
                              
 

1 

 

 
 

 
 
 

MUSEU PAULISTA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

(MUSEU DO IPIRANGA) 
 
 
 
 

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES Nº 01/2020 
 
 
 
 

PARA CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXPOGRÁFICO E 

COMPLEMENTARES, BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA O NOVO MUSEU DO 
IPIRANGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANEIRO/2020 

  



                              
 

2 

 

SUMÁRIO 
 
 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 3 

2. DIRETRIZES MUSEOGRÁFICAS ............................................................................... 6 

3. JUSTIFICATIVA ...................................................................................................... 24 

4. OBJETO................................................................................................................. 24 

5. ACEITE DA SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES Nº 01/2020 E VISITA TÉCNICA 
OBRIGATÓRIA AO LOCAL DOS SERVIÇOS ................................................................... 25 

6. VALOR DE REFERÊNCIA ........................................................................................ 25 

7. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS .......................................................................... 25 

8. ESPECIFICAÇÕES DAS ETAPAS ............................................................................. 27 

9. ESPECIFICAÇÕES DAS ENTREGAS POR ETAPA ..................................................... 28 

10. PROJETOS LEGAIS ................................................................................................ 35 

11. PRAZOS DE EXECUÇÃO ........................................................................................ 37 

12. REQUISITOS A SEREM EXIGIDOS NA SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES ..... 37 

13. ANÁLISE DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO ............................... 41 

14. MODALIDADE DE SELEÇÃO .................................................................................. 43 

15. APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS E DOCUMENTOS ............................ 43 

16. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES .......................................................... 44 

17. CONDIÇÕES GERAIS ............................................................................................. 44 

18. ANEXOS ................................................................................................................ 47 

ANEXO I - PLANTA GERAL DAS EXPOSIÇÕES  .............................................................. 48 

ANEXO II – MODELOS DE DECLARAÇÕES ................................................................. 508 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO ........................................................................ 522 

ANEXO IV - ENTREGAS DO CONTRATO .......................................................................58 

 
 

  



                              
 

3 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP, localizada na Avenida Afrânio Peixoto, 

14 - Bairro Butantã – São Paulo – SP - CEP: 05507-000, inscrita no CNPJ nº 68.314.830/0001-27, 

isenta de inscrição estadual, é instituição de direito privado, sem fins lucrativos, criada com o 

principal objetivo de flexibilizar, agilizar e contribuir para a eficiência das atividades da 

Universidade de São Paulo. Foi planejada desde o início com o compromisso de apoiar e dar 

suporte gerencial aos Institutos, Escolas, Núcleos de Apoio e Órgãos da Universidade, propiciando 

uma facilidade mais ampla na execução de projetos de interesse da USP. 

É a entidade proponente e gerenciadora dos projetos patrocinados relativos ao restauro da 

edificação e requalificação das exposições do Museu Paulista. 

Vinculado à Universidade de São Paulo, o Museu Paulista desenvolve atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, especialmente em sua unidade paulistana, o Museu do Ipiranga, aberto ao 

público de 1895 até agosto de 2013, quando fechou para obras de restauração e modernização. 

O Museu situa-se no Parque da Independência e compõe importante conjunto arquitetônico e 

paisagístico com os jardins franceses e suas fontes (ao norte), o Horto Florestal (ao sul), a Casa do 

Grito, o Monumento da Independência (do escultor Ettore Ximenes), o mausoléu com os restos 

mortais de D.Pedro I e suas esposas, as imperatrizes D. Leopoldina de Habsburgo e D. Amélia de 

Leuchtenberg e, por fim, com o riacho do Ipiranga. O Parque, por sua vez, termina na av. D. Pedro 

I, com a qual o Museu do Ipiranga, no alto da colina, alinha-se em perspectiva axial. 

 A instituição desenvolve diversas atividades de interface social, que potencializam sua atividade 

curatorial e suas exposições, que deverão ser reinauguradas em 2022. Entre elas destacam-se as 

atividades de educação, que incluem não apenas a formação de alunos da própria universidade, 

mas que se estendem à população em geral por meio de ações educativas e de difusão de 

conhecimentos em plataformas de acesso coletivo. 

No contexto das obras de restauro e modernização do edifício o museu passará por um processo 

de requalificação da exposição de longa duração. 

 

Ampliação física e restauração do Museu  

A Universidade de São Paulo, o Museu Paulista da USP e a Fundação de Apoio à Universidade de 

São Paulo (FUSP) dedicaram-se em 2017 à realização de um concurso nacional para escolha de 

projeto de arquitetura voltado à ampliação de suas instalações e à restauração de seu Edifício-

Monumento. Tal projeto visou à eliminação das patologias existentes, à resolução dos problemas 

arquitetônicos de acessibilidade e à melhoria dos serviços prestados ao público. 

Escolhido o projeto, as três entidades voltaram-se à viabilização de instrumentos legais para que 

se pudesse levantar patrocínios para as obras pretendidas. O registro no PRONAC foi realizado e 

aprovado (nº 181685). O projeto executivo foi também aprovado no IPHAN, CONDEPHAAT, 
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CONPRESP, Corpo de Bombeiros e Comissão Permanente de Acessibilidade Municipal. As obras 

tiveram início em outubro de 2019, com previsão de término em dezembro de 2021.  

 

Ampliação dos espaços expositivos e ampliação do acesso 

Considerando as exposições como um meio diferenciado e potente de socialização do 

conhecimento produzido pela Universidade e, ainda, considerando os valores histórico, cultural, 

identitário e arquitetônico do edifício Museu do Ipiranga, a Universidade de São Paulo decidiu 

que, quando reaberto em 2022, o edifício será integralmente ocupado com exposições públicas, 

atividades culturais e educativas. Serão implantadas exposições em 39 espaços expositivos. Além 

disso, o edifício terá espaços especialmente desenhados para a realização de propostas 

educativas planejadas, bem como áreas de descanso integradas ao percurso expositivo. É ainda 

uma das metas institucionais projetar exposições marcadamente acessíveis e inclusivas, que 

respeitam a diversidade de públicos, a supressão de barreiras físicas e comunicacionais e o 

oferecimento de caminhos de leitura e interpretação que veem nas diferenças de olhares um 

potencial a ser explorado. 

Prevê-se que a reabertura do edifício Museu do Ipiranga possa proporcionar um impacto social 

muito maior do que antes se tinha. Espera-se saltar da casa dos 350 mil visitantes anuais para 

progressivamente chegar-se a 700 mil visitantes. Modernizado, inteiramente acessível e com o 

triplo de exposições, o Museu do Ipiranga terá ainda um auditório para 200 pessoas, área de 

acolhimento, salas de aula para alunos de disciplinas de graduação e de pós-graduação da 

Universidade, bem como salas para cursos de extensão voltados à população em geral e para 

atividades educativas. 

Com as novas áreas de exposições, o Museu pretende expandir o número de atendimentos a 

estudantes dos ensinos fundamental e médio que realizava antes do fechamento do edifício para 

o público, bem como o público amplo e heterogêneo formado por famílias e turistas do Brasil e 

do exterior, e especialmente pessoas com deficiência que por mais de um século se viram privadas 

de uma fruição em igualdade de direitos em relação a outros visitantes. Será possível expandir os 

programas de atendimento ao público por meio da revisão e criação de projetos relacionados a 

perfis de público específicos, como professores, grupos escolares de diferentes fases, públicos 

com deficiências, turistas, crianças pequenas e seus acompanhantes, entre outros.  

Sendo o Museu do Ipiranga um órgão da Universidade de São Paulo, espera-se que sua ação 

educativa seja exemplar, tanto no sentido do aperfeiçoamento de metodologias de interação 

junto a público de espectro social muito diversificado, quanto no sentido de fomentar a ampliação 

de uma consciência histórica sobre a sociedade brasileira. Esse esforço está articulado à visão 

adotada pela curadoria de acervos nos últimos 30 anos, que tem procurado expandir a diversidade 

das coleções do Museu considerando questões étnicas, socioeconômicas e culturais do país. 

Considerando o caráter e a abrangência nacional da Instituição, espera-se ainda que o Museu 

enfrente a restrição imposta a milhares de visitantes nacionais (e também internacionais que se 

interessam pela história do país e por nossas coleções) que, pelas mais variadas razões, não 

conseguem se deslocar a São Paulo para conhecer o edifício, nossas exposições e também as 
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coleções, inclusive as que não estarão mobilizadas por exposições. Nesse sentido, o Museu 

pretende dar prosseguimento às ações, já em curso, voltadas à universalização desse acesso por 

dispositivos de difusão digitais e virtuais, com parcerias de grande potencialidade. 

 

Perfil institucional e Programa de Exposições 

O Museu do Ipiranga se caracteriza como um museu universitário especializado em Cultura 

Material e História. Seu Programa de Exposições está dividido em exposições de longa duração, 

previstas para as salas do edifício-monumento, e exposições temporárias (4 a 12 meses), previstas 

para a área de ampliação. 

As exposições de longa duração resultam das atividades de pesquisas e coleta segundo as linhas 

de pesquisa: Cotidiano e Sociedade, História do Imaginário e Universo do Trabalho. As exposições 

estão organizadas em dois eixos fundamentados na dimensão material da sociedade e seus 

vínculos simbólicos e representacionais. 

Esses eixos se articularão em 13 exposições que serão apresentadas nessa seção do documento. 

 

Eixo 1 – Repensar a sociedade brasileira  

 Representações do passado para as Histórias do Brasil (Exposição 1 (temporária) – 
Memórias da Independência e Exposição 3 – Imaginando o passado e Exposição 4 – Que 
história é essa?)) 

 Formas e práticas de trabalho (Exposição 5 – Trabalhos, trabalhadores) 

 Espaços Domésticos (Exposição 6 – CasaCorpo) 

 Territórios em disputa (Exposição 7 – Conquista e posse do território) 

 A cidade que se vê (Exposição 13 – A cidade que se vê) 

 

Eixo 2 - Repensar o museu de história 

Temas: 

 As transformações do Museu e seu edifício monumental (Exposição 2 – Para entender o 
Museu)  

 Como coleções são formadas, conservadas e documentadas (Exposição 8 – Colecionismo 
institucional – numismática e filatelia; Exposição 9 – Colecionismo institucional – 
embalagens e rótulos) 

 Como coleções são formadas, conservadas e documentadas (Exposição 10 – Brincar; 
Exposição 11 – Acessórios corporais e Exposição 12 – Porcelanas Paulistas) 

A exposição de longa duração inclui um Módulo de Introdução (Exposição 2) que apresenta ao 

visitante a história do edifício-monumento e do Museu do Ipiranga, abordando aspectos de sua 

trajetória institucional especialmente voltada às políticas que envolvem a gestão e a difusão de 

suas coleções e as narrativas sobre nossa história ao longo do tempo. 
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A exposição temporária inaugural (Exposição 1) versará sobre as Memórias da Independência do 

Brasil, tendo como recortes as datas que marcam as celebrações do cinquentenário, centenário, 

centésimo quinquagésimo e o bicentenário da Independência do país. 

As exposições do Museu do Ipiranga são discutidas na perspectiva da curadoria colaborativa em 

que a proposta curatorial inicial recebe contribuições de áreas especializadas para o seu desenho 

final, ressaltando-se que as medidas relativas à acessibilidade e inclusão são consideradas de 

maneira indissociável da própria concepção curatorial. 

2. DIRETRIZES MUSEOGRÁFICAS  

As novas exposições apresentam as seguintes diretrizes museográficas: 

 O respeito aos limites de intervenção no Edifício Monumento1; 

 Compatibilização com a espacialidade apresentada no Projeto de Arquitetura do Edifício 

Monumento; 

 Valorização e diálogo com a arquitetura interna do edifício, incluindo sua ornamentação; 

 Compatibilidade com o Plano Museológico do Museu do Ipiranga; 

 O respeito às normas e legislações de segurança, especialmente quanto à não ocupação 

com exposições das áreas destinadas às rotas de fuga, a garantia de fluxo de circulação 

adequado nos espaços expositivos e à elaboração de projetos expográficos com baixo 

risco de incêndio e outros acidentes; 

 Desenvolver recursos que permitam a acessibilidade física e cognitiva aos conteúdos 

expositivos para distintos perfis de público, garantindo a fruição em igualdade de direitos 

de pessoas com deficiência e que utilizem outros idiomas; 

 Desenvolver recursos que estimulem processos comunicacionais dialógicos com os 

visitantes a partir de módulos com intervenções elaboradas pela equipe do Serviço de 

Atividades Educativas do Museu em cada sala, bem como módulos que serão 

desenvolvidos a partir de curadorias compartilhadas com o público2; 

 A previsão de que a exposição de longa duração, uma vez implantada, permaneça por um 

período de 5 a 10 anos; 

 Os sistemas e componentes a serem propostos devem apresentar facilidade de operação 

e manutenção, durabilidade e facilidade de reposição de peças/ componentes; 

 A utilização de recursos expográficos e linguagens diversificadas que permitam diversos 

níveis de mediação com o visitante (maquetes, paineis informativos, recursos 

audiovisuais, vitrines com objetos, mobiliários para acesso a documentos diversos etc) 

 O pressuposto de que as exposições, quando planejadas, sejam construídas a partir dos  

princípios de desenho universal, tanto na elaboração da proposta  expográfica quanto na 

incorporação de recursos multissensoriais ao discurso expositivo, sem a criação de 

espaços paralelos de fruição, ou “para-exposições”; 

                                                 
1 Tendo em vista que o edifício é tombado como patrimônio histórico nas esferas municipal, estadual e 
federal, os projetos arquitetônico e complementares requerem aprovação nas devidas instâncias. 
2 Esses módulos serão indicados nas plantas. 
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 É importante destacar que todas as alas expositivas contarão com recursos de 

acessibilidade comunicacional por meio da inserção de réplicas, objetos originais para 

manuseio, textos em tinta e braille, audio-guias e video-guias. O mobiliário deverá 

considerar essas especificidades; 

 Adotar como referência de trabalho, os layouts e especificações contidas no Caderno 

Técnico -  Estudo Preliminar, anexo deste Edital. 

Informações gerais: 

 4.588 m² de exposições de longa duração (piso térreo, superior, torres e mezanino do edifício-

histórico). Todas as alas expositivas contarão com salas equipadas para o descanso e 

permanência prolongada dos visitantes, podendo ser igualmente ocupadas com atividades 

educativas; 

 868 m² para exposições temporárias com infraestrutura para acervos nacionais e 

internacionais que necessitem de climatização (área nova localizada na ampliação do Museu, 

próxima à entrada e área de acolhimento do público ingressante); 

 4.000 objetos e imagens do acervo do Museu em exposição (originais ou em recursos 

multimídia); 

 A exposição terá acesso à distância por meio de dispositivos eletrônicos. 

 

São premissas para o projeto expográfico: 

 A valorização da arquitetura do edifício no projeto expográfico; 

 A acessibilidade aos conteúdos para pessoas com deficiência; 

 Vitrines e mobiliário feitos sob medida; 

 Equipamentos de iluminação; 

 Recursos multimídia; 

 Projeções de imersão. 

 

Especificações dos projetos: 

 A coordenação técnica e compatibilização de projetos envolve a gestão dos trabalhos 

desenvolvidos pelos profissionais responsáveis por cada projeto, visando à fluidez, coerência, 

aferição e qualidade das entregas, a partir de um plano de trabalho, com metodologia e 

cronograma aprovados pela CONTRATANTE, além da compatibilização dos projetos 

contratados com os projetos das obras de restauro, ampliação e modernização do Museu do 

Ipiranga; 

 O projeto expográfico envolve a criação das exposições, incluindo planta com a disposição e 

quantificação do mobiliário expositivo, mobiliário acessível complementar, estruturas 

complementárias de natureza cenográfica e organizacional dos espaços expositivos, estrutura 

para multimídias, além de estrutura para a área de acolhimento - bilheteria, galerias do 
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edifício histórico e salas de descanso, entremeadas e integradas às salas expositivas. Todo o 

projeto deve atender às especificações da ABNT NBR 9050 e oferecer baixo risco de início e 

de propagação de incêndios; 

 O projeto de mobiliário envolve a criação de mobiliário expositivo, mobiliário e estrutura para 

multimídias, mobiliário acessível complementar, além de projetos ou especificação de 

mobiliário para a área de acolhimento - bilheteria, galerias do edifício histórico e salas de 

descanso que devem considerar as boas práticas de acessibilidade e inclusão, bem como 

normativas técnicas correlatas. É importante destacar que todas as alas expositivas contarão 

com recursos de acessibilidade comunicacional por meio da inserção de réplicas, objetos 

originais para manuseio, textos em tinta e Braille, áudio-guias e vídeo-guias. O mobiliário 

deverá considerar essas especificidades;  

 O projeto de comunicação visual envolve a representação gráfica e visual de todas as áreas 

expositivas, bem como os elementos de sinalização de fluxos da exposição, que devem 

considerar as boas práticas de acessibilidade e inclusão, bem como normativas técnicas (como 

versões em Braille e edições táteis, áudio-livros com áudio-descrição, etc.); 

 O projeto de multimídia envolve a especificação das soluções multimídia e seus requisitos 

técnicos de navegabilidade adequados à proposta curatorial, bem como os equipamentos. 

