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PROJETO TÉCNICO – BASES SEMOP NO CARNAVAL 

   

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 (trinta) dias corridos. 

PRAZO DE LOCAÇÃO 12 (doze) dias, seguindo o cronograma especificado  

 

ÁREA OBJETO 

Circuitos Dodô e Osmar do Carnaval de Salvador. 

 

OBJETO 

Instalação provisória e manutenção de 26 (vinte e seis) contêineres, Termo Acústico, num conjunto 

de 12 (doze) bases de apoio para a SEMOP e Guarda Civil Municipal (GCM), incluindo vedações de 

tapume para proteção do sítio da base, estrutura elétrica interna para funcionamento de 

equipamentos eletrônicos, refrigeração dos módulos e mobiliário de escritório. 

JUSTIFICATIVA 

Servirem de apoio para atuação da fiscalização nos dois principais circuitos do Carnaval em 

Salvador; sendo as bases equipadas para o controle das atividades da SEMOP e GCM, 

monitoramento dos serviços prestados, reunião de equipes e suporte ao Gabinete.    
 

PÚBLICO ALVO 

Foliões, servidores, colaboradores da SEMOP e agentes da Guarda Civil Municipal que trabalharão 

no Carnaval 2020. 

DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

A Contratada deverá providenciar a troca imediatade objetos ou equipamentos que apresentem 

defeito de fabricação ou instalação, executandoa manutenção constante nos ar condicionados, 

instalações elétricas e vedações de tapume no período de locação, sobretudo durante o Carnaval 

para evitar problemas que venham dificultar ou impedir a atuação da Secretaria. 

DAS INFORMAÇÕES A CONTRATADA 

A Contratada deverá fornecer os equipamentos e todas as instalações segundo a descrição, 

quantitativo, prazo, locais e demais condições estabelecidas no TR, conforme indicação da SEMOP. 

Os equipamentos e demais utensílios deverão ser instalados e fornecidos de forma imediataa partir 

da assinatura da Ordem de Serviço (OS). 

A Contratada deverá providenciar substituição dos equipamentos sujos, quebrados, avariados, ou 

defeituosos no prazo de 4 (quatro) horas a contar da verificação do problema. 
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EQUIPE TÉCNICA 

A EMPRESA deverá dispor obrigatoriamente da seguinte Equipe Técnica, para a correta execução do 

objeto deste Termo de Referência a qual deverá ser submetidaà aprovação prévia da SEMOP: 
 

QUANT. FORMAÇÃO ÁREA FUNÇÃO 

01 Superior 
Engenharia Civil, com 

experiência em obras 
Responsável pela parte técnica e administrativa da execução dos Postos. 

 

Nota: O engenheiro deve responder pelas áreas técnicas e administrativas,bem como representar, com 

autonomia, a CONTRATADA perante a CONTRATANTE em todos os assuntos pertinentes à execução dos 

serviços. 

Este profissional será o responsável técnico e emitirá a ART, a qual deverá ser apresentada a Contratante. 

 

A EMPRESA deverá apresentar Curriculum Vitae do(s)profissional(l) integrante(s) da Equipe Técnica, 

bem como cópia da Carteira do Conselho profissional do Técnico de Nível Superior. 

 

A CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, a substituição de técnico da equipe da 

CONTRATADA caso julgue necessário;caso ocorra a substituição, deverá esta última informar e 

apresentar a Contratante, oficialmente com antecedência de 5 (cinco) dias, o Curriculum Vitae do 

novo profissional. 

 

CRONOGRAMA 

O Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do mesmo, devendo a 

Contratada manter as mesmas condições de habilitação à época do Certame para efeito 

decontratação e eventual prorrogação contratual. 

PRAZO DE ENTREGA DOS POSTOS MONTADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO DA SEMOP: 

Data de entrega 15/02/2020 (Fuzuê) 

Data de Retirada 26/02/2020 (Quarta-feira ) de cinzas 

Local Circuito – Dodô e Osmar 

 As instalações, locais e horário, serão de acordo com as orientações da ASTEC/SEMOP 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com indicação do objeto social 

compatível com a presente licitação. Em se tratando de empresa não registrada no CREA ou CAU do 

Estado da Bahia, esta deverá apresentar a certidão de registro e quitação do CREA ou CAU de origem, 

ficando a licitante, caso seja a vencedora, obrigada a apresentar o “visto” do CREAou CAU – BA antes 

da assinatura do contrato. 
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b) Prova de inscrição ou registro do(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

b.1) Será dispensada a apresentação desse documento quando o(s) nome(s) do(s) responsável(is) 

técnico(s) constar(em) no registro da empresa licitante junto ao CREA ou CAU. 

c) Capacidade técnico – profissional: Comprovação de Aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e com características técnicas similares ou superiores às do objeto da presente licitação, 

conforme Parcelas de Maior Relevância, por meio de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 

de direito público ou privado, em nome de seu(s) responsável(is) técnico(s), acompanhado(s) da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

c.1) O(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(is) técnico(s), deverá(ão), obrigatoriamente, 

comprovar a condição de vínculo com a empresa licitante, mediante a apresentação da Carteira de 

Trabalho com as anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA ou CAU ou mediante 

apresentação de contrato de prestação de serviço devidamente assinado, registrado em cartório. 

Observações: 

I. No caso de sócio – é dispensável a apresentação do contrato acompanhado de original mais 

cópia ou cópia já autenticada; 

II. No caso de apresentação de carteira de trabalho – original mais cópia ou cópia já 

autenticada das páginas onde constem foto, dados pessoais, registro da empresa contratante 

e remuneração atualizada. 

d) Capacidade técnico – operacional: Comprovação de experiência da própria licitante em 

desempenhar atividade pertinente e com características técnicas similares ou superiores às do objeto 

da presente licitação, conforme Parcelas de Maior Relevância, por meio de Atestado(s) fornecido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. 

 
 

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA: 

Fornecimento e instalação de contêiner termoacústico, em quantidade similar ou superior a 

indicação da especificação. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Exercer a fiscalização do fornecimento dos serviços, aplicar as sanções e penalidades previstas no 

Contrato. 

DO PAGAMENTO 

Em conformidade com o Edital 

DAS SANÇÕES 

As sanções serão aplicadas conforme as cláusulas previstas no Edital e Contrato. 
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ANEXO I – PROJETO TÉCNICO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

  
IMAGEM ILUSTRATIVA ESPECIFICAÇÕES 

EQUIPAMENTOS COMUNS AS BASES 

CONTEINER 

 

26 (vinte 

e seis) 

MÓDULO EM PAINEL (TÉRMICO/ACÚSTICO) COM FECHAMENTO FRONTAL EM BLINDEX: 

ESTRUTURA: Em chapa de aço dobrada GALVANIZADA, com espessura de 2,65mm, com 

acabamento em pintura à base epóxi, medindo 6m x 2,45 x 2,85m altura. 

FECHAMENTO FRONTAL: 02 (duas) painéis de blindex ou similar de 2,45 x 10 mm incolor. 

PAREDES Estrutura em painel (térmico-acústico) tipo sanduíche CHAPA/ISOPOR/CHAPA com 

espessura 50 mm com ENCAIXE MACHO E FEMEA e pintura eletrostática na cor branca. 

TETO: Com telha TR40 GALVALUME TRAPEZOIDAL espessura 0,65mm apoiada sobre perfil 

dobrado enrijecido