvimgnto téíreo

0í

(uma) barra antr-Énic!. pard poíta corta-íogo dupl6. no acgsso da sata

ensaro do Coral Lírico do

2.6

vilro, no acêsso ao Satâo dos

Eo

c,e

pavimênto

Paredê cortâ-Íogo

Dgveíá ser pr€visto o isolamento. através dê parede cona-íogo, da casa de bombas clo
ssteÍnâ de spíinklêE, locáliuáda no pavimento tàÍeo.
Deverá sea provlslo o isolamênlo, atravês de parede coíl+Íogo, do abÍigo do gpíadoí e do

abígo do tanque dê daêsêl do g€radoí. locâlizados no pavamgôio térgo.

2.7

Corrimãos

Os @Írimáos das êscadas devêÉo seÍ adaptados coníorme estabêlecido pela lT11 do
Decreto 56.819/2011, com um total aproximado dê 525,40m de exlênsão. devondo seÍ de
seção tubular com acâbâmento em aço sscovado

2.8

Porlào motálico

Deverá ser íêlirado ponáo meláIco eristontê que íica no vâo dê uma das 4 poÍtas conaa seíem rnstaladas no Anexo, côôíoíme o proJêto aprovado. Este porlào fica na pnôería
portâ corta-fogo. para quêlr chega do lúnel, â diÍeita, dando acosso âo Íêcinlo rdênlrficado
como manulenÉo. O poítáo ficâ alrás de uma placa de madeira. sendo que no rocjnto
denominado de manulençáo está anstahda a bomba quê íaz â íonle dá p-âçâ íuncionâr
Íogo

2.9

Serviços Diwrsos

Ao final de todos os servaçoê de adêquação do sislêma dê prevenÉo de combale
rnéndio dêvêíá sêÍ exocutada limpe2â geral ds todo o pÍ&io
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Final

Atostado d€ lnstalaçôês da Gás

Dêverá ser emitido o ateslado qúê as instalaçôês de gás atêndem a NBR14 750 e decreto
24714/87 assinado por Eogônheko/Arquiteto Íêsponsávêt com a devidâ ART (Anotaçáo de
Rêsponsabilidâde Técnica) conÍorme decÍeto 56.819/2011 ou Declaração da não utrtização de
Sstema de Gás.

2.10.2 Atestado do Írlat.riais do Acabâmento
Deverá ser emitido o âtsstado quê os matêriais de âcâbamento atendem ao decreto
56 819/2011 assinado por enggnheiÍo ciül com á dovida ART (ADotação de Rêsponsabitidade
Técnica) coníorme decreto 56.819/2011 anêxo O
2.10.3 Atestado de Brigada

d.lncôndio

Devêé ser íornecido atostado de íoímaÉo de brigada dê incêndro. assrnado por
Engenheró de Segurançâ ammpanhado da caneira do CREA com íÊcolhimento d€ ART
(Anolação dê Responsabilidadê Íécnica) confoÍme decreto 56.819/201.t anexo L
2.10.4 Atestado dê GÍupo Moto GeÍadol
Aprêsêntâr na visloria ART de instâlaÉo ê manutenção e Atestâdo de Abaângência do
NrOTO-GERADOR conforme item 5.2 5.'1 g da tT 01 do DÊ 56.819/2011 (anexo p) da tT 01 do
DE 56 819/2011 do Corpo de Bombêiros, assinado poÍ Eogenhêiro Etetriosta acompânhado da
carlerra do CRÉA com recolhimênlo dê ART (Anotaçâo dê Responsâbitidade Técnicã).
2.10.5 Atostado das ln3talaçôes Elôtrtce8
ApÍêsentar na vistoria o Atestado de Conformidadê das lnstala@ês Elélncâs. conforme
anexo R do Corpo de Bombeiros, de ãcordo com a NBR 5410 da ABNT, ecompânhado da
cópaa do documenlo Íuncionãl (CREA) e de inscriçâo nâ pMSp, atém. da devida ART
(Anotação dê Responsabilidade Tócnacâ) do engenheiÍo eletÍicista responsávet.