Também devem prever desde sua concepção recursos de acessibilidade e boa navegabilidade; 

 O projeto luminotécnico envolve a compatibilização com o Projeto de Iluminação-Restauro e 

Modernização do Edifício-Monumento, envolvendo a complementação fora e dentro das 

vitrines, bem como e de afinação das luzes relacionadas à expografia; 

 O projeto de instalações elétricas deve apresentar o detalhamento dos equipamentos 

elétricos que serão instalados e atender os requisitos da norma NBR 5410; 

 O projeto de automação e dados (condicionado aos requisitos do projeto de multimídia) 

deve apresentar o detalhamento da infraestrutura, cabeamento e equipamentos de dados 

que serão necessários à plena execução da expografia, se for necessário; 

 A consultoria de acessibilidade envolve avaliação das propostas apresentadas, assim como 

os fluxos de circulação propostos, com identificação de barreiras arquitetônicas e 

comunicacionais.  Além disso, prevê a proposição de adequações que se façam necessárias 

considerando os mais diversos perfis de público, principalmente aqueles que apresentem 

algum tipo de deficiência. 
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Demais especificações, layouts e informações constam do Caderno Técnico – Estudo Preliminar a 
ser disponibilizado para as empresas interessadas. 
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EXPOSIÇÃO 1 – Memórias da Independência (Exposição temporária) 

Ementa geral: A exposição de curta-duração inaugurará a nova área principal de exposições da 

expansão do edifício sob a Esplanada. Volta-se para a discussão das diferentes práticas memoriais 

e comemorativas relacionadas ao processo de Independência e suas sucessivas celebrações ao 

longo do século XIX, XX e XXI. Almeja analisar as disputas por protagonismo simbólico da memória 

da Independência por São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. 

Sala A1 (771.02 m²): 330 (pinturas, impressos, gravuras, aquarelas, esculturas, veículo, jornais, 

planta e elevações arquitetônicas, cartografia, bilhetes de loteria, esboços de Pedro Américo, 

impressos, jornais, cartas, fotografias, pinturas, esboços de pinturas, plantas projetuais, 

cartografia, cartões postais, souvenires, filatelia, numismática, medalhística, jornais, filme, 

adesivos para carros, impressos, pôsteres, maquete, atas, entrevistas). 

IMPORTANTE: Por se tratar de exposição temporária, o mobiliário desta exposição deve ser 

projetado para atender às especificidades desta exposição e não nas bases da exposição de longa 

duração. 

 

 
EXPOSIÇÃO 2 – Para Entender o Museu 

Ementa geral: Trabalhar o encadeamento entre edifício monumento, transformação do espaço, 

criação e transformação da instituição Museu Paulista até sua chegada aos estudos de história e 

cultura material. Trabalhar conceitos chave para que os visitantes possam se colocar nas 

exposições como agente ativo/crítico/reflexivo. Dirimir confusões e dúvidas a respeito do edifício, 

da instituição, da história e das operações/funções dos museus. Preparar o visitante para fruir o 

museu enquanto “laboratório da história” e “arena sensorial”.  
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Sala BL1 (65.52 m²): 70 (plantas, materiais construtivos, ferramentas escavadas durante as obras 

no subsolo do edifício, postais, fotografias, notícias de jornal, documentação dos trabalhadores) 

Sala BL2 (63.46 m²): 150 (animais taxidermizados, vidraria, arte plumária, artefatos líticos e 

cerâmicos, retratos, pinturas, reproduções fotográficas, armaria, porcelanas, objetos outros de 

uso doméstico, objetos pessoais, brinquedos) 

Sala BL3 (60.23 m²): sem objetos físicos 

Sala BL4 (33.83 m²): 8 (plantas, mapas, documentos escritos, objetos tridimensionais expostos em 

situações que emulem áreas de trabalho) 

Sala BL5 (92.97 m²): 40 (livros, jornais, equipamentos de escrita, de impressão, de escritório, 

maquete do Edifício-Monumento). 

 
 

EXPOSIÇÃO 3 - Exposição Imaginando o Passado 

 

A exposição compreende um total de cinco salas e o corredor de acesso – 438 m2. Esta ala conta 

com salas ocupadas por telas de grandes dimensões, além de uma maquete de gesso 

representando a cidade de São Paulo em 1841 (nas dimensões aproximadas de 6m x 7m). Procura-

se evitar a compreensão das telas e da maquete como imagens fiéis à realidade, contemporâneas 

aos momentos representados. No Museu do Ipiranga, essas imagens recriaram uma história do 

Brasil tendo como eixo a trajetória de São Paulo. Essa interpretação, estabelecida por 

historiadores paulistas durante a Primeira República, opunha-se àquela da historiografia gerada 

no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ao longo do século XIX. A exposição explora a 

historicidade das imagens que ajudaram a construir esta memória simultaneamente nacional e 

paulista. Para tanto, a abordagem privilegia três aspectos da inserção destas obras no circuito 
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artístico brasileiro em que foram produzidas: o processo de criação das obras pelos artistas, a 

forma pela qual foram adquiridas pelo Museu e a difusão destas obras de arte em livros didáticos 

e objetos de uso cotidiano.  

 

Sala BO1 (66.50 m²): 30 (livros) 

Sala BO2 (63.94 m²): 8 (3 telas + 5 esboços preparatórios, cartões postais e vitrais) 

Sala BO3 (59.63 m²): 10 (pinturas, esboços preparatórios, desenhos, cartões postais) 

Sala BO4 (33.86 m²): 7 (5 pinturas, 1 fotografia e 1 prato decorativo)  

Sala BO5 (92.06m²): 1 (maquete de São Paulo) 
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EXPOSIÇÃO 4 - Que história é essa? 

Problematizar a construção imaginária da História do Brasil narrada pelo projeto decorativo do 

eixo vertical de circulação do Museu Paulista, realizado durante a gestão de Affonso Taunay. 

Problematizar as escolhas de personagens que representam o processo de colonização, a 

construção territorial e o processo de Independência. Aborda-se o caráter central que tais obras 

tiveram para a fixação de uma versão histórica em que a história do Brasil seria uma derivação da 

história paulista, tida como motor protagonista da construção nacional. Problematizar a história 

do Brasil como uma “história monumental” construída por meio da mobilização da arquitetura 

palaciana do edifício (amplidão do espaço, pé-direito alto, colunas, escada de mármore, 

ornamentação, “tapete vermelho”), de materiais e grandes dimensões dos acervos (ex: vasos de 

ferro, estátua de D. Pedro I, telas do Salão Nobre), e de “obras de arte” (pinturas em tela, 

estatuária). Discute como a construção de narrativas históricas é sempre subjetiva, seletiva, 

muitas vezes atreladas a projetos políticos e como pensar historicamente exige a formulação de 

um problema (histórico), sua justificativa (teórica), a maneira de encaminhá-lo (método) e a 

seleção das fontes a serem analisadas. 

 

Hall: (285.71 m²) 2 esculturas*, 4 pinturas*, 2 placas*, 12 imagens de referência 

Escadaria (106.02 m²): 16 ânforas*, 7 esculturas*, 11 pinturas*, 9 brasões* e 18 retratos na 

sanca* 
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Salão nobre (187.41 m²): 10 pinturas* + 16 objetos (numismática, filatelia, medalhística, 

tapeçaria) 

* obras permanentes do Eixo Monumental 

 

EXPOSIÇÃO 5 – Trabalhos, trabalhadores 

Ementa geral: O módulo tem como eixo condutor o trabalho de homens e mulheres no cenário 

brasileiro envolvidos em múltiplas atividades desde o período colonial até os dias atuais, 

sobretudo na capitania/ província/ estado de São Paulo. Na perspectiva da longa duração, busca-

se captar o esforço laboral a partir de recortes que incidem sobre os produtos da ação humana e 

os saberes mobilizados - construção territorial (vias terrestres e fluviais), a labuta na terra, a 

ereção do micro e do macro nas cidades e a elaboração de artefatos. Por meio de diversas 

tipologias de acervos, intenta-se dar visibilidade a trabalhadores, cujos ofícios foram eclipsados 

pelo caráter cotidiano das ações e por se concentrarem, sobretudo, em fases intermediárias do 

processo produtivo e não especificamente nos resultados finais. Trata-se de jogar luzes sobre a 

faina diária de indígenas, escravos negros, forros, migrantes, imigrantes e atuais trabalhadores 

cujas vozes têm sido muitas vezes silenciadas, não sem conflitos ou tensões.  A questão central 

da ala é a discussão sobre o espaço ocupado pelo trabalho na sociedade contemporânea e os 

conhecimentos a que recorrem os agentes em variadas lides para a consecução das obras 

realizadas, rompendo com a noção de que o trabalho manual é mecânico, desprovido de 

investimento intelectual. 

 

Sala CL1 (56.52 m²): preenchimento da parede inteira com ferramentas 

Sala CL2 (68.27 m²): 50 (mapas, fotografias, postais, desenhos, objetos, documentos) 
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Sala CL3 (62.97 m²): 50 (pinturas, mapas, maquetes, instrumentos agrícolas, contratos de 

parcerias, fotografias aéreas, postais) 

Sala CL4 (36.11 m²): 50 (pintura, reproduções fotográficas, objetos) 

Sala CL5 (93.06 m²): 180 (cerâmica indígena, louça paulista, bancada do alfaiate, bordados Flieg, 

móveis, ferramentas de trabalho) 

 

 
 

EXPOSIÇÃO 6 - CasaCorpo 

Na exposição discute-se a constituição da “casa moderna” como um conjunto coeso de espaços 

especializados, sem, no entanto, trabalhar com period rooms. A especialização acontece não 

apenas no mobiliário e objetos que devem cumprir funções práticas, mas também na dimensão 

simbólica. Assim, o morar burguês que se difunde a partir do século XIX torna-se um meio de 

exibição de prestígio, bom gosto, riqueza e conforto, ao que se somam marcadores sociais e de 

gênero, que são elementos ativos na constituição das categorias culturais e sociais. A exposição 

procura mostrar a difusão desses valores por meio da justaposição de objetos com características 

semelhantes, mas feitos com matérias-primas diferentes – das mais caras e sofisticadas às mais 

acessíveis e de produção em massa. 

 

Sala CO1 (56.68 m²): 185 (ferros, estatuetas e objetos decorativos) 

Sala CO2 (68.61 m²): 202 (vasos, pratos, objetos decorativos, fotografias, cartões postais, 

acessórios pessoais, embalagens, porta-joias, bibelôs) 

Sala CO3 (63.24 m²): 194 (materiais de escritório, canetas, chaveiros, cachimbos, cinzeiros, 

acessórios pessoais, máquinas de escrever, bibliocantos, cadeira, busto, fotografia, itens 

decorativos, troféus, etc) 
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Sala CO4 (36.12 m²): 156 (brinquedos diversos, bonecas, ferros de passar, itens de casinha, 

louças infantis, trens, carrinhos)  

Sala CO5 (93.27 m²): 545 (124 rótulos, 54 livros, 367 objetos de dimensões variadas) 
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EXPOSIÇÃO 7 – Conquista e posse do território  

Aborda como a conquista e posse do território brasileiro e paulista deu-se através de diversos 

mecanismos, mediados pela cultura material: documentos como o Tratado de Tordesilhas e 

mapas definindo a posição dessa linha e preenchendo o território com escudos e bandeiras. Nas 

expedições exploradoras plantam-se os marcos de posse no terreno nos extremos da terra. 

Depois, fraciona-se o terreno para ocupação através das Capitanias Hereditárias, que por sua vez, 

divide-se em sesmarias, que se transformarão em fazendas com o correr do tempo, com seus 

marcos de demarcação no terreno. Na prática, a ocupação se dará com a criação de vilas, com seu 

foral, pelourinho, termo e rocio. As capelas curadas, freguesias e paróquias ajudarão na divisão 

do espaço. E, como vias de circulação, criam-se os caminhos seguindo as trilhas indígenas, que 

permitirão a circulação das tropas de mula e os carros de boi. Em todo o processo, o avanço se 

dará através do conflito e escravismo indígena e africano.    

Salas DC1 (51.16 m²) TUC (71.18 m²) e DC4 (51.00 m²) 

 

EXPOSIÇÃO 8 – Colecionismo institucional – Numismática e Filatelia 

O objetivo será contrastar duas coleções que se caracterizam por terem um público colecionador 

diferente, temporalidades diferentes. A primeira – selos, papéis moeda e comendas – é uma 

coleção tradicionalmente presente em museus e comumente reunida por homens. Está ligada ao 

interesse por papéis valiosos, com marcas de nacionalidade. Já a coleção de embalagens e rótulos 

é um conjunto de interesse popular e gráfico. Pode-se considerar uma coleção pop. A intenção é 

mostrar como um museu de história pode comportar tipos de colecionismo diferentes. Como é 

importante constituir séries documentais e de que maneira elas podem responder a diferentes 

perguntas que nos levam a conhecer nossa sociedade.  

DL1 (21.23 m²): 502 (medalhas e condecorações) 

DL2 (21.98 m²): 400 (moedas) 

 

EXPOSIÇÃO 9 – Colecionismo institucional – Embalagens e rótulos 

O objetivo será contrastar duas coleções que se caracterizam por terem um público colecionador 

diferente, temporalidades diferentes. A primeira – selos, papéis moeda e comendas – é uma 

coleção tradicionalmente presente em museus e comumente reunida por homens. Está ligada ao 

interesse por papéis valiosos, com marcas de nacionalidade. Já a coleção de embalagens e rótulos 

é um conjunto de interesse popular e gráfico. Pode-se considerar uma coleção pop. A intenção é 

mostrar como um museu de história pode comportar tipos de colecionismo diferentes. Como é 

importante constituir séries documentais e de que maneira elas podem responder a diferentes 

perguntas que nos levam a conhecer nossa sociedade. 

Salas DL3 (21.22 m²) e DL4 (22.01 m²) 

  

EXPOSIÇÃO 10 – Brincar 

Salas DO1 (21.16 m²), DO2 (22.25 m²), DO3 (20.87 m ²) e DO4 (22.01 m²): 350 (brinquedos) 
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EXPOSIÇÃO 11 – Acessórios corporais 

Ementa: A sala apresenta objetos que auxiliam na montagem de identidades individuais, sociais e 

de gênero. 

Sala TUO (88.74 m²): 80 itens (enfeites de penas, tecidos, joias, chapéus, sapatos, guarda-chuvas, 

luvas, leques) 

 

EXPOSIÇÃO 12 – Porcelanas Paulistas 

Sala TUL (88.08 m²): 60 itens (porcelanas de produção paulista associadas à alimentação: sopeiras, 

pratos com funções diversas, paliteiros, travessas). 

 

O pavimento D contará também com duas salas (DO6 e DL6) dedicadas à realização de propostas 

educativas conforme documento de diretrizes anexo a este edital. 
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EXPOSIÇÃO 13 – A Cidade que se vê 

 

Ementa: O primeiro e principal esforço de Taunay ao assumir o Museu Paulista foi montar uma 

sala especialmente dedicada à História (A10), inaugurada em 25 de dezembro de 1917. Nela, a 

cartografia ocupava um lugar de destaque. Nos anos seguintes, colecionou outros mapas e 

realizou uma seleção dos que considerava mais valiosos, publicando a “Coletânea de Mapas da 

Cartografia Paulista Antiga”, em comemoração ao centenário da independência brasileira, em 

1922, o que constituía uma novidade para a época. Até sua aposentadoria continuou essa tarefa, 

colecionando novos mapas, sem, no entanto, estudá-los ou publicá-los. A exposição apresenta a 

antiga coleção, recuperando alguns originais com melhor qualidade, e completa o estudo com 

outros mapas de Taunay e de outras coleções, como a de obras raras da Biblioteca Mário de 

Andrade, comentando didaticamente a produção de cada um e sua cronologia. 

Sala mezanino E (106.81 m²): 30 (10 mapas históricos, 10 esquemas, 10 documentos e suas 

respectivas transcrições). 

 

ÁREA DE AMPLIAÇÃO 

 

Educateca  
 
Área: 66,9 m² (8,04 X 10,03 X 5,57 X 7,62 m²)   
Descritivo: espaço de livre acesso a qualquer visitante, onde estarão disponíveis propostas de 
fruição autônomas relacionadas às temáticas do Museu. Também será utilizada para ações 
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educativas elaboradas pela equipe de educadores, em ocasiões específicas. É um espaço com 
paredes envidraçadas, contíguo à área de circulação, logo na entrada do Museu. Nessa sala 
estarão disponíveis diferentes materiais (jogos, réplicas de objetos, propostas didáticas, etc.) para 
serem utilizadas livremente pelos visitantes. O mobiliário deve ser modular, permitindo a 
reorganização dos materiais oferecidos.  
Itens previstos: bancos (dobráveis ou empilháveis), mesas de alturas reguláveis, armários com 
nichos abertos, gavetões, projetor, tela de projeção elétrica.  
 
Depósito (ao lado da Educateca)  
Área: 7 m² (3,71 X 1,58 m²)  
Descritivo: Espaço de apoio à Educateca, para guarda de materiais. 
Itens previstos: armários de diferentes dimensões. Os espaços devem contar com prateleiras 
abertas e gavetas, além de portas que possam ser trancadas. 
 
Salas para ações educativas 
 
Sala 1 (A e B) 
Área:  88,46 m² 
Descritivo: grande sala com divisória retrátil dividindo-a ao meio, permitindo usá-la totalmente 
aberta ou em dois espaços separados. Cada sala possui 9,32 X 9,19 m² 
 
Sala 2 (A e B)  
Área: 88,46 m² 
Descritivo: grande sala com divisória retrátil dividindo-a ao meio, permitindo usá-la totalmente 
aberta ou em dois espaços separados. Cada sala possui 9,32 X 9,19 m². 
Serão salas para realização de visitas orientadas e oficinas com diferentes perfis de público. Todos 
os grupos atendidos pela equipe de educação passarão em algum momento por esses espaços.  
Itens previstos: As salas devem contar com armários nas paredes com ocupação possível, pois a 
existência de uma parede divisória retrátil, uma para a lousa e tela de projeção e a bancada com 
pia, diminuem significativamente os espaços possíveis para instalação de armários. Os materiais 
a serem armazenados são aqueles utilizados pelos mediadores durante as oficinas e atividades, 
especialmente de papelaria, pintura, etc. As mesas e assentos não devem ser fixos. O ideal é que 
sejam dobráveis e empilháveis (para que a área possa ser liberada para realização de atividades 
no chão livre, utilizando almofadas). É desejável também que as mesas sejam reguláveis na altura 
e que haja bancos com pelo menos duas alturas, pensando especialmente em públicos de crianças 
e adultos. As salas também deverão contar com projetores, computadores, quadros brancos 
magnéticos e telas de projeção elétricas. 
 
Áreas de acolhimento e serviços: bilheteria, guarda-volumes individual, guarda-volumes de 
grupos, sala de conforto, café, loja, saguão de acesso.  
Área: aprox. 1.600,41 m²  
Descritivo: Entrada principal do Museu. Acolhimento do público espontâneo e grupos, com 
organização dos fluxos de visitantes individuais e grupos com acesso às áreas expositivas, 
educativas e instalações (sanitários, áreas de descanso, café etc.). Deve-se prever mobiliário em 
acordo com sua funcionalidade e respeitar a diversidade de públicos do Museu, inclusive com 
atendimento às normas da ABNT NBR 9050. A lotação total prevista para a área de acesso é de 
250 pessoas, incluindo as áreas de café e loja. Os itens detalhados abaixo devem estar 
compatibilizados nesta área. 
Itens a serem contemplados no projeto expográfico:  
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Atendimento ao público individual: mobiliário para informações e ponto de encontro, 
disponibilização de materiais informativos; empréstimo de áudio-guias e vídeoguias. Deve incluir 
guarda-volumes individuais, contemplando mobiliário para autoatendimento com tamanhos 
individuais e tamanho família. 
Atendimento de grupos: mobiliário para atendimento de até dois grupos de 40 pessoas 
simultâneos e retirada de materiais educativos. Deve também incluir guarda-volumes coletivo 
para cada grupo. 
Bilheteria: Mobiliário compatível para venda de ingressos 
Enfermaria: conjunto de mobiliário suficiente para atendimento, conforme normas aplicáveis. 
Área de conforto: Mobiliário adequado para sala de descanso de mães lactantes e gestantes. 
Deve-se prever mobiliário adequado para preparo/aquecimento de alimentos, sofás para 
descanso/amamentação e bancada para troca de fraldas. 
 
Observação: 

 Os projetos para as áreas internas do café e da loja não fazem parte das entregas deste 

edital; 

 O mobiliário de todas as salas deve atender às normas de acessibilidade; 

 As salas deverão receber também materiais do chamado “enxoval” para sua 

funcionalidade. 

Áreas de Descanso/Encontro 

Área: 829,4 m² (12 salas) 
Descritivo: são as áreas das galerias que dão acesso às salas expositivas e áreas localizadas em 
uma das salas de cada conjunto expositivo. Sua função é servir de descanso, intervalo na visitação, 
podendo conter itens de entretenimento para as crianças e adultos. 

Itens previstos: mobiliário de descanso acessível e bancadas ou mesas para jogos e 
entretenimento, especialmente de crianças. 
 

Áreas de curadoria compartilhada 

Descritivo: cada sala expositiva terá uma área dedicada a curadorias convidadas, que deverão 
estabelecer um diálogo com a exposição institucional. 

Itens previstos: mobiliário ou dispositivo multimídia conforme indicação nas plantas de layout. 
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Quadro-resumo das áreas: 

 

Descrição Ambiente Área m²

EXPOSIÇÃO 1 – Memórias da Independência Sala A1 771,02

Sala BL1 65,52

Sala BL2 63,46

Sala BL3 60,23

Sala BL4 33,83

Sala BL5 92,97

TOTAL 316,01

Sala BO1 66,5

Sala BO2 63,94

Sala BO3 59,63

Sala BO4 33,86

Sala BO5 92,06

TOTAL 315,99

Hall 285,71

Salão nobre 187,41

TOTAL 473,12

Sala CL1 56,52

Sala CL2 68,27

Sala CL3 62,97

Sala CL4 36,11

Sala CL5 93,06

TOTAL 316,93

Sala CO1 56,68

Sala CO2 68,61

Sala CO3 63,24

Sala CO4 36,12

Sala CO5 93,27

TOTAL 317,92

DC1 51,16

TUC 71,18

DC4 51

TOTAL 173,34

DL1 21,23

DL2 21,98

TOTAL 43,21

DL3 21,22

DL4 22,01

TOTAL 43,23

DO1 21,16

DO2 22,25

DO3 20,87

DO4 22,01

TOTAL 86,29

EXPOSIÇÃO 11 – Acessórios corporais TUO 88,74

EXPOSIÇÃO 12 – Porcelanas Paulistas TUL 88,08

EXPOSIÇÃO 13 – A Cidade que se vê Mezanino E 106,81

Educateca Nível A 66,9

Depósito materiais educativos Nível A 7

Salas para ações educativas - Sala1 Nível A 88,46

Salas para ações educativas - Sala2 Nível A 88,46

Áreas de acolhimento e serviços Nível A 1.600,41

Áreas de Descanso/Encontro Níveis A, B, C e D 829,40

TOTAL GERAL 5.050,30

EXPOSIÇÃO 4 - Que história é essa?

EXPOSIÇÃO 3 - Exposição Imaginando o Passado

EXPOSIÇÃO 2 – Para Entender o Museu

EXPOSIÇÃO 10 – Brincar

EXPOSIÇÃO 9 – Colecionismo institucional – Embalagens e rótulos

EXPOSIÇÃO 8 – Colecionismo institucional – Numismática e Filatelia

EXPOSIÇÃO 7 – Conquista e posse do território

EXPOSIÇÃO 6 - CasaCorpo

EXPOSIÇÃO 5 – Trabalhos, trabalhadores
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3. JUSTIFICATIVA 

O Museu Paulista da USP é um museu histórico universitário, pertencente à Universidade de São 
Paulo desde 1963. Como museu universitário com corpo docente e de especialistas, o Museu tem 
como missão institucional produzir conhecimento a partir dos estudos de suas coleções e 
transformar esse conhecimento em formas de educação em História e Patrimônio Cultural.  

Desde sua criação, o Museu conta com uma área restrita para suas exposições, já que todas as 
demais áreas técnicas e administrativas do Museu funcionavam dentro do edifício histórico. Com 
a restauração, modernização e ampliação do edifício Museu do Ipiranga ter-se-á a oportunidade 
não somente de ampliar a área expositiva anteriormente oferecida aos visitantes, mas também 
de remover as barreiras arquitetônicas presentes na edificação que impediam o acesso pleno e 
autônomo de seu público, especialmente pessoas com deficiência. Serão ainda oferecidos 
espaços adequados para a realização de ações educativas e eventos, como salas de oficinas e 
auditório. 

O edifício Museu do Ipiranga está fechado desde agosto de 2013 por causa de várias patologias. 
O edifício também não é acessível e não atende às normas de segurança contra incêndio, 
necessitando não somente de restauração, mas também de modernização e adequação às 
normas de acessibilidade vigentes.  Por ser um edifício inapropriado para os trabalhos técnicos do 
Museu e por não suportar suas Reservas Técnicas (que guardam todo o acervo institucional, mais 
de 450 mil itens entre objetos, imagens e textos), todo o acervo, laboratórios e equipes foram 
realocados em imóveis próximo ao edifício Museu do Ipiranga.  

A contratação dos Projetos Expográfico e Complementares é etapa fundamental ao processo de 
requalificação da instituição e se faz necessária para a implantação do Novo Museu do Ipiranga. 

4. OBJETO  

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço, por empreitada e por preço 

global, de elaboração de projetos expográfico e complementares, básicos e executivos para o 

Novo Museu do Ipiranga, a saber: 

1. Coordenação técnica e compatibilização dos projetos contratados com os 

projetos das Obras de Restauração, Modernização e Ampliação do Museu do 

Ipiranga; 

2. Projeto expográfico: elaboração dos projetos expositivos, considerando aspectos 

arquitetônicos, de circulação, desenhos e projetos técnicos, assim como os 

princípios de desenho universal e supressão de barreiras físicas;  

3. Projeto de mobiliário: Projeto de mobiliário para a área expositiva, áreas de 

descanso e atividades educativas e demais áreas de uso público conforme os 

requisitos presentes no Caderno Técnico e normas aplicáveis, respeitando 

princípios de Desenho Universal; 

4. Projeto de comunicação visual da exposição; 

5. Projeto de multimídia/audiovisual; 

6. Projeto luminotécnico das exposições; 

7. Projeto de instalações elétricas; 

8. Projeto de automação e dados (condicionado aos requisitos do projeto 

expográfico); 
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9. Consultoria de acessibilidade. 

5. ACEITE DA SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES Nº 01/2020 E VISITA TÉCNICA 

OBRIGATÓRIA AO LOCAL DOS SERVIÇOS  

 
A aceitação das condições expressas por essa Seleção Pública de Fornecedores deve ser registrada 

por e-mail (comprasecontratos@fusp.org.br) até às 16 horas do dia 20 de janeiro de 2020, 

quando serão encaminhados os seguintes documentos:  

Link de acesso ao Caderno Técnico – Estudo Preliminar de expografia e diretrizes 
Link de acesso às plantas deste edital 

 
A PROPONENTE terá total responsabilidade quanto ao conhecimento do local onde serão 

executados os serviços, bem como de todas as dificuldades e restrições para sua execução. Para 

auxiliar na elaboração e no correto dimensionamento da proposta, o PROPONENTE deverá 

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, à Rua dos Patriotas s/n, 

Ipiranga, São Paulo, SP.  

 

A visita ao local dos serviços é obrigatória e deverá ser feita por um a cinco representantes 

técnicos do PROPONENTE ou de seus prepostos, mediante a apresentação de procuração, carta 

de preposição ou documento semelhante. A visita deverá ser feita nos dias 23 e 24 de janeiro de 

2020, podendo escolher os seguintes horários: das 8h00 às 10h00, das 10h30 às 12h30, das 13h30 

às 15h30, das 15h30 às 17h30. A visita deve ser agendada por meio do e-mail 

museologia@gmail.com. No e-mail deve ser incluído no campo assunto: MUSEU DO IPIRANGA – 

VISITA TÉCNICA e informar a data e horário escolhidos, bem como os dados dos profissionais que 

fará a visita (nome, cargo, e-mail e telefone). 

Atendendo às normas de segurança, informamos que será obrigatório o uso de capacete de 

segurança (a ser fornecido no local) e solicitamos o uso de calça comprida, sapato fechado e sem 

salto. 

6. VALOR DE REFERÊNCIA  

O Valor de Referência para a execução do objeto deste contrato será de, no máximo, R$ 

1.303.500,00 (Hum milhão, trezentos e três mil e quinhentos reais). Os recursos para esta 

contratação serão provenientes de patrocínio privado de convênio nº 17.396, celebrado entre a 

FUSP e a Fundação Banco do Brasil. 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE os projetos básicos e executivos, devidamente 

assinados pelo profissional técnico responsável, que mantenha vínculo formal com a empresa 

ofertante, que permitam a contratação da execução das obras das instalações, produção da arte 

gráfica e digital, mobiliário expositivo e sinalizações. 

Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 
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Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à implantação. Deverão ser 

apresentados os seguintes produtos: 

a) Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais 

empregados bem como todos os detalhes construtivos necessários; 

b) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços equipamentos e 

instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e memoriais de 

cálculos que forem necessários; 

c) Planilha orçamentária detalhada com cronograma físico-financeiro para tomada de 

preços da execução, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico 

competente – RRT do CAU 

 

O item Planilha orçamentária deverá abranger as memórias de cálculo das quantidades 

de todos os materiais e serviços abordados nos projetos, quantificados de acordo com 

critérios de medição e contemplação claramente identificados (Sistema Pini, Sicaf, etc.); 

cotações dos materiais e serviços abordados nos projetos, realizadas junto ao mercado, 

número mínimo de 3 (três) cotações para cada material ou serviço, composições de custos 

de cada serviço e/ou material cotado junto ao mercado: 

i. Descrição de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo 

parcial; 

ii. b) Custo total orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada 

serviço e/ou material; 

iii. As taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas; 

As planilhas de quantidades deverão ser elaboradas separadamente por áreas de trabalho 

e projetos específicos dentro da mesma área de trabalho. 

As quantidades deverão ser apresentadas por meio de itens sequenciais contendo a 

descrição completa dos materiais, serviços, equipamentos, "hardwares" e "softwares", e 

as quantidades identificadas por ambiente e pavimento do edifício, sendo vedada a 

utilização de verbas (vb). 

Nas cotações deverá constar a descrição completa dos materiais, serviços, equipamentos, 

"hardwares" e "softwares" cotados, abrangendo inclusive mão-de-obra especializada, 

quando necessária, custos agregados, fretes, impostos, etc. 

 

d) Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas de projeto 

estabelecidas e conforme cronograma físico-financeiro, de modo a reduzirem-se os riscos 

de perdas e retrabalho; 

e) Mediana de preços do SINAPI; 

f) Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, poderão 

ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por 

órgão ou entidade da administração pública federal, ou do Distrito Federal, incorporando-

se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos 

constantes do SINAPI; 
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g) Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações; 

h) Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (se houver).  

7. ESPECIFICAÇÕES DAS ETAPAS 

 

1. Coordenação técnica e compatibilização de projetos 

 A etapa de coordenação técnica envolve a proposição de metodologia de trabalho e 

desenvolvimento das atividades integrando a equipe da CONTRATANTE e os 

profissionais responsáveis por cada um dos projetos; 

 Os projetos expográficos e complementares deverão ser desenvolvidos a partir dos 

layouts e especificações contidas no Estudo Preliminar fornecido pela CONTRATANTE e 

compatibilizados à luz do projeto arquitetônico de obras de restauro, modernização e 

ampliação do edifício, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos 

projetos a fim de evitar conflitos entre eles;  

 Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética 

arquitetônica existente deverá ser previamente aprovada pela CONTRATANTE. 

 

2. Anteprojeto 

 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado para caracterizar a obra; 

 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços objeto deste Termo, bem 

como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do 

empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes 

da edificação; 

 O Anteprojeto será constituído por um relatório técnico, contendo o memorial descritivo 

das soluções, partido expográfico e componentes. 

 

3. Projeto Básico 

 O Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes à compreensão do 

empreendimento a ser executado, com nível de detalhamento relativo de todas as suas 

etapas; 

 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à compreensão do 

empreendimento, apresentando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; 

 Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a CONTRATADA 

deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos 

econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final do trabalho; 

 Além das especificações que representem todos os detalhes construtivos elaborados 

com base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Básico será constituído por um relatório 

técnico contendo a revisão e a complementação do memorial descritivo e do memorial 

de cálculo apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto. 
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4. Projeto Executivo 

 O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do 

empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de 

todas as suas etapas; 

 O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do 

empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; 

 Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com 

base no Projeto Básico aprovado, o Projeto Executivo será constituído por um relatório 

técnico, contendo a revisão, o detalhamento e a complementação do memorial 

descritivo apresentado, bem como o cronograma de execução naquela etapa de 

desenvolvimento do projeto. 

8. ESPECIFICAÇÕES DAS ENTREGAS POR ETAPA 

1. Coordenação técnica e compatibilização de projetos 

i. Anteprojeto 

No início do trabalho a CONTRATADA deve apresentar um plano de trabalho com 

detalhamento de todas as etapas pertinentes ao serviço contratado. Este plano deverá 

conter metodologia e cronograma das etapas de entrega. 