2.í0.6 ART dG

inst lação e manutonçâo de Sistomas dê p.otsção contra incêndios

Dêverá ser apresentado ART de instalação e manuteição de Sistêmas de píoteção contra
incêndios. conforme nêm 5 2 5 1 da tT 01 do DÊ 56.819/11, assinado por Engenh€iro/Arquateto
Responsáv€l acompãnhâdo da câneira do CREA com recolhimênto de ART (Anotação de
Responsabilidâde Técnica).
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2.í0.7 Plano do lntervanção ds lncandio
lnérdto. coníoÍme itêm 5.2.5.3 da tÍ 01
assinado poí Engenhsim/Arquitoto Rêsponsá\,ôl acompanhâdo da
cártêrrâ do CREA com Íecolhimento de ART (AnotâÉo de ResponsâUlidadê Técnicá)
Devêrá §er aFesenüado Plano d6 lntêrvençáo d€

do DEC 56.819/2011
2.'10.8

Projato de Automsção do Goíldor

Devêrá ser elaboíado um píqêlo para adêquar as instalaÉes elétricas exrslentes de modo

a adequâí o íuncionaÍhento do Geradoí stualmênle manual parâ automático em todas

a§

depêodêncras do ediílcao coríoÍme estabelecido nâ lT 18 do Oscreto 56 819/2011 e NBR 5010
dâ ABNT

2 10.9 Podido de vistoria do Corpo de Bombeiros
Dêverá s6í êláborado o pedido junto ao Oêpanamento de Atividades Tócnrcas do Corpo de
Bombeiaos, dev€ndo seí acompanhado o pro@sso alé a êmissáo do documenlo final de

aprovaÉo

3
3.1

DETALHAMENTO E ESPECTFTCAçOES OOS SERV|çOS

ObgorvaÇõgsimportantss

A proponente dêverá verificar'in loco" todo e qualqueí tipo d€ rnslalaÉ€§, obras ê sêrviços
6xistenles e adiacênlês. passâgens dê inslalaçóês existentos, almentaçôôs dêspêros. Iocárs de
passâgem das Íêd€s públicâs, ê dê implantaçâo das obras e serviços. e compará-las coÍn os
projetos, paía que sêiam ihcluídos na dânilhâ de oÍçamonlo todos os rt€ns necessários à

execução final óe todas as instalaçó€s, obaas € seNiço§ em perfeito íunclomrnento, inclusive
execuçáo de lodas as rlimêntaçõos. derivaÉgs, intealigaçôes nêcêssáíias às mesmas. assrm
@íno: desvros. reman€iâmentos. dêmoliçôês, glc , elteraÉ€s ê complêmêntaçóes dos prolelos
execuÉo e
íomecrdos, serÉo. portanlo dê intêlÍa rssponsabilidâd€ da mgsma tode
foÍnecrmento dos malêriais, equipâmênlos e mfo de obra necossária, cabendo nêstê cáso à
CONTRAÍADA o lêvanlâmenlo do "as built" fnâl após a exeorção da obra.

a

Algumas recomêndaçôes abaixo. pontos em instalaÉG espeoiflcâs. equapamentos
necessános à oblil, mêsmo quê não conste dos projetos íoínêcido6, dêvêrá seí executadâ a
custa da CONTRATADA.

3.2

lnslalaçôos do combato a incôndios e ospociai3

3-2.1 f,larcas e modglos adolrdos para oquipamsntos dc cgmbat. a incÔndios,
êspsciais e dsmais ol€mentos do outrar lnatalaçõôs, otc.
Adaptadoí Storz Javaíi/Rotovi, Bucka Spiêro, Wormald Resmat Parsch. Rôtovr
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Adesivo pa.â PVC Íigrê, Politubês. Sika Akros. Fonilit.
Braçadeiras: Sisa
Caixâ para mangueira ou AbÍigo pEla Extintor de êmbúir ou extêma êm
JavanlRotou, NLF. Buci(ê SpêÍo. Wormâtd Resmat paÍs.h. Rotoü
Conêxôes galvanrzadas: Tupy.

úapa 18

marcâ

Esguicho Cônico de 1 %' c/Íêquinte de 19 mm Wormatd Resmal parsch. Bud(a Sprero.