 

ii. Projeto Básico 

Relatório sucinto de execução do plano de trabalho na etapa de Anteprojeto e das ações 

realizadas visando à compatibilização dos projetos contratados com os projetos das obras 

de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga e cronograma de execução 

e eventuais ajustes de cronograma de execução da etapa seguinte. 

 

iii. Projeto Executivo 

Relatório de execução do plano de trabalho na etapa de projeto básico e das ações 

realizadas visando à compatibilização de projetos contratados com os projetos das obras 

de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 

 

2. Projeto Expográfico 

i. Anteprojeto 

a) Memorial descritivo e justificativa das propostas conceitual e visual, contendo imagens 

que permitam sua clara interpretação, análise e avaliação. 

b) Definições Gerais do partido expográfico proposto considerando as principais exigências 

contidas no Edital e Termo de Referência, conceitos apresentados pela curadoria a partir 

das avaliações e considerações da equipe curatorial e da compatibilização do projeto 

expográfico e complementares com os projetos das obras de restauro, ampliação e 

modernização do Museu do Ipiranga. 
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ii. Projeto básico 

a) Projeto contendo a apresentação do design proposto conforme sua configuração 

técnico-construtiva da solução expográfica com nível de detalhamento nas normas 

técnicas de apresentação e representação gráfica; 

b) Memorial descritivo e justificativa do projeto expositivo;  

c) Plantas baixas, cortes, detalhes construtivos e especificações técnicas e de materiais 

suficientes para a compreensão do projeto, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes; 

d) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

iii. Projeto Executivo – Etapa 1  

a) Desenvolvimento da planta museográfica; 

b) Projeto contendo plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes construtivos suficientes 

para fazer compreender o projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as 

Normas Técnicas pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de Referência (com 

RRT/ART); 

c) Memorial descritivo do projeto, contendo a descrição detalhada de cada módulo 

expositivo (com RRT/ART); 

d) Planilhas detalhadas do orçamento, contendo os quantitativos, as composições de custo 

unitário de cada item orçado, os preços de todos os serviços, o cronograma físico-

financeiro, as referências orçamentárias e uma declaração informando a base de cálculo 

do orçamento (com RRT/ART). 

iv. Projeto Executivo – Etapa 2  

a) Revisão e ajustes eventuais da planta museográfica; 

b) Desenvolvimento de layout interno das vitrines; 

c) No caso de ajustes na planta museográfica, a reapresentação do projeto contendo 

plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes construtivos suficientes para fazer 

compreender o projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas 

Técnicas pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de Referência (com RRT/ART); 

d) No caso de ajustes na planta museográfica, a reapresentação do Memorial descritivo do 

projeto, contendo a descrição detalhada de cada módulo expositivo (com RRT/ART); 

e) Atualização das  Planilhas detalhadas do orçamento, contendo os quantitativos, as 

composições de custo unitário de cada item orçado, os preços de todos os serviços, o 

cronograma físico-financeiro, as referências orçamentárias e uma declaração 

informando a base de cálculo do orçamento (com RRT/ART). 

3. Projeto de Mobiliário 

i. Anteprojeto 

a) Memorial descritivo e justificativa das propostas conceitual e visual, contendo imagens 

que permitam sua clara interpretação, análise e avaliação. 



                              
 

30 

 

b) Definições Gerais do partido proposto considerando as principais exigências contidas no 

Edital, Termo de Referência e Caderno Técnico. 

ii. Projeto básico 

a) Projeto contendo apresentação do design proposto conforme sua configuração técnico-

construtiva das soluções propostas, com nível de detalhamento nas normas técnicas de 

apresentação e representação gráfica; 

b) Memorial descritivo e justificativa do projeto expositivo;  

c) Plantas baixas, cortes, detalhes construtivos e especificações técnicas e de materiais 

suficientes para a compreensão do projeto, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes; 

d) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

iii. Projeto Executivo – Etapa 1 (agosto de 2020) 

a) Desenvolvimento de 02 (dois) protótipos de dois modelos de vitrine, sendo um deles 

necessariamente uma vitrine com traineis. Os protótipos devem ser produzidos com 

base nas especificações de material e dimensões previstos no projeto, sendo dois deles 

para teste e dois para validação; 

b) Projeto de cada tipo de mobiliário contendo plantas baixas, cortes, perspectivas e 

detalhes construtivos suficientes para fazer compreender o projeto e permitir sua 

perfeita execução, de acordo com as Normas Técnicas pertinentes e diretrizes do Edital 

e Termo de Referência (com RRT/ART); 

c) Memorial descritivo do projeto, contendo a descrição detalhada de cada módulo 

expositivo (com RRT/ART); 

d) Planilhas detalhadas do orçamento, contendo os quantitativos, as composições de custo 

unitário de cada item orçado, os preços de todos os serviços, o cronograma físico-

financeiro, as referências orçamentárias e uma declaração informando a base de cálculo 

do orçamento (com RRT/ART). 

iv. Projeto Executivo – Etapa 2 (dezembro de 2020) 

a) Projeto detalhado contendo a distribuição do mobiliário, portanto sua quantificação em 

plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes construtivos suficientes para fazer 

compreender o projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas 

Técnicas pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de Referência (com RRT/ART); 

b) Eventuais ajustes ou revisões, conforme os protótipos ou ajustes da planta 

museográfica; 

c) Atualização do Memorial descritivo do projeto, contendo a descrição detalhada de cada 

módulo expositivo (com RRT/ART); 

d) Atualização das Planilhas detalhadas do orçamento, contendo os quantitativos, as 

composições de custo unitário de cada item orçado, os preços de todos os serviços, o 

cronograma físico-financeiro, as referências orçamentárias e uma declaração 

informando a base de cálculo do orçamento (com RRT/ART). 
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4. Projeto de comunicação visual das exposições 

i. Anteprojeto 

a) Memorial descritivo e justificativa das propostas conceitual e visual, contendo imagens 

que permitam sua clara interpretação, análise e avaliação. 

b) Definições gerais da programação visual proposta considerando as principais exigências 

contidas no Edital e Termo de Referência, conceitos apresentados pela curadoria a partir 

das avaliações e considerações da equipe curatorial e da compatibilização do projeto 

expográfico e complementares com os projetos das obras de restauro, ampliação e 

modernização do Museu do Ipiranga. 

ii. Projeto básico 

a) Projeto contendo apresentação do design proposto com nível de detalhamento nas 

normas técnicas de apresentação e representação gráfica, suficientes para a confecção 

de orçamentos preliminares de construção da expografia e sinalização expositiva; 

b) Plantas baixas, cortes, detalhes construtivos e especificações técnicas e de materiais 

suficientes para a compreensão do projeto, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes; 

c) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

 

iii. Projeto Executivo  

a) Manual com os critérios gráficos adotados na produção das peças; 

b) Projeto contendo plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes suficientes para fazer 

compreender o projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas 

Técnicas pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de Referência (com RRT/ART); 

c) Memorial descritivo do projeto, contendo a descrição detalhada de cada módulo 

expositivo e/ou de fabricação dos elementos que compreendem o conjunto da 

comunicação visual, dos sistemas de detalhes dos sistemas de instalação e / ou fixação 

dos elementos que compreendem o conjunto da comunicação visual (com RRT/ART);  

d) Planilha orçamentária detalhada, contendo os quantitativos, as composições de custo 

unitário de cada item orçado, os preços de todos os serviços, o cronograma físico-

financeiro, as referências orçamentárias e uma declaração informando a base de cálculo 

do orçamento (com RRT/ART). 

  

5. Projeto de multimídia/audiovisual 

i. Anteprojeto 

a) Apresentação dos aparatos interativos, recursos de multimídia e audiovisuais para cada 

ambiente e conteúdo e recursos de acessibilidade de cada solução apresentada de acordo 

com as Normas Técnicas pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de Referência; 

necessidades de infraestrutura da rede de lógica para compatibilização do projeto 

expográfico e complementares com os projetos das obras de restauro, ampliação e 

modernização do Museu do Ipiranga. 
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ii. Projeto básico 

a) Descrever os aparatos interativos, recursos de multimídia e audiovisuais, formatos, 

quantidades, fornecedores, detalhamento das necessidades de infra-estrutura da rede de 

lógica; 

b) Definir sinopses e direção de arte das peças e descrever recursos de acessibilidade; 

c) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

iii. Projeto executivo 

a) Projeto técnico de instalação audiovisual, com localização e diagramas de bloco de 

interligação dos equipamentos audiovisuais e indicação de cargas elétricas, necessidades 

de infraestrutura da rede de lógica; 

b) Plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes suficientes para fazer compreender o 

projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas Técnicas pertinentes 

e diretrizes do Edital e Termo de Referência; 

c) Memorial descritivo com especificação dos equipamentos, e especificação técnica dos 

formatos das mídias; 

d) Planilha orçamentária detalhada para o desenvolvimento, compra e instalação dos 

recursos assinada pelo responsável técnico pelo projeto; 

e) Layouts das peças que forem conceituadas fora de formato tradicional (16:9) 

 

6. Projeto luminotécnico das exposições 

i. Anteprojeto 

a) Memorial justificativo e descritivo das propostas conceitual e design de iluminação, 

contendo imagens que permitam sua clara interpretação, análise e avaliação; 

b) Definições Gerais da proposta luminotécnica considerando as principais exigências 

contidas no Edital e Termo de Referência, conceitos apresentados pela curadoria a partir 

das avaliações e considerações da equipe curatorial e da compatibilização do projeto 

expográfico e complementares com os projetos das obras de restauro, ampliação e 

modernização do Museu do Ipiranga. 

ii. Projeto básico 

a) Plantas de distribuição dos pontos de luz, com definição das soluções de iluminação para 

vitrines e demais artefatos que compõem a exposição; 

b) Detalhamento das luminárias e sua fixação, para compatibilização com o projeto de 

arquitetura; 

c) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

iii. Projeto Executivo 

a) Projeto de luminotécnica com detalhes suficientes para a execução e instalação das 

luminárias e equipamentos e informações para compatibilização do projeto de 

arquitetura, projeto expográfico, projeto de instalações elétricas e complementares. 
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b) Plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes suficientes para fazer compreender o 

projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas Técnicas pertinentes 

e diretrizes do Termo de Referência. 

c) Memorial descritivo com especificação completa dos equipamentos, e especificação 

técnica de cada tipologia de luminária ou equipamentos auxiliares e sistemas de fixação 

necessários à instalação; 

d) Planilha orçamentária detalhada para o desenvolvimento, compra e instalação dos 

recursos assinada pelo responsável técnico pelo projeto. 

 

7. Projeto de instalações elétricas  

i. Anteprojeto 

a) Memorial descritivo dos projetos de instalações elétricas e de sistemas (rede de lógica); 

b) Definições Gerais da proposta de instalações elétricas e de sistemas (rede de lógica – 

dados/voz), considerando as principais exigências contidas no Edital e Termo de 

Referência, conceitos apresentados pela curadoria a partir das avaliações e considerações 

da equipe curatorial e da compatibilização dos projetos expográficos e complementares 

com os projetos das obras de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 

ii. Projeto básico 

a) Plantas de distribuição dos pontos de energia, com definição das soluções elétricas para a 

instalação da iluminação das vitrines, multimídias, necessidades de pontos de rede de 

lógica (dados e voz) e demais artefatos que compõem a exposição; 

b) Detalhamento dos equipamentos elétricos, de estruturação da rede de lógica (dados/voz) 

e de iluminação que serão instalados e a compatibilização com o projeto de 

arquitetura/iluminação/automação; 

c) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

iii. Projeto Executivo 

a) Projeto de instalações elétricas e de estruturação da rede de lógica (dados/voz) com 

detalhes suficientes para a execução e instalação das luminárias, equipamentos e 

informações para compatibilização do projeto de arquitetura, projeto expográfico e 

complementares; 

b) Plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes suficientes para fazer compreender o 

projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas Técnicas pertinentes 

e diretrizes do Edital e Termo de Referência (com RRT/ART); 

c) Memorial descritivo com especificação dos equipamentos, e especificação técnica de 

cada tipologia de luminária ou equipamento necessário à instalação;  

d) Planilha orçamentária detalhada para o desenvolvimento, compra e instalação dos 

recursos assinada pelo responsável técnico pelo projeto (com RRT/ART). 

8. Projeto de automação e dados (condicionado aos requisitos do projeto expográfico) 
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i. Anteprojeto 

a) Memorial descritivo e diagramação da infraestrutura necessária; 

b) Definições Gerais da proposta de automação e dados, considerando as principais 

exigências do projeto expográfico e da compatibilização dos projetos contratados com os 

projetos das obras de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 

ii. Projeto básico 

a) Plantas de distribuição da infraestrutura, cabeamento e definição dos equipamentos de 

automação e dados necessários para a plena execução do projeto expográfico; 

b) Detalhamento dos equipamentos de automação e dados, de estruturação da rede de 

lógica (dados/voz) que serão instalados compatibilizados com os projetos das obras de 

restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 

c) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

iii. Projeto Executivo 

a) Projeto com as plantas de distribuição da infraestrutura, cabeamento e de estruturação 

da rede de lógica (dados/voz) com detalhes suficientes para a execução e instalação das 

dos equipamentos de automação e dados e compatibilização do projeto expográfico e 

complementares com os projetos das obras de restauro, ampliação e modernização do 

Museu do Ipiranga. 

b) Plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes suficientes para fazer compreender o 

projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas Técnicas pertinentes 

e diretrizes do Edital e Termo de Referência (com RRT/ART); 

c) Memorial descritivo com especificação dos equipamentos e especificação técnica de cada 

de equipamento de automação e dados ou recursos necessários à plena instalação;  

d) Planilha orçamentária detalhada para o desenvolvimento, compra e instalação dos 

recursos assinada pelo responsável técnico pelo projeto (com RRT/ART). 

 

9. Consultoria de acessibilidade 

 

i. Relatório I (conforme cronograma de Anteprojeto) 

a) Avaliação das propostas arquitetônicas e expositivas apresentadas; 

b) Avaliação dos fluxos de circulação de públicos; 

c) Identificação de barreiras arquitetônicas, comunicacionais; 

d) Projeto técnico contendo apresentação de propostas para possíveis adequações que se 

façam necessárias e que contemplem os mais diversos perfis de público principalmente 

aqueles que apresentem algum tipo de deficiência (visual, física, auditiva, intelectual, 

múltiplas deficiências, entre outras). 

 

ii. Relatório II – (conforme cronograma de Projeto básico) 

a) Avaliação das propostas arquitetônicas e expositivas apresentadas; 
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b) Avaliação dos fluxos de circulação de públicos; 

c) Identificação de barreiras arquitetônicas, comunicacionais; 

d) Projeto técnico contendo detalhamento das propostas em nível de projeto para possíveis 

adequações que se façam necessárias e que contemplem os mais diversos perfis de 

público; 

e) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

 

iii. Relatório III – (conforme cronograma de Projeto Executivo) 

a) Detalhamento das propostas para possíveis adequações que se façam necessárias e que 

contemplem os mais diversos perfis de público; 

b) Planilha orçamentária detalhada para o desenvolvimento, compra e instalação dos 

recursos assinada pelo responsável técnico pelo projeto. 

9. PROJETOS LEGAIS 

A CONTRATADA é responsável pela elaboração de projeto, protocolar e tramitar junto aos órgãos 

de patrimônio para obtenção do projeto expográfico e complementares nas etapas de projeto 

básico e executivo. 

 

10.1 PROJETOS LEGAIS COM APROVAÇÃO NO CONDEPHAAT 
 
O item contempla os serviços de elaboração de projetos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas e documentação complementar necessária para aprovação dos mesmos conforme 

exigência do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do 

Estado de São Paulo – CONDEPHAAT, onde deverão ser aprovados os projetos. Contempla 

também a execução de todos os trâmites processuais abrangendo o protocolo dos projetos e 

documentação complementar para aprovação, acompanhamento dos trâmites, atendimento às 

solicitações e exigências de alterações ou complementações nas informações, respostas a 

eventuais "comunique-se" e, outras solicitações até a aprovação integral do projeto. Deverão ser 

entregues no mínimo: 

a) Protocolo da solicitação para a aprovação do projeto expográfico e complementares; 

b) Documentos relativos aos trâmites processuais emitidos pelo CONDEPHAAT; 

c) Ofício emitido pelo CONDEPHAAT contendo a aprovação integral do projeto; 

d) Conjunto dos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e demais documentos 

que façam parte do projeto de restauro e reforma do conjunto, com a aprovação integral pelo 

CONDEPHAAT. 

 

10.2 PROJETOS LEGAIS COM APROVAÇÃO NO IPHAN 
 

O item contempla os serviços de elaboração de projetos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas e documentação complementar necessária para aprovação dos mesmos conforme 

exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde deverão ser aprovados 

os projetos. 
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Contempla também a execução de todos os trâmites processuais abrangendo o protocolo dos 

projetos e documentação complementar para aprovação, acompanhamento dos trâmites, 

atendimento às solicitações e exigências de alterações ou complementações nas informações, 

respostas a eventuais "comunique-se" e, outras solicitações até a aprovação integral do projeto. 

Deverão ser entregues no mínimo: 

a) Protocolo da solicitação para a aprovação do projeto expográfico e complementares; 

b) Documentos relativos aos trâmites processuais emitidos pelo IPHAN; 

c) Ofício emitido pelo IPHAN contendo a aprovação integral do projeto; 

d) Conjunto dos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e demais documentos 

que façam parte do projeto de restauro e reforma do conjunto, com a aprovação integral pelo 

IPHAN. 

 

10.3 PROJETOS LEGAIS COM APROVAÇÃO NO CONPRESP 
 

O item contempla os serviços de elaboração de projetos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas e documentação complementar necessária para aprovação dos mesmos conforme 

exigência do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo – CONPRESP, onde deverão ser aprovados os projetos. 

Contempla também a execução de todos os trâmites processuais abrangendo o protocolo dos 

projetos e documentação complementar para aprovação, acompanhamento dos trâmites, 

atendimento às solicitações e exigências de alterações ou complementações nas informações, 

respostas a eventuais "comunique-se" e, outras solicitações até a aprovação integral do projeto. 

Deverão ser entregues no mínimo: 

a) Protocolo da solicitação para a aprovação do projeto do projeto expográfico e complementares; 

b) Documentos relativos aos trâmites processuais emitidos pelo CONPRESP; 

c) Ofício emitido pelo CONPRESP contendo a aprovação integral do projeto; 

d) Conjunto dos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e demais documentos 

que façam parte do projeto de restauro e reforma do conjunto, com a aprovação integral pelo 

CONPRESP. 

 

10.4. PROJETOS LEGAIS COM APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS 

 

O item contempla os serviços de elaboração de projetos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas e documentação complementar necessária para aprovação dos mesmos conforme 

exigência do Corpo de Bombeiros de São Paulo, onde deverão ser aprovados os projetos, 

respeitando o que disciplina o Decreto Estadual Nº 63.911, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

e suas instruções técnicas vigentes, especialmente a Instrução Técnica nº 40/2019 - Edificações 

históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. Contempla também a 

execução de todos os trâmites processuais abrangendo o protocolo dos projetos e documentação 

complementar para aprovação, acompanhamento dos trâmites, atendimento às solicitações e 

exigências de alterações ou complementações nas informações, respostas a eventuais 

"comunique-se" e, outras solicitações até a aprovação integral do projeto.  
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10. PRAZOS DE EXECUÇÃO 

O prazo máximo para a entrega do objeto será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura 

do contrato e da autorização formal da CONTRATANTE para o início dos serviços.  

Os serviços deverão obedecer ao seguinte Cronograma Físico de execução: 

 

Item Serviços 
Prazo  

Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

01 Anteprojeto 60 dias           

02 Projeto Básico   90 dias        

03 
Projeto 
Executivo – 
Etapa 1 

    
 90 dias     

04 
Projeto 
Executivo – 
Etapa 2* 

    
        

 

 

* Somente em relação à complementação do Projeto Expográfico e de Mobiliário. 

 

O Prazo de vigência contratual será de doze meses, contados a partir da data da assinatura do 

contrato pertinente, considerando as possíveis prorrogações. 

11.  REQUISITOS A SEREM EXIGIDOS NA SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 

Os documentos, a seguir listados, deverão ser apresentados em 02 (duas) vias impressas e, ainda, 
gravados em 02 (dois) CD’s ou pendrives contendo, em ambos, os mesmos arquivos digitais em 
formato PDF.  

Os arquivos deverão ser organizados nos CD’s ou pendrives em 02 (duas) pastas, nomeadas da 
forma abaixo: 

 

1. Envelope 1 – Documentação jurídico-fiscal e habilitação técnica: 

i. Deverá conter toda a documentação jurídico-fiscal e de habilitação técnica, 

devidamente atualizada e em plena validade no dia limite para apresentação da 

documentação:  

 

● Prova de regularidade com a com a Fazenda Estadual (ICMS) e Municipal (ISS);  

● Certidão de regularidade com o FGTS;  

● Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, ou de execução patrimonial, 

expedida pelo Distribuidor da Sede da empresa convidada, com data de emissão não 

superior a 30 (trinta) dias da data de apresentação da documentação da Seleção Pública 

de Fornecedores nº 01/2020;  

● Certidão negativa de débitos trabalhistas;  
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● Certidão de débitos relativos a créditos tributários Federais e a dívida ativa da União;  

● Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de Sociedade Comercial. No caso de Sociedade por Ações, tais documentos 

deverão ser acompanhados de documento comprobatório da eleição de seus 

Administradores em exercício;  

● Inscrição do ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da 

Diretoria em exercício;  

● Cópia atualizada do CNPJ; 

● Responsáveis legais: Nome(s) e cargo(s); 

● Responsáveis Técnicos: Nome(s), cargo(s) e currículo(s); 

● Demonstração Contábil do último exercício encerrado, legalmente exigível, de forma a 

demonstrar que a empresa possui patrimônio líquido igual ou superior a 7,5% do valor 

total estimado da contratação;  

● Atestados de idoneidade financeira (Mínimo 02) expedidos por instituição financeira, com 

data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de apresentação da documentação 

da Seleção Pública de Fornecedores nº 01/2020; 

● Política de Compliance da empresa, com apresentação das boas práticas adotadas, se 

implantada; 

● Referências Comerciais; 

● Declarações: Anexo II. 

● Atestado de Visita Técnica ao Museu, nos termos do item 5 do presente instrumento. 

 

ii. Requisitos para a habilitação técnica 

b1) Habilitação técnica da empresa 

● Registro de inscrição no CAU-SP da Empresa e do(s) profissional(is) responsável(is) 

técnico(s), bem como comprovante do pagamento da anuidade relativa a 2019;  

● Relação de serviços em andamento: contratantes, locais, tipos, datas de início e término; 

● Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, para os itens abaixo 

indicados, em nome da PROPONENTE, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove aptidão da PROPONENTE para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

concorrência. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter, além do nome do atestante, endereço 

e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que a CONTRATANTE possa 

valer-se para manter contato com a empresa declarante. Para fins de habilitação 

consideram-se pertinentes e compatíveis os atestados registrados no CAU que 

contemplem os serviços de: 
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i. Elaboração ou execução de projeto de expografia de longa duração3 com 

acervos bidimensionais e tridimensionais e, complementarmente, de 

elaboração ou execução de projeto de exposição temporária em instituição 

museológica. 

ii. Coordenação técnica de projetos de arquitetura e/ou expografia em 

instituição museológica, envolvendo projetos complementares (exemplo: 

comunicação visual, luminotécnica, acessibilidade, multimídia etc). 

 

b2) Habilitação técnico-profissional 

a) Apresentação do rol contendo a designação dos profissionais que serão envolvidos no 

desenvolvimento dos projetos, considerando a equipe mínima indicada abaixo. A 

apresentação deve conter o minicurrículo dos responsáveis pelas seguintes áreas: 

Coordenação técnica e de compatibilização de projetos – Profissional com experiência 

comprovada de no mínimo 10 (dez) anos na coordenação técnica de projetos expográficos e 

complementares (multimídia/audiovisual, acessibilidade, luminotécnica e instalações 

elétricas); 

Arquitetura – Arquiteto com experiência comprovada na realização de projetos expográficos 
em edificações com, no mínimo, 900m² de área construída com complexidade semelhante à 
deste objeto e, no mínimo, 10 (dez) anos de experiência em projetos de exposições em 
espaços museológicos, com atestado registrado no CAU, incluindo no currículo exposições de 
longa duração e projetos que tenham previsto design e recursos acessíveis em sua concepção;  

Observação: Não será admitida a somatória de áreas parciais de edificações para efeito de 
comprovação da área construída mínima estabelecida. 

Design Gráfico – Designer com experiência mínima de 10 (dez) anos comprovada em museus 
e espaços expográficos. É desejável que haja experiência em projetos de exposições de longa 
duração e projetos que tenham previsto design e recursos acessíveis em sua concepção; 

Multimídia/audiovisual – Profissional com experiência comprovada de, no mínimo, 10 (dez) 
anos na realização e execução de projetos multimídia e audiovisuais para museus e espaços 
expográficos. É desejável que haja experiência em projetos de exposições de longa duração e 
projetos que tenham previsto design e recursos acessíveis em sua concepção; 

b) Currículos dos profissionais responsáveis por cada especialidade do projeto e da 

coordenação técnica. Não é obrigatória a apresentação de currículos da consultoria de 

acessibilidade e de Engenharia Elétrica e Engenharia de Automação/Sistemas. Para a 

consultoria de acessibilidade é exigida experiência comprovada no desenvolvimento 

de consultoria e projetos em espaços museológicos e expositivos, sendo desejável a 

apresentação de currículo, mas não obrigatório. Para os projetos de instalações 

elétricas e de sistemas (rede de lógica de dados/voz), antes da contratação, será 

exigido profissional com experiência comprovada na realização de projetos com, no 

mínimo, 900m² de área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 

                                                 
3 Para fins deste edital, consideramos exposição de longa duração as exposições que tenham o tempo 
mínimo de 3 anos de exibição.  
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c) Comprovação de registro CLT ou pré-contrato com os profissionais que não fazem 

parte do quadro fixo profissional da PROPONENTE; 

d) No caso do responsável pelo projeto expográfico, deverá ser apresentado também 

registro no CAU do responsável técnico pelo serviço, constando Atestado de 

Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CAU, por execução de serviços 

de características semelhantes ao do objeto do presente Termo de Referência. No caso 

de projeto de elétrica, deverá apresentar registro do CREA do responsável técnico pelo 

serviço, caso a PROPONENTE seja contratada. 

 

A CONTRATANTE se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos 

atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros 

documentos comprobatórios do conteúdo declarado.  

Os documentos listados nos Envelopes 01 e 02 deverão ser entregues junto com a proposta, no 

entanto, não havendo tempo hábil para apresentação de toda a documentação solicitada, será 

facultado à PROPONENTE encaminhar os protocolos, ou mesmo uma carta de compromisso 

assumindo prazo definido para a entrega dos documentos restantes. Cabe ressaltar que antes da 

contratação é obrigatório que toda a documentação tenha sido entregue ao Setor de Compras e 

Contratos da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP. 

Todas as certidões solicitadas deverão ter validade superior à data de entrega dos envelopes. 

 

2) Envelope 2 – Proposta comercial 

 

a) A Proposta Comercial deverá atender ao limite do preço total para a execução dos 

serviços objeto deste Edital, conforme o modelo estabelecido a seguir. 

 

 PROPOSTA FINANCEIRA Valor máximo 

Etapa 1 

Coordenação técnica e compatibilização 
dos projetos contratados com os projetos 
das Obras de Restauração, Modernização 
e Ampliação do Museu do Ipiranga 

R$ 

Projeto expográfico  R$  

Projeto de mobiliário R$ 

Projeto de comunicação visual da 
exposição e projetos gráficos (catálogo, 
folder e convite) 

R$  

Projeto de multimídia/audiovisual R$ 

Projeto luminotécnico das exposições R$ 

Projeto de instalações elétricas R$ 

Projeto de automação e dados R$ 
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Consultoria de acessibilidade R$ 

Etapa 2* 
Complementação do Projeto Expográfico 
e Projeto de Mobiliário  R$ 

 TOTAL R$  

 

*O valor proposto para a Etapa 2 - Detalhamento do Projeto Expográfico e Projeto de Mobiliário  
- deve ser de até 11% do valor global proposto, sendo que a somatória das etapas 1 e 2 não poderá 
exceder o valor total limite deste edital. 

Os serviços objeto desta Seleção Pública de Fornecedores serão contratados por preço global, que 

deverá incluir todas as despesas diretas e indiretas como: mão de obra, encargos sociais e 

trabalhistas, despesas fiscais, transporte, alimentação da equipe e horas extras necessárias à sua 

elaboração, inclusive o lucro da CONTRATADA. 

Os pagamentos serão efetuados com base no Cronograma de Pagamento abaixo, de acordo com 

as etapas entregues e confirmação de aceite da etapa entregue por parte da CONTRANTANTE. 

Toda e qualquer alteração de escopo, financeira, de cronograma, ou de quantitativo deverá ser 

pré-acordada entre as partes e será objeto de uma Autorização para Alteração de Escopo, 

elaborada pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE, composta a partir dos valores da 

planilha geral consolidada do contrato. 

 

Item Etapa 
% de pagamento 

01 Entrega e aceite do Anteprojeto 20% 

02 Entrega e aceite do Projeto Básico 40% 

03 Entrega e aceite do Projeto Executivo – Etapa 1 29% ou mais 

04 Entrega e aceite do Projeto Executivo – Etapa 2 11% ou menos 

 
* O valor proposto para a Etapa 2 – Complementação do Projeto Expográfico e Projeto de 

Mobiliário - deve ser de até 11% do valor global proposto, sendo que a somatória das etapas 1 e 

2 não poderá exceder o valor total limite deste edital. 

 

OBS.: A proposta comercial deverá estar acompanhada da Planilha Orçamentária (detalhada) 

dos serviços, de forma que possa ser integralmente verificada a adequação da proposta 

comercial aos requisitos técnicos e operacionais exigidos nesse instrumento. 

12.  ANÁLISE DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO 

A sessão pública ocorrerá na sede da FUSP, no dia 31 de janeiro, às 10 horas, iniciando-se com 

o recebimento dos envelopes de proposta e de habilitação, bem como, com o credenciamento do 

responsável pelas empresas interessadas. Iniciada a sessão pública ocorrerão, nessa ordem, os 

seguintes procedimentos:  
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i. a abertura dos envelopes das propostas comerciais, para fins de análise e definição da 

proposta mais vantajosa à FUSP, nos termos estabelecidos nesse instrumento convocatório 

(menor valor);  

ii.a abertura do envelope de habilitação da empresa melhor classificada, para fins de análise 

e julgamento de sua habilitação jurídica, fiscal e técnica. 

A empresa ofertante poderá se fazer representar por meio de seu representante legal ou, ainda, 

por meio de um procurador (documento com firma reconhecida).  

Fica, desde já, esclarecido que a sessão pública poderá ser suspensa para análise das propostas. 

Durante a análise e julgamento das propostas, a PROPONENTE poderá ser solicitada a prestar 

esclarecimentos adicionais, com o objetivo de uma melhor avaliação da proposta apresentada. 

Deverá atender, de acordo com agenda e pauta a ser estabelecida pela CONTRATANTE.  

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, alterar o conteúdo da contratação, reduzindo ou 

ampliando o objeto dos serviços, ficando claro à PROPONENTE que a apresentação de proposta é 

fator de reconhecimento implícito desta possibilidade e que sua proposição considera esta 

alternativa.  

Serão desclassificadas as propostas com preços inexequíveis, assim como aquelas que não 

venham a ter demonstrada a viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos 

dos serviços são coerentes com os de mercado.  

A CONTRATANTE se reserva o direito de recusar uma ou todas as propostas apresentadas, 

contratar integral ou parcialmente os serviços, desclassificar aquelas que não atendam às 

condições desta Seleção Pública de Fornecedores, ou cancelar a Seleção Pública de Fornecedores, 

sem que caiba à nenhuma empresa PROPONENTE qualquer tipo de reivindicação, a qualquer 

título.  

A apresentação de documentos com ressalvas, rasuras ou entrelinhas poderá implicar na não 

aceitação da proposta e/ou do documento.  

As despesas com a obtenção, elaboração e apresentação da proposta e seus documentos correrão 

integralmente por conta das empresas PROPONENTES. Nenhuma empresa participante poderá, 

em hipótese alguma, pleitear ressarcimento de qualquer natureza, independentemente de sua 

classificação nesse processo de seleção.  

Em caso de desistência de participação, a empresa PROPONENTE deverá encaminhar e-mail para 

comprasecontratos@fusp.org.br, comunicando formalmente a renúncia.  

 

A PROPONENTE, quando indicada como vencedora da presente Seleção Pública de Fornecedores, 

será convidada e, desde já se compromete, a negociar com a CONTRATANTE a definição das 

etapas de execução das atividades, bem como dos valores proporcionais referentes a essas 

etapas.  

Uma vez cumprida a etapa acima, satisfeitas as necessidades da CONTRATANTE, a proponente 

será convidada a assinar Contrato com a CONTRATANTE. A proponente poderá perder sua 

condição para assiná-lo, caso se encontre em qualquer das seguintes situações:  
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● Estado de falência, concordata, insolvência notória ou situação econômico-financeira 

comprometida;  

● Títulos protestados, cujos valores possam, a juízo da CONTRATANTE, comprometer a sua 

idoneidade financeira ou a eficiente execução dos serviços objeto deste Edital;  

● Declaração de devedora da Fazenda Federal, Estadual e Municipal;  

● Fornecimento de falsa informação sobre a relação de projetos similares executados e currículo 

da equipe técnica.  

● Não designação dos técnicos indicados como membros da equipe técnica que prestará serviços 

à CONTRATANTE.  