JavaÍi/Rotovi
Extintor€s: C€otÍêx, Regionâ|, cóm selo do INMETRO
Fda vedarosca: Tlye, AkÍos, Politub€s. Amanco
Mangueira emboÍÍachada com êsguicào côôico o adgptado. Stotz 3g mm ou 63rnm Wormald
Rêsmal PaBch, Manglec, Bucka Spteío.
Pasta lubnírcânte paÍa lunta elástica Ttgre.
Registíos dê gavêta bÍulos e náo âparênt6s: mârcâ O€câ rêí tSO2
TubulaÉos e conêxõês galvanizadas do sisloma dg hldrânl€6: dasse 10. marca Mann€smann
Zarnprognê. Tupy. Apollo.
Oemars matgíiais e ace$ódos dâ llnhâ parô oombalê à incândios: Buctã Spiero,
Jâvari/Rotovi. NLF, Woímâtd Resmat Parsch.
OBS: Todo6 os elemeôtos quê se complêmentsrn, coíno: @nexôes, tampôes. âdaptadoÍes.
mangugiras, elc., dêvêaão obÍigatonamentg ser da me§ma linha e marca
Todos os mâtônais. equipaíngnlos de @mbáê a incândios dêverão sêr apíovâdos f,elo
Corpo de Bombêiros. p€lâ ABNÍ s possuir ceítmcâdo de coôfuÍmidadê lllXEÍRd.
As harcas e espociíicâÉes dos matêriats de combate a incéndios acima, sáo do ord€m
geral, podendo sêr utilizados oú nào, depêndeôdo da aprovaÉo do proleto básico lornecido e
des exEências do Coeo de Boínb€iíos parà o íoíiêcimento da vasloria

,

3.2.2 llt3t hçõe3 .tr combet.

r

incandloc

Os sarvaços sêráo ngorosamenl€ êx@utados de a@rdo oom âs noímas da ABraT otadâs
antêÍioínontê êy'ou suas sucesiorâs ê dêmâjs peítiôêntês, Corpo de Bombêiros. Codrgo de
Obras do Múnici[*) d€ Sâo Paulo. com os proiotos básicos do instalaçôos fomoodos ê com as
espêaificações que s6 sggusm:
As canalazações quando embutk

as, coíoaâo nas parcdes ou íqvestimêntos de plso.
€vitandc|s€ sua inclusào no @oqeto, as f,agsagens no conca€lo q4â necessldade seja
impresondivel dêvoÉo §€r prêvrslâs pêlo calcrrlista esttutural, utili2aÍ tglas com a finalidade áe

evitar lóncâs.
A ediíicâção constará do sistgma dê proteçào por êxtintoros mânuais, hidrànl€s, slstomâ de
iluminaçáo. sistema de alame g dst6cção e sinâlização d€ omeÍgància. confoÍÍhe indicado no
proieto báeco fomêodo e a ser erecutado pela CONTRATADA.
Todos os extintores serâo do tipo e capacirades indicades no paoioto básico fofirscido.
devendo sgí têstados e recanegados antes dô instala€o € co êr a pÉcâ dê coníormidade
com ã AENT e fomecidos poí ilrma espgcializada
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Vorilicâçào

Duranle as montiâgens, ge nêcessário, devêm sêÍ pr€vistos pela CONTRÂTAOA, supoíes
provrsórios. de modo que as linhas não sofram dgioxõs8 exagêradas, nêm que esÍorços
apreciávois selam transmitidos aos equipamênlos, mesmo que por pouco têmpo
Íodo sistema de tubulação será limpo intemameÍie aôtes dos tesles
A hmpeza será feita corn águâ ou aí
Tods a tubulação devêaá êstar livre d€ esónas, rebarbas, íeÍn,gem e demats matenars
eslranhos ao seu fundonamênto
Oe modo gêrâ1. todas aB instalaçô€s dê água 9 iicêndio dovgrâo seÍ @nvenientêmenle
verificadas pela FISCALIZ çÂO quanto à suas pâííeitas condiçôes técnicas de execuçào e
íunclonamento
Nào s€é pêím ido âmâs§ar ou co(aí cânopias. câso seia n6côssáno uma ai!/stagêm a
môsma devêrá ser ígila @m poçâs apropoadas.