A CONTRATANTE poderá a seu critério prorrogar a data da apresentação das propostas, sendo 

que nesta eventualidade, todos os direitos e obrigações da CONTRATANTE e dos PROPONENTES 

estarão sujeitos ao novo prazo.  

A CONTRATANTE poderá anular ou revogar a presente chamada a qualquer tempo que anteceda 

a formalização da contratação, sem que caiba aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou 

indenizações. 

A não qualificação de qualquer PROPONENTE não dará direito à indenização de qualquer 

natureza;  

Quando da análise dos documentos a PROPONENTE poderá ser chamada para prestar 

esclarecimentos adicionais.  

13. MODALIDADE DE SELEÇÃO 

Este processo de seleção de fornecedores é efetuada nos moldes de Seleção Pública de 

Fornecedores. 

A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível interface ou compatibilização 

entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de forma a viabilizar o seu 

gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica.  

14.  APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS E DOCUMENTOS 

Os projetos, desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas 

pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das normas de desenho 

técnico. 

Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) Identificação da CONTRATANTE; 

b) Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro profissional e 

assinatura; 

c) Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

d) Identificação da etapa de projeto; 

e) Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

f) Demais dados pertinentes. 



                              
 

44 

 

A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em obediência a 

eventuais padrões previamente definidos pela CONTRATANTE. 

As plantas e desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia digital 

(software AutoCad em versão até 2011). A entrega final das plantas, desenhos e 

documentos de projeto deverá ser realizada em meio digital, acompanhados de dois jogos 

de cópia em papel. 

15. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 

a) Normas da ABNT e do INMETRO; 

b) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 

c) Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR. 

16. CONDIÇÕES GERAIS 

Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 
 
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 

social e trabalhista em vigor; 

Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 

a) Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistemas de modulação e 

padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

b) Soluções de sistemas e componentes que ofereçam facilidades de operação e 

manutenção; 

c) As soluções expográficas deverão oferecer baixo risco de início e de propagação de 

incêndio; 

d) Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 

consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da 

edificação; 

e) Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento; 

f) Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a população e a 

região a serem beneficiadas; 

g) Os projetos desenvolvidos deverão estar de acordo com este Termo de Referência; 

h) Os projetos devem atender a toda legislação específica nos níveis federal, estadual e 

municipal, assim como às Normas das Concessionárias de Serviços Públicos locais. No 

mesmo sentido, os projetos devem obedecer às normas técnicas pertinentes da ABNT; 

i) Os projetos deverão ser entregues de forma impressa e por meio magnético. Os arquivos 

dos projetos deverão estar em formato “dwg” e os elementos de projeto tais como 

mobiliários, cotas e texto deverão estar separados e organizados por camadas ou layers. 
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j) As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade com as Normas do 

INMETRO e Práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e 

serviços previstos no projeto. 

k) As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e suficientes 

ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação dos 

serviços e obras. 

l) Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá 

compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e 

o desempenho técnico global. 

m) As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao clima e 

técnicas construtivas a serem utilizadas. 

n) As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 

fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

o) As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas deverão 

adotar rigorosamente os padrões das concessionárias. 

p) A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que 

somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto. 

q) As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e 

comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou 

experiências bem sucedidas, a juízo da CONTRATANTE. 

r) As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico, 

considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil 

do componente da edificação. 

s) Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização do 

componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas 

de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, definindo com 

clareza e precisão as características e desempenho técnico requerido pelo projeto, de 

modo a permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e 

fabricantes. 

t) A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de 

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATANTE. 

u) As especificações técnicas poderão incorporar informações de interesse, detalhes 

construtivos e outros elementos necessários à perfeita caracterização, inclusive catálogos 

e manuais que orientem a execução e inspeção dos serviços, desde que sejam atendidas 

as condições estabelecidas nas Práticas. 
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17. ANEXOS 
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ANEXO I - PLANTA GERAL DAS EXPOSIÇÕES   
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ANEXO II (A) – MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 
À Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP  
Av. Afrânio Peixoto, nº 14 – Butantã  
05507-000 – São Paulo – SP  
A/C: Comissão de Seleção  
 

 
PROPOSTA 

 
 
 
Ref.: PROJETO MUSEU DO IPIRANGA  
SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES Nº 01/2020 – PROJETO EXPOGRÁFICO E 
COMPLEMENTARES  
 
 
 
Prezados Senhores,  
 
Apresentamos, anexo, nossa proposta relativa à proposição em epígrafe, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados, para execução dos 
serviços de SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXPOGRÁFICO E COMPLEMENTARES, 
BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA O NOVO MUSEU DO IPIRANGA, pertencente à Universidade de São 
Paulo, sendo:  
 
- Proposta Comercial, incluindo Carta Proposta, Planilha Orçamentária 
- Proposta Técnica, incluindo currículos da equipe dedicada ao projeto, nos termos do edital 
- Documentação jurídico-legal e de Habilitação Técnica  
 
 
Validade da Proposta: 60 dias  
 
 
Dados da Participante:  
Razão Social:  
CNPJ:  
Endereço Completo:  
Telefone:  
Fax:  
E-mail para Contato:  
 
 

Nome e cargo do Responsável Legal 
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ANEXO II (B) – DECLARAÇÕES 
 

(documento a ser apresentado no envelope da Pasta 01 – Documentação jurídico-legal)  
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social), interessada em participar 
no processo de Seleção Pública de Fornecedores nº 01/2020 da Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo – FUSP, DECLARO, sob as penas da lei, que:  
 
● os dirigentes desta empresa não fazem parte do quadro de funcionários da FUSP ou da USP, 
tampouco mantém relação de parentesco com qualquer pessoa pertencente ao quadro de 
funcionários da FUSP ou da USP, até terceiro grau;  

● não temos em nosso quadro societário sócios que sejam servidores públicos federais, estaduais 
ou municipais;  

● não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos, assim como assumimos o compromisso de declarar a 
superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.  

● não estamos inscritos em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração pública;  

● não estamos pendentes, juridicamente, com Cliente(s), Fornecedor(es) e/ou Prestador(es) de 
Serviços, quanto à qualidade técnica dos produtos/serviços e pagamento(s) de 
fornecimento(s)/serviço(s) utilizado(s) e com data de quitação vencida;  

● os documentos apresentados para a participação da presente Seleção Pública de Fornecedores 
nº 01/2020 e as informações prestadas são fidedignas e verdadeiras, sob as penas da lei.  
 

Em _____ de ________ de _______ 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
Cargo exercido na empresa 

 
 

Cidade, data 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE EMPREITADA E OUTRAS AVENÇAS 

PROJETO Nº        
 

Por este contrato particular, a FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FUSP, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
68.314.830/0001-27 com sede na Av. Afrânio Peixoto, nº 14, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05507-
000, neste ato representada por seu Diretor Executivo, abaixo assinado, de acordo com termos 
estatutários e regimentais da FUSP, doravante denominada CONTRATANTE,  

e, a empresa   , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº      , com sede na 
     , nº      , bairro      , cidade de      /    , CEP      -   , neste ato representada 
por seu representante legal, doravante denominada CONTRATADA. 

Em conjunto denominadas Partes, têm entre si ajustado o presente contrato de empreitada, que 
se regerá pelos Artigos 610 e seguintes do Código Civil Brasileiro e, em especial pelas Cláusulas 
abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 A CONTRATADA realizará em favor da CONTRATANTE a empreitada, por preço global, a 
atividade de      . A CONTRATADA, desde já, declara conhecer as especificidades do 
projeto, não podendo, portanto, alegar qualquer desconhecimento das condições 
técnicas e operacionais pertinentes ao objeto do contrato.   

1.2 Os documentos listados nesta cláusula integram o presente instrumento como se suas 
cláusulas neste estivessem escritas, e, ainda, caso haja algum conflito entre estes 
indicados documentos e as disposições contidas no presente Contrato, prevalecerão, para 
efeitos de hierarquia de aplicação, as condições dos seguintes documentos, na seguinte 
ordem: o presente Contrato, o Projeto Técnico e de Entregáveis; Cronograma Físico-
Financeiro; seguidos pelos demais que por ventura vierem a ser acrescidos. São eles: 

a. Anexo I – Projeto Técnico e de Entregáveis 

b. Anexo II - Cronograma de Físico-Financeiro 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAL DA ENTREGA DA EMPREITADA 

2.1 A execução da empreitada deverá ser realizada no seguinte local:       

 

CLÁUSULA TERCEIRA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

3.1 Responsabilizar-se direta e exclusivamente pelo fornecimento do objeto contratado, 
inclusive realizando o registro do contrato junto ao órgão de classe competente e, 
consequentemente, deverá responder civil e criminalmente pela integridade técnica do 
projeto e por todos os danos e prejuízos que venha causar, direta ou indiretamente, à 
CONTRATANTE ou a terceiros. O comprovante do registro deverá ser entregue à 
CONTRATANTE no prazo máximo de 5 dias, a contar da data de celebração desse 
instrumento. 

3.2 Atuar por meio de sua equipe técnica designada na proposta comercial, não se admitindo 
a subcontratação dos serviços, salvo mediante prévia e expressa autorização da 
CONTRATANTE.  

3.3 Assumir e reparar quaisquer diferenças, erros ou omissões nos serviços e materiais que 
fornecer à CONTRATANTE. 
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3.4 Cumprir todas as obrigações tributárias, trabalhistas, fiscais e contábeis que lhe são 
imputadas pelo ordenamento jurídico, mantendo toda sua documentação fiscal em 
ordem, pelo prazo exigido pela legislação aplicável, inclusive em relação ao recolhimento 
de quaisquer tributos e contribuições, não podendo ser imputada à CONTRATANTE 
qualquer responsabilidade. 

3.5 A CONTRATADA é responsável pela realização do objeto contratual até o recebimento 
definitivo por parte da CONTRATANTE. 

3.6 A CONTRATADA é responsável pela elaboração de relatórios e realização dos demais 
estudos a serem entregues à CONTRATANTE, bem como, se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades ou defeitos constatados nos serviços executados e/ou materiais 
fornecidos, em especial quando decorrentes da inobservância ou infração às disposições 
do contrato, de leis e regulamentos técnicos aplicáveis à avença, independentemente de 
qualquer notificação da CONTRATANTE neste sentido. 

3.7 É dever da CONTRATADA a manutenção do caráter sigiloso das informações às quais tiver 
acesso em função deste contrato, tomando, portanto, todas as medidas cabíveis para que 
tais informações somente sejam divulgadas àquelas pessoas que delas dependam para a 
execução do objeto deste contrato.  

3.8 Cumprir rigorosamente com seus deveres de sigilo e de ética profissional, fazendo as 
recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções necessárias 
ou convenientes ao bom cumprimento das atribuições contratadas. 

3.9 Atender prontamente as exigências da CONTRATANTE, refazendo e corrigindo, quando 
for o caso, e às suas expensas, os serviços que comprovadamente não atenderem às 
especificações e normas técnicas exigidas e/ou realizar a substituição dos materiais 
fornecidos. 

3.10 Sempre que for solicitado, prestar esclarecimentos e outras informações técnicas e 
operacionais, bem como, apresentar documentos que se relacionem ao objeto do 
presente contrato, que venham a ser requisitados pela CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 72 horas, a contar da data do recebimento da notificação para que o faça. 

3.11 Responsabilizar-se integralmente pelas obrigações que vier a contrair perante terceiros, 
durante e em virtude da execução do contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer 
responsabilidades decorrentes desse fato. 

3.12 Fornecer aos seus empregados e colaboradores os equipamentos de proteção individual 
e coletiva necessários à execução dos serviços. 

3.13 Indicar uma pessoa que deverá representar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE, em 
todas as questões relacionadas ao presente contrato. 

3.14 Qualquer valor eventualmente pago pela CONTRATANTE em decorrência do 
inadimplemento da CONTRATADA, no que tange as obrigações acima descritas, deverá a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, na totalidade dos valores despendidos 
acrescidos de juros e atualização monetária. Nessa hipótese, caso a CONTRATADA não 
realize o ressarcimento no prazo de até 10 dias a contar da data do recebimento de 
notificação emitida pela CONTRATANTE, essa poderá reter de pagamentos devidos àquela 
os valores necessários ao ressarcimento. 

3.15 Respeitar e fazer respeitar as normas de anticorrupção, em especial os dispositivos da Lei 
nº 12.846/13 e do Decreto nº 8.420/2015. 

3.16 Cumprir as normas legais relativas à proteção do meio ambiente, sendo, portanto, sua a 
responsabilidade pelo transporte e descarte dos resíduos de seu serviço, salvo disposição 
expressa em sentido contrário. 

3.17 Cumprir as disposições gerais e específicas, incluindo, mas não se limitando, as técnicas e 
operacionais, expressas no instrumento convocatório da Seleção Pública de Fornecedores 
FUSP nº 01/2020. 
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CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

4.1 Pagar o valor acordado em conformidade com as condições estabelecidas no contrato. 

4.2 Realizar a verificação do andamento e da qualidade da empreitada realizada pela 
CONTRATADA, a fim de avaliar a qualidade técnica dos serviços prestados e dos materiais 
fornecidos, podendo, inclusive, requerer tarefas específicas, exclusivamente, visando o 
perfeito cumprimento do contrato.  

4.3 Indicar uma pessoa que deverá acompanhar o trabalho da CONTRATADA e que atenderá 
a CONTRATANTE em todas as questões relacionadas ao presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

5.1 O recebimento final do objeto contratual está condicionado a sua finalização e dar-se-á 
mediante a emissão do respectivo Termo de Aceite Parcial ou Final, devidamente assinado 
pelo Coordenador do Projeto. 

A eventual medição parcial dará ensejo a emissão do respectivo Termo de Aceite Parcial, o qual 
demonstrará o cumprimento de parcela expressa no Anexo I, não afastando, contudo, a 
responsabilidade pelo cumprimento total da avença. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 O preço global estimado para a execução do objeto do contrato é de R$       (     ), o 
qual será fixo e irreajustável e abrange todos os custos diretos e indiretos referente as 
atividades contratadas. 

6.2 O valor da empreitada será pago mediante medição e entrega de relatórios de atividades, 
conforme exposto nos Anexo I e II, devidamente atestada pelo coordenador do projeto, 
que rubricado pelas partes será parte integrante do presente contrato. 

6.3 A CONTRATADA, após receber a formal aprovação da medição, deverá emitir a Nota Fiscal 
e apresentá-la ao Coordenador do Projeto, o qual encaminhará a Nota Fiscal e 
documentação pertinente, devidamente aprovada, à Administração da FUSP, através da 
Solicitação de Pagamento inserida no sistema de pagamentos da FUSP. 

6.4 O pagamento dar-se-á por meio de transferência em conta bancária em nome da 
CONTRATADA, no prazo de até 5 dias úteis, a contar do recebimento dos documentos 
citados na cláusula 6.3 pela CONTRATANTE. 

6.5 As Partes acordam que fica proibido o desconto de duplicatas ou negociação com 
empresas de factoring dos valores provenientes deste contrato. 

6.6 Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo 
para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1 O presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigerá por       (     ) 
meses, considerando os prazos e etapas estabelecidos nos Anexos I e II. O prazo de 
vigência poderá ser alterado somente mediante Termo Aditivo, devidamente assinado 
pelas partes. 

7.2 Os atrasos na execução do objeto, tanto nos prazos parciais como nos de início e de 
conclusão do objeto, somente serão admitidos pela CONTRATANTE, quando 
fundamentados por motivo de força maior ou caso fortuito, conforme caracterizado no 
Código Civil. 
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7.3 Na ocorrência de atrasos, os pedidos de prorrogação dos prazos parciais deverão ser 
encaminhados pela CONTRATADA à CONTRATANTE, por escrito, acompanhados da 
respectiva reprogramação, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, após o evento que lhe deu 
causa; enquanto que os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados 
até 30 (trinta) dias antes de findar o prazo original, ambos com justificativa 
circunstanciada. 

7.4 Caso admitida à pertinência do pedido de prorrogação de prazo, será lavrado o 
competente Termo de Aditamento, fato que ensejará na readequação dos documentos 
anexos ao contrato, quando for o caso. 

  

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 

8.1 O não cumprimento total ou parcial do ajuste por parte da CONTRATADA ensejará à 
CONTRATANTE a faculdade de aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da obrigação não cumprida. 

8.2 A multa de mora diária será calculada sobre o valor da etapa indicada no cronograma, 
incluída a atualização contratual, se for o caso, na seguinte proporção: 

a) nos atrasos de até 05 (cinco) dias, 0,2 (dois décimos por cento) ao dia; 

b) nos atrasos superiores a 05 (cinco) dias, 6% mais 0,4% ao dia a partir do 10º dia, limitados 
a 20% do valor total do contrato; 

c) a reincidência da falta contemplada neste item ensejará a aplicação da multa em dobro. 

8.3 A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA, ou da garantia do respectivo contrato. 

8.4 As multas são independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter 
compensatório, e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de eventuais 
danos e perdas que vier acarretar. 