3.2.4 lnformrçóar Gar.it

dr. lnstllaçõar

As normas abaixo e ou suas su@ssoErs. b€m como as dêmais citadas ou nâo otadas
nesle e nos demais ilens a s€guir e que s€ r6íêrêm aos sêíviços, matoaiais € ou êqu,pamontos
objelo da oúa dev€rão seÍ os parámetÍos mlnimos a serem obêdBcidos paía sua poíêile
execrrção
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TNSTALAÇOES OE COIíBATE À |NCÊND|O, ESpECrarS E S|ÍúTLARES

NBR12693

Sistêmas de hidrantes e de mangotinhos paí'â combale a rítcêndio
Eíinto.ês de rncêndio com cargâ d'água
Eíinlores de incândio com caEa de dióxido de caôono lgás caôônrco)
ExtintoÍss ds incándio com ca.ga de pó
lnspeção. manutênÉo e recârga em extlntoíes dê incâÍúio
Ertintores dê inéíúio (!m carga para espuma meúnicã
Sistemas dê pÍolêÇáo por eíinloÍês dê incêndio

NBR'11720

Conêxôês parâ unaáo de lubos de cobrê poÍ soldagem ou brasagem capilaí -

NBR13714
NBR11715
NBRI 1716
NBR1072r
N8R12962

NgRl 1751

Roquisitos
NBR 13434-t SinalizaÉo dô s6gurança contrô inéndio e pánico - Pane 1: Pnncipios de prqeto
N8R 13434"2 SinalEâção d€ sggurança contÍa incêndb ê pânico - Parte
SÍmbolos e suas
íormâs, dimênsôês e cores
N8R13434-3 Sinalazâção de sogurança contÍa incêndio e pánico - Párte 3: Requisrtos e mélodos

2

NBR-94í1
NBR-9443
NBR,9{4,6
NBR-10721
NBR-11836

de €nsaio
Execução de Sistemas de OêlocÉo ê Alârmê de lncêndio
Eíintor de lncândio Classe A - Ensâio dê Fogo êm Engíadado dê Madeira
Extintor de lncêndio Classe B - Ensáio do Fogp êm Líquido lnismável
Eíiôtores de lnéndio com CâÍga de Pó Químico
Dêlêctoras Arrlomáicos de Fumaça para Protoçâo CoÍíÉ héndao - EspeoÍrcaçào

ll,
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NBR,12'100
N8R,10898
NBR-5419
NBR-10897
NBR-9077
NAR-14276
NBR-11742
NBR-17240

N8R
NBR.

Mangueira dê lncéndio - Rêsislência a Abrasâo - Método de Ensaro
Sislema de llumrnaÉo de Emêroôncia
Píolêçáo do EstMuras CoÍttra Oescárgas AtmosÍéncás
PíotêÉo Cor{ía lnéndio por ChweiÍo Ariorháúco
Saidas de Emêrgênoa em Êdiíicios
Progrâma de Erigada dê lnéndio
Porta @rta-logo paÍa sâida de ern€ígénoa

13848

í10

5

de

e

DêlêcÉo
ataÍme
incôndo
prqêto. inslatação
@mrssionâmento e manutenção d€ slslemas de dêl€cçâo e alaÍme de lnoêrúioj
Aoonado. manual para utilizâção eín si8lêmas do det€cção 6 alaíme de incêndio
lnstalaçôês Elétncas de Baixa Tênsâo
Sistemas

de

-

ALVENARIAS,RECONSNTUçÃO

Argamassas

NBR

NBR

7175

-

Cal H'dratada para Argamassâs

7200 - Revestrm€nlo dê PaÍêdos e Têtos com Argamassâs _ Matenais preparo
Aplcâção ê Manutenção.
NBR - 7222 - A.gamâssâs de Conc.êto - DeleÍmlnaÉo da Rosistênciâ â Íração por
Complessáo DaaÍngtial dê Corpos dê prova Cillndíicos.
NBR - 10908 - Adtlivos pâra Argamâssa o @ncÍêtos _ Ensalos e UníoÍmidadê
NBR 7217 - Agregado - Dêterminação da ComF,osiçáo Granutomélnça:
NBR 61 1E Píoieto de eslruturês .t9 Conc.olo _ procediínontos.
Píepâto e Dosagofi
As dosâgons adianle espeoíicãdas que devêrão sêr obgêrvada§.
Chumbamento: Í..9o t:3 ClrD.nto Cp32 . Ar!a. Xftlr (L!v!d!)
Emboço: Trrço 1:1:6; Clmônto Cp32, C.l . Ar.la Xódla (L.vâd;)
Reboco Trrço 1:'l:t; Cimonto Cp32, C.t c AÍrle Ftnt (úvade)

São Paulo,27 da

fieio de 2O13_

KAÍIA BEÀÍR'S ROVARON §OREIRÀ
CREA sob n'0601822391
Arquileta/Engenhoirâ de Segurança
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