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA  

9.1 Para fins de garantia de execução contratual a CONTRATANTE poderá reter o valor 
equivalente a 5% do valor total de cada pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. Tal 
garantia somente será devolvida após o adimplemento contratual da CONTRATADA, sem 
qualquer juros ou atualização. 

9.2 A CONTRATANTE poderá descontar, da garantia de execução contratual, as perdas e 
danos por ela suportados em decorrência de eventual inadimplemento da CONTRATADA. 

9.3 O objeto do presente contrato terá garantia pelo prazo de 5 anos, a contar da data de 
emissão do Termo de Aceite final, prazo em que a CONTRATADA se compromete a corrigir 
eventuais erros ou omissões relacionados ao objeto contratado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

10.1 Este contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

a) A CONTRATADA transferir ou ceder de direitos e/ou obrigações relacionadas ao 
presente contrato, no todo ou em parte, sem prévia anuência da CONTRATANTE; 

b) por descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas por parte da 
CONTRATADA ou, ainda, se essa deixar de cumprir qualquer obrigação legal, sem 
que sane a irregularidade em até 10 (dez) dias após recebida a notificação 
encaminhada pela outra Parte para que o faça, hipótese em que a parte infratora 
ficará obrigada ao pagamento à CONTRATANTE, no ato da rescisão, da quantia 
correspondente a 20% (vinte por cento) do saldo remanescente do valor total 
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atualizado do Contrato, sem prejuízo de indenização por eventuais perdas e 
danos havidos; 

10.2 O contrato poderá ser parcialmente ou integralmente denunciado pela CONTRATANTE, 
mediante notificação prévia de 30 dias, sem que tal fato implique o pagamento de 
qualquer multa ou indenização. Considerando a especificidade da contratação, igual 
direito restará à CONTRATADA, contudo, nessa hipótese, caberá a essa o pagamento de 
multa equivalente a 30% do valor total do contrato, a título de indenização. 

Parágrafo único – As hipóteses previstas nesta cláusula poderão ocorrer independentemente de 
interpelação judicial, sendo certo que a CONTRATADA terá direito ao recebimento do valor 
correspondente a parcela executada, desde que devidamente aceita pela CONTRATANTE, até a 
data da extinção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O não exercício pela CONTRATANTE de qualquer direito que lhe assegure este 
instrumento ou a lei, bem como sua tolerância quanto a eventuais infrações das cláusulas 
e condições expressas no presente contrato não importará em reconhecimento de 
qualquer direito para a CONTRATADA ou a renúncia de qualquer direito da 
CONTRATANTE, nem em novação ou alteração das cláusulas e condições aqui 
estabelecidas.  

11.2 A declaração de nulidade de quaisquer das cláusulas desse instrumento não afetará as 
demais disposições desse instrumento. 

11.3 A CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar os meios de acesso às suas instalações ou 
às instalações de terceiros, sempre que conveniente ou necessário à prestação do serviço 
contratado ou à preservação e melhoria de sua qualidade técnica, mediante notificação 
prévia, garantido o regular cumprimento do objeto contratual. 

11.4 Eventuais solicitações de adequação/alteração técnica do serviço ou do material poderão 
ser realizadas pela CONTRATANTE, desde que não haja alteração do objeto do contrato, 
não cabendo qualquer acréscimo pecuniário decorrente da alteração/adequação.  

11.5 O presente contrato não confere a quaisquer das Partes poderes para assumir ou criar 
qualquer obrigação, expressa ou implícita, em nome da outra Parte, nem representar a 
outra como agente, funcionário, representante ou qualquer outra função, permanecendo 
cada qual como unidade inteiramente independente da outra. 

11.6 Não haverá, em qualquer hipótese, subordinação direta ou vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE e os sócios, empregados ou colaboradores da CONTRATADA. 

11.7 A CONTRATADA responsabiliza-se pelo pagamento de todos e quaisquer encargos 
trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes da sua prestação de serviços, 
integrando espontaneamente o polo passivo em quaisquer processos, judiciais ou 
administrativos, propostos em face da CONTRATANTE, que se relacionem aos serviços ora 
pactuados, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador ou de tomador de 
serviços, conforme o caso, respondendo às demandas judiciais ou administrativas até o 
final, responsabilizando-se, ainda, por todos os ônus diretos e indiretos de eventual 
condenação imposta à CONTRATANTE, inclusive despesas processuais e honorários 
advocatícios, servindo os comprovantes de pagamento, guias de depósito ou notas, como 
dívida líquida e certa, em favor da CONTRATANTE. 

11.8 A CONTRATANTE poderá reter e descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor 
reclamado no processo trabalhista, mesmo durante o curso do processo administrativo 
ou judicial, o qual será determinado por perito nomeado pela CONTRATANTE, podendo, 
inclusive, propor acordo judicial para por fim a demanda. 

11.9 A CONTRATADA não poderá subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do presente 
contrato, salvo autorização expressa da CONTRATANTE. 
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11.10 A CONTRATADA garante por este contrato que os métodos, técnicas e ferramentas de sua 
propriedade, utilizados durante a execução dos serviços, não infringem, de nenhuma 
forma, qualquer direito autoral, responsabilizando-se, direta e indiretamente, por 
qualquer eventual reclamação neste sentido e indenizando a CONTRATANTE se esta 
sofrer algum prejuízo por esta infração. 

11.11 A CONTRATADA, visando não prejudicar o bom andamento do contrato, obriga-se a 
acatar, no prazo de 10 dias úteis, todas as exigências que a CONTRATANTE venha a fazer em 
relação à substituição de qualquer dos seus empregados ou terceiros contratados que sejam 
considerados, pela CONTRATANTE, como prejudiciais ou inconvenientes ao ambiente de 
trabalho, independentemente de justificativas e/ou razões. 

11.12 Os valores pertinentes a eventuais multas contratuais ou danos havidos pela 
CONTRATANTE ou por terceiros, em decorrência de ação ou omissão da CONTRATADA, 
poderão ser glosados pela CONTRATANTE, a seu critério, de valores pendentes de 
pagamento em face da CONTRATADA. 

11.13 A CONTRATADA expressa que não possui em seu quadro societário ou de administração 
pessoas que mantenham relação parentesca até terceiro grau, em linha reta ou colateral, 
inclusive por afinidade, com dirigentes da CONTRATANTE e/ou da Universidade de São 
Paulo, se comprometendo, ainda, a informar à CONTRATANTE a ocorrência de tal 
hipótese, no prazo de 5 dias a contar da ocorrência do fato. 

11.14 A propriedade intelectual sobre o produto resultante do presente contrato pertencerá 
100% a CONTRATANTE, a quem caberá o pleno gozo do seu direito patrimonial, incluindo, 
mas não se limitando, os direitos de cessão, de transferência e licenciamento, de 
alteração e de reprodução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 

12.1 Para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente contrato fica eleito o Foro de 
São Paulo - capital, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas. 

 

São Paulo, ________ de ____________________ de _____. 

 

Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP 

Contratante 

 

(inserir nome da empresa) 

Contratado(a) 

 

Testemunhas:  

 

Nome:       Nome:       

RG:       RG:       

CPF:       CPF:       
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Anexo IV - Entregas do contrato 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE os projetos básicos e executivos, devidamente 

registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional responsável, que 

permitam a contratação da execução das obras das instalações, produção da arte gráfica e digital, 

mobiliário expositivo e sinalizações. 

Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 

Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à implantação. Deverão ser 

apresentados os seguintes produtos: 

i) Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais 

empregados bem como todos os detalhes construtivos necessários; 

j) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços equipamentos e 

instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e memoriais de 

cálculos que forem necessários; 

k) Planilha orçamentária detalhada com cronograma físico-financeiro para tomada de 

preços da execução, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico 

competente – RRT do CAU 

 

O item Planilha orçamentária deverá abranger as memórias de cálculo das quantidades 

de todos os materiais e serviços abordados nos projetos, quantificados de acordo com 

critérios de medição e contemplação claramente identificados (Sistema Pini, Sicaf, etc.); 

cotações dos materiais e serviços abordados nos projetos, realizadas junto ao mercado, 

número mínimo de 3 (três) cotações para cada material ou serviço, composições de custos 

de cada serviço e/ou material cotado junto ao mercado: 

iv. Descrição de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo 

parcial; 

v. b) Custo total orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada 

serviço e/ou material; 

vi. As taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas; 

As planilhas de quantidades deverão ser elaboradas separadamente por áreas de trabalho 

e projetos específicos dentro da mesma área de trabalho. 

As quantidades deverão ser apresentadas por meio de itens sequenciais contendo a 

descrição completa dos materiais, serviços, equipamentos, "hardwares" e "softwares", e 

as quantidades identificadas por ambiente e pavimento do edifício, sendo vedada a 

utilização de verbas (vb). 

Nas cotações deverá constar a descrição completa dos materiais, serviços, equipamentos, 

"hardwares" e "softwares" cotados, abrangendo inclusive mão-de-obra especializada, 

quando necessária, custos agregados, fretes, impostos, etc. 
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l) Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas de projeto 

estabelecidas e conforme cronograma físico-financeiro, de modo a reduzirem-se os riscos 

de perdas e retrabalho; 

m) Mediana de preços do SINAPI; 

n) Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, poderão 

ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por 

órgão ou entidade da administração pública federal, ou do Distrito Federal, incorporando-

se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos 

constantes do SINAPI; 

o) Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações; 

p) Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (se houver).  
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Referência - Quadro-resumo das áreas: 

 

Descrição Ambiente Área m²

EXPOSIÇÃO 1 – Memórias da Independência Sala A1 771,02

Sala BL1 65,52

Sala BL2 63,46

Sala BL3 60,23

Sala BL4 33,83

Sala BL5 92,97

TOTAL 316,01

Sala BO1 66,5

Sala BO2 63,94

Sala BO3 59,63

Sala BO4 33,86

Sala BO5 92,06

TOTAL 315,99

Hall 285,71

Salão nobre 187,41

TOTAL 473,12

Sala CL1 56,52

Sala CL2 68,27

Sala CL3 62,97

Sala CL4 36,11

Sala CL5 93,06

TOTAL 316,93

Sala CO1 56,68

Sala CO2 68,61

Sala CO3 63,24

Sala CO4 36,12

Sala CO5 93,27

TOTAL 317,92

DC1 51,16

TUC 71,18

DC4 51

TOTAL 173,34

DL1 21,23

DL2 21,98

TOTAL 43,21

DL3 21,22

DL4 22,01

TOTAL 43,23

DO1 21,16

DO2 22,25

DO3 20,87

DO4 22,01

TOTAL 86,29

EXPOSIÇÃO 11 – Acessórios corporais TUO 88,74

EXPOSIÇÃO 12 – Porcelanas Paulistas TUL 88,08

EXPOSIÇÃO 13 – A Cidade que se vê Mezanino E 106,81

Educateca Nível A 66,9

Depósito materiais educativos Nível A 7

Salas para ações educativas - Sala1 Nível A 88,46

Salas para ações educativas - Sala2 Nível A 88,46

Áreas de acolhimento e serviços Nível A 1.600,41

Áreas de Descanso/Encontro Níveis A, B, C e D 829,40

TOTAL GERAL 5.050,30

EXPOSIÇÃO 4 - Que história é essa?

EXPOSIÇÃO 3 - Exposição Imaginando o Passado

EXPOSIÇÃO 2 – Para Entender o Museu

EXPOSIÇÃO 10 – Brincar

EXPOSIÇÃO 9 – Colecionismo institucional – Embalagens e rótulos

EXPOSIÇÃO 8 – Colecionismo institucional – Numismática e Filatelia

EXPOSIÇÃO 7 – Conquista e posse do território

EXPOSIÇÃO 6 - CasaCorpo

EXPOSIÇÃO 5 – Trabalhos, trabalhadores
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2. ESPECIFICAÇÕES DAS ETAPAS 

1. Coordenação técnica e compatibilização de projetos 

 A etapa de coordenação técnica envolve a proposição de metodologia de trabalho e 

desenvolvimento das atividades integrando a equipe da CONTRATANTE e os 

profissionais responsáveis por cada um dos projetos; 

 Os projetos expográficos e complementares deverão ser desenvolvidos a partir dos 

layouts e especificações contidas no Estudo Preliminar fornecido pela CONTRATANTE e 

compatibilizados à luz do projeto arquitetônico de obras de restauro, modernização e 

ampliação do edifício, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos 

projetos a fim de evitar conflitos entre eles;  

 Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética 

arquitetônica existente deverá ser previamente aprovada pela CONTRATANTE. 

 

2. Anteprojeto 

 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado para caracterizar a obra; 

 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços objeto deste Termo, bem 

como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do 

empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes 

da edificação; 

 O Anteprojeto será constituído por um relatório técnico, contendo o memorial descritivo 

das soluções, partido expográfico e componentes. 

 

3. Projeto Básico 

 O Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes à compreensão do 

empreendimento a ser executado, com nível de detalhamento relativo de todas as suas 

etapas; 

 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à compreensão do 

empreendimento, apresentando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; 

 Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a CONTRATADA 

deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos 

econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final do trabalho; 

 Além das especificações que representem todos os detalhes construtivos elaborados 

com base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Básico será constituído por um relatório 

técnico contendo a revisão e a complementação do memorial descritivo e do memorial 

de cálculo apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto. 
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4. Projeto Executivo 

 O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do 

empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de 

todas as suas etapas; 

 O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do 

empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; 

 Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com 

base no Projeto Básico aprovado, o Projeto Executivo será constituído por um relatório 

técnico, contendo a revisão, o detalhamento e a complementação do memorial 

descritivo apresentado, bem como o cronograma de execução naquela etapa de 

desenvolvimento do projeto. 

 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DAS ENTREGAS POR ETAPA 

5. Coordenação técnica e compatibilização de projetos 

iv. Anteprojeto 

No início do trabalho a CONTRATADA deve apresentar um plano de trabalho com 

detalhamento de todas as etapas pertinentes ao serviço contratado. Este plano deverá 

conter metodologia e cronograma das etapas de entrega. 

 

v. Projeto Básico 

Relatório sucinto de execução do plano de trabalho na etapa de Anteprojeto e das ações 

realizadas visando à compatibilização dos projetos contratados com os projetos das obras 

de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga e cronograma de execução 

e eventuais ajustes de cronograma de execução da etapa seguinte. 

 

vi. Projeto Executivo 

Relatório de execução do plano de trabalho na etapa de projeto básico e das ações 

realizadas visando à compatibilização de projetos contratados com os projetos das obras 

de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 

 

6. Projeto Expográfico 

i. Anteprojeto 

a) Memorial descritivo e justificativa das propostas conceitual e visual, contendo imagens 

que permitam sua clara interpretação, análise e avaliação. 

b) Definições Gerais do partido expográfico proposto considerando as principais 

exigências contidas no Edital e Termo de Referência, conceitos apresentados pela 

curadoria a partir das avaliações e considerações da equipe curatorial e da 

compatibilização do projeto expográfico e complementares com os projetos das obras 

de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 



                              
 

63 

 

ii. Projeto básico 

a) Projeto contendo a apresentação do design proposto conforme sua configuração 

técnico-construtiva da solução expográfica com nível de detalhamento nas normas 

técnicas de apresentação e representação gráfica; 

b) Memorial descritivo e justificativa do projeto expositivo;  

c) Plantas baixas, cortes, detalhes construtivos e especificações técnicas e de materiais 

suficientes para a compreensão do projeto, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes; 

d) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

iii. Projeto Executivo – Etapa 1  

a) Desenvolvimento da planta museográfica; 

b) Projeto contendo plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes construtivos 

suficientes para fazer compreender o projeto e permitir sua perfeita execução, de 

acordo com as Normas Técnicas pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de 

Referência (com RRT/ART); 

c) Memorial descritivo do projeto, contendo a descrição detalhada de cada módulo 

expositivo (com RRT/ART); 

d) Planilhas detalhadas do orçamento, contendo os quantitativos, as composições de 

custo unitário de cada item orçado, os preços de todos os serviços, o cronograma 

físico-financeiro, as referências orçamentárias e uma declaração informando a base 

de cálculo do orçamento (com RRT/ART). 

iv. Projeto Executivo – Etapa 2  

a) Revisão e ajustes eventuais da planta museográfica; 

b) Desenvolvimento de layout interno das vitrines; 

c) No caso de ajustes na planta museográfica, a reapresentação do projeto contendo 

plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes construtivos suficientes para fazer 

compreender o projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas 

Técnicas pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de Referência (com RRT/ART); 

d) No caso de ajustes na planta museográfica, a reapresentação do Memorial 

descritivo do projeto, contendo a descrição detalhada de cada módulo expositivo 

(com RRT/ART); 

e) Atualização das  Planilhas detalhadas do orçamento, contendo os quantitativos, as 

composições de custo unitário de cada item orçado, os preços de todos os serviços, 

o cronograma físico-financeiro, as referências orçamentárias e uma declaração 

informando a base de cálculo do orçamento (com RRT/ART). 

 

 

 

7. Projeto de Mobiliário 
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i. Anteprojeto 

a) Memorial descritivo e justificativa das propostas conceitual e visual, contendo imagens 

que permitam sua clara interpretação, análise e avaliação. 

b) Definições Gerais do partido proposto considerando as principais exigências contidas 

no Edital, Termo de Referência e Caderno Técnico. 

ii. Projeto básico 

a) Projeto contendo apresentação do design proposto conforme sua configuração 

técnico-construtiva das soluções propostas, com nível de detalhamento nas normas 

técnicas de apresentação e representação gráfica; 

b) Memorial descritivo e justificativa do projeto expositivo;  

c) Plantas baixas, cortes, detalhes construtivos e especificações técnicas e de materiais 

suficientes para a compreensão do projeto, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes; 

d) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

iii. Projeto Executivo – Etapa 1 (agosto de 2020) 

a) Desenvolvimento de 02 (dois) protótipos de dois modelos de vitrine, sendo um deles 

necessariamente uma vitrine com traineis. Os protótipos devem ser produzidos com 

base nas especificações de material e dimensões previstos no projeto, sendo dois 

deles para teste e dois para validação; 

b) Projeto de cada tipo de mobiliário contendo plantas baixas, cortes, perspectivas e 

detalhes construtivos suficientes para fazer compreender o projeto e permitir sua 

perfeita execução, de acordo com as Normas Técnicas pertinentes e diretrizes do 

Edital e Termo de Referência (com RRT/ART); 

c) Memorial descritivo do projeto, contendo a descrição detalhada de cada módulo 

expositivo (com RRT/ART); 

d) Planilhas detalhadas do orçamento, contendo os quantitativos, as composições de 

custo unitário de cada item orçado, os preços de todos os serviços, o cronograma 

físico-financeiro, as referências orçamentárias e uma declaração informando a base 

de cálculo do orçamento (com RRT/ART). 

iv. Projeto Executivo – Etapa 2 (dezembro de 2020) 

a) Projeto detalhado contendo a distribuição do mobiliário, portanto sua quantificação 

em plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes construtivos suficientes para fazer 

compreender o projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas 

Técnicas pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de Referência (com RRT/ART); 

b) Eventuais ajustes ou revisões, conforme os protótipos ou ajustes da planta 

museográfica; 

c) Atualização do Memorial descritivo do projeto, contendo a descrição detalhada de 

cada módulo expositivo (com RRT/ART); 
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d) Atualização das Planilhas detalhadas do orçamento, contendo os quantitativos, as 

composições de custo unitário de cada item orçado, os preços de todos os serviços, o 

cronograma físico-financeiro, as referências orçamentárias e uma declaração 

informando a base de cálculo do orçamento (com RRT/ART). 

8. Projeto de comunicação visual das exposições 

i. Anteprojeto 

a) Memorial descritivo e justificativa das propostas conceitual e visual, contendo 

imagens que permitam sua clara interpretação, análise e avaliação. 

b) Definições gerais da programação visual proposta considerando as principais 

exigências contidas no Edital e Termo de Referência, conceitos apresentados pela 

curadoria a partir das avaliações e considerações da equipe curatorial e da 

compatibilização do projeto expográfico e complementares com os projetos das obras 

de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 

ii. Projeto básico 

a) Projeto contendo apresentação do design proposto com nível de detalhamento nas 

normas técnicas de apresentação e representação gráfica, suficientes para a 

confecção de orçamentos preliminares de construção da expografia e sinalização 

expositiva; 

b) Plantas baixas, cortes, detalhes construtivos e especificações técnicas e de materiais 

suficientes para a compreensão do projeto, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes; 

c) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

 

iii. Projeto Executivo  

a) Manual com os critérios gráficos adotados na produção das peças; 

b) Projeto contendo plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes suficientes para 

fazer compreender o projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as 

Normas Técnicas pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de Referência (com 

RRT/ART); 

c) Memorial descritivo do projeto, contendo a descrição detalhada de cada módulo 

expositivo e/ou de fabricação dos elementos que compreendem o conjunto da 

comunicação visual, dos sistemas de detalhes dos sistemas de instalação e / ou 

fixação dos elementos que compreendem o conjunto da comunicação visual (com 

RRT/ART);  

d) Planilha orçamentária detalhada, contendo os quantitativos, as composições de 

custo unitário de cada item orçado, os preços de todos os serviços, o cronograma 

físico-financeiro, as referências orçamentárias e uma declaração informando a base 

de cálculo do orçamento (com RRT/ART). 
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9. Projeto de multimídia/audiovisual 

i. Anteprojeto 

a) Apresentação dos aparatos interativos, recursos de multimídia e audiovisuais para 

cada ambiente e conteúdo e recursos de acessibilidade de cada solução apresentada 

de acordo com as Normas Técnicas pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de 

Referência; necessidades de infraestrutura da rede de lógica para compatibilização 

do projeto expográfico e complementares com os projetos das obras de restauro, 

ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 

ii. Projeto básico 

a) Descrever os aparatos interativos, recursos de multimídia e audiovisuais, formatos, 

quantidades, fornecedores, detalhamento das necessidades de infraestrutura da rede 

de lógica; 

b) Definir sinopses e direção de arte das peças e descrever recursos de acessibilidade; 

c) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

iii. Projeto executivo 

a) Projeto técnico de instalação audiovisual, com localização e diagramas de bloco de 

interligação dos equipamentos audiovisuais e indicação de cargas elétricas, 

necessidades de infraestrutura da rede de lógica; 

b) Plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes suficientes para fazer compreender o 

projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas Técnicas 

pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de Referência; 

c) Memorial descritivo com especificação dos equipamentos, e especificação técnica 

dos formatos das mídias; 

d) Planilha orçamentária detalhada para o desenvolvimento, compra e instalação dos 

recursos assinada pelo responsável técnico pelo projeto; 

e) Layouts das peças que forem conceituadas fora de formato tradicional (16:9) 

 

10. Projeto luminotécnico das exposições 

i. Anteprojeto 

a) Memorial justificativo e descritivo das propostas conceitual e design de iluminação, 

contendo imagens que permitam sua clara interpretação, análise e avaliação; 

b) Definições Gerais da proposta luminotécnica considerando as principais exigências 

contidas no Edital e Termo de Referência, conceitos apresentados pela curadoria a 

partir das avaliações e considerações da equipe curatorial e da compatibilização do 

projeto expográfico e complementares com os projetos das obras de restauro, 

ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 
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ii. Projeto básico 

a) Plantas de distribuição dos pontos de luz, com definição das soluções de iluminação 

para vitrines e demais artefatos que compõem a exposição; 

b) Detalhamento das luminárias e sua fixação, para compatibilização com o projeto de 

arquitetura; 

c) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

iii. Projeto Executivo 

a) Projeto de luminotécnica com detalhes suficientes para a execução e instalação das 

luminárias e equipamentos e informações para compatibilização do projeto de 

arquitetura, projeto expográfico, projeto de instalações elétricas e complementares. 

b) Plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes suficientes para fazer compreender o 

projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas Técnicas 

pertinentes e diretrizes do Termo de Referência. 

c) Memorial descritivo com especificação completa dos equipamentos, e especificação 

técnica de cada tipologia de luminária ou equipamentos auxiliares e sistemas de 

fixação necessários à instalação; 

d) Planilha orçamentária detalhada para o desenvolvimento, compra e instalação dos 

recursos assinada pelo responsável técnico pelo projeto. 

 

11. Projeto de instalações elétricas  

i. Anteprojeto 

a) Memorial descritivo dos projetos de instalações elétricas e de sistemas (rede de 

lógica); 

b) Definições Gerais da proposta de instalações elétricas e de sistemas (rede de lógica – 

dados/voz), considerando as principais exigências contidas no Edital e Termo de 

Referência, conceitos apresentados pela curadoria a partir das avaliações e 

considerações da equipe curatorial e da compatibilização dos projetos expográficos e 

complementares com os projetos das obras de restauro, ampliação e modernização 

do Museu do Ipiranga. 

ii. Projeto básico 

a) Plantas de distribuição dos pontos de energia, com definição das soluções elétricas 

para a instalação da iluminação das vitrines, multimídias, necessidades de pontos de 

rede de lógica (dados e voz) e demais artefatos que compõem a exposição; 

b) Detalhamento dos equipamentos elétricos, de estruturação da rede de lógica 

(dados/voz) e de iluminação que serão instalados e a compatibilização com o projeto 

de arquitetura/iluminação/automação; 

c) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 
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iii. Projeto Executivo 

a) Projeto de instalações elétricas e de estruturação da rede de lógica (dados/voz) com 

detalhes suficientes para a execução e instalação das luminárias, equipamentos e 

informações para compatibilização do projeto de arquitetura, projeto expográfico e 

complementares; 

b) Plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes suficientes para fazer compreender o 

projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas Técnicas 

pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de Referência (com RRT/ART); 

c) Memorial descritivo com especificação dos equipamentos, e especificação técnica de 

cada tipologia de luminária ou equipamento necessário à instalação;  

d) Planilha orçamentária detalhada para o desenvolvimento, compra e instalação dos 

recursos assinada pelo responsável técnico pelo projeto (com RRT/ART). 

 

12. Projeto de automação e dados (condicionado aos requisitos do projeto expográfico) 

i. Anteprojeto 

a) Memorial descritivo e diagramação da infraestrutura necessária; 

b) Definições Gerais da proposta de automação e dados, considerando as principais 

exigências do projeto expográfico e da compatibilização dos projetos contratados com 

os projetos das obras de restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 

ii. Projeto básico 

a) Plantas de distribuição da infraestrutura, cabeamento e definição dos equipamentos 

de automação e dados necessários para a plena execução do projeto expográfico; 

b) Detalhamento dos equipamentos de automação e dados, de estruturação da rede de 

lógica (dados/voz) que serão instalados compatibilizados com os projetos das obras de 

restauro, ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 

c) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

iii. Projeto Executivo 

a) Projeto com as plantas de distribuição da infraestrutura, cabeamento e de 

estruturação da rede de lógica (dados/voz) com detalhes suficientes para a execução 

e instalação das dos equipamentos de automação e dados e compatibilização do 

projeto expográfico e complementares com os projetos das obras de restauro, 

ampliação e modernização do Museu do Ipiranga. 

b) Plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes suficientes para fazer compreender o 

projeto e permitir sua perfeita execução, de acordo com as Normas Técnicas 

pertinentes e diretrizes do Edital e Termo de Referência (com RRT/ART); 

c) Memorial descritivo com especificação dos equipamentos e especificação técnica de 

cada de equipamento de automação e dados ou recursos necessários à plena 

instalação;  
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d) Planilha orçamentária detalhada para o desenvolvimento, compra e instalação dos 

recursos assinada pelo responsável técnico pelo projeto (com RRT/ART). 

 

13. Consultoria de acessibilidade 

 

i. Relatório I (conforme cronograma de Anteprojeto) 

a) Avaliação das propostas arquitetônicas e expositivas apresentadas; 

b) Avaliação dos fluxos de circulação de públicos; 

c) Identificação de barreiras arquitetônicas, comunicacionais; 

d) Projeto técnico contendo apresentação de propostas para possíveis adequações que 

se façam necessárias e que contemplem os mais diversos perfis de público 

principalmente aqueles que apresentem algum tipo de deficiência (visual, física, 

auditiva, intelectual, múltiplas deficiências, entre outras). 

 

ii. Relatório II – (conforme cronograma de Projeto básico) 

a) Avaliação das propostas arquitetônicas e expositivas apresentadas; 

b) Avaliação dos fluxos de circulação de públicos; 

c) Identificação de barreiras arquitetônicas, comunicacionais; 

d) Projeto técnico contendo detalhamento das propostas em nível de projeto para 

possíveis adequações que se façam necessárias e que contemplem os mais diversos 

perfis de público; 

e) Planilha orçamentária detalhada em nível de projeto. 

 

iii. Relatório III – (conforme cronograma de Projeto Executivo) 

a) Detalhamento das propostas para possíveis adequações que se façam necessárias e 

que contemplem os mais diversos perfis de público; 

b) Planilha orçamentária detalhada para o desenvolvimento, compra e instalação dos 

recursos assinada pelo responsável técnico pelo projeto. 

 

4. PROJETOS LEGAIS 

A CONTRATADA é responsável pela elaboração de projeto, protocolar e tramitar junto aos órgãos 

de patrimônio para obtenção do projeto expográfico e complementares nas etapas de projeto 

básico e executivo. 

 

 

 

4.1 PROJETOS LEGAIS COM APROVAÇÃO NO CONDEPHAAT 
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O item contempla os serviços de elaboração de projetos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas e documentação complementar necessária para aprovação dos mesmos conforme 

exigência do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do 

Estado de São Paulo – CONDEPHAAT, onde deverão ser aprovados os projetos. Contempla 

também a execução de todos os trâmites processuais abrangendo o protocolo dos projetos e 

documentação complementar para aprovação, acompanhamento dos trâmites, atendimento às 

solicitações e exigências de alterações ou complementações nas informações, respostas a 

eventuais "comunique-se" e, outras solicitações até a aprovação integral do projeto. Deverão ser 

entregues no mínimo: 

a) Protocolo da solicitação para a aprovação do projeto expográfico e complementares; 

b) Documentos relativos aos trâmites processuais emitidos pelo CONDEPHAAT; 

c) Ofício emitido pelo CONDEPHAAT contendo a aprovação integral do projeto; 

d) Conjunto dos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e demais documentos 

que façam parte do projeto de restauro e reforma do conjunto, com a aprovação integral pelo 

CONDEPHAAT. 

 

4.2 PROJETOS LEGAIS COM APROVAÇÃO NO IPHAN 
 

O item contempla os serviços de elaboração de projetos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas e documentação complementar necessária para aprovação dos mesmos conforme 

exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde deverão ser aprovados 

os projetos. 

Contempla também a execução de todos os trâmites processuais abrangendo o protocolo dos 

projetos e documentação complementar para aprovação, acompanhamento dos trâmites, 

atendimento às solicitações e exigências de alterações ou complementações nas informações, 

respostas a eventuais "comunique-se" e, outras solicitações até a aprovação integral do projeto. 

Deverão ser entregues no mínimo: 

a) Protocolo da solicitação para a aprovação do projeto expográfico e complementares; 

b) Documentos relativos aos trâmites processuais emitidos pelo IPHAN; 

c) Ofício emitido pelo IPHAN contendo a aprovação integral do projeto; 

d) Conjunto dos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e demais documentos 

que façam parte do projeto de restauro e reforma do conjunto, com a aprovação integral pelo 

IPHAN. 

 

4.3 PROJETOS LEGAIS COM APROVAÇÃO NO CONPRESP 
 

O item contempla os serviços de elaboração de projetos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas e documentação complementar necessária para aprovação dos mesmos conforme 

exigência do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo – CONPRESP, onde deverão ser aprovados os projetos. 

Contempla também a execução de todos os trâmites processuais abrangendo o protocolo dos 

projetos e documentação complementar para aprovação, acompanhamento dos trâmites, 
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atendimento às solicitações e exigências de alterações ou complementações nas informações, 

respostas a eventuais "comunique-se" e, outras solicitações até a aprovação integral do projeto. 

Deverão ser entregues no mínimo: 

a) Protocolo da solicitação para a aprovação do projeto do projeto expográfico e complementares; 

b) Documentos relativos aos trâmites processuais emitidos pelo CONPRESP; 

c) Ofício emitido pelo CONPRESP contendo a aprovação integral do projeto; 

d) Conjunto dos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e demais documentos 

que façam parte do projeto de restauro e reforma do conjunto, com a aprovação integral pelo 

CONPRESP. 

 

4.4. PROJETOS LEGAIS COM APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS 

 

O item contempla os serviços de elaboração de projetos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas e documentação complementar necessária para aprovação dos mesmos conforme 

exigência do Corpo de Bombeiros de São Paulo, onde deverão ser aprovados os projetos, 

respeitando o que disciplina o Decreto Estadual Nº 63.911, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

e suas instruções técnicas vigentes, especialmente a Instrução Técnica nº 40/2019 - Edificações 

históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. Contempla também a 

execução de todos os trâmites processuais abrangendo o protocolo dos projetos e documentação 

complementar para aprovação, acompanhamento dos trâmites, atendimento às solicitações e 

exigências de alterações ou complementações nas informações, respostas a eventuais 

"comunique-se" e, outras solicitações até a aprovação integral do projeto.  

 

5. PRAZOS DE EXECUÇÃO 

O prazo máximo para a entrega do objeto será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura 

do contrato e da autorização formal da CONTRATANTE para o início dos serviços.  

Os serviços deverão obedecer ao seguinte Cronograma Físico de execução: 

  

Item Serviços 
Prazo  

Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

01 Anteprojeto 60 dias           

02 Projeto Básico   90 dias        

03 
Projeto 
Executivo – 
Etapa 1 

    
 90 dias     

04 
Projeto 
Executivo – 
Etapa 2* 

    
        

 

* Somente em relação à complementação do Projeto Expográfico e de Mobiliário. 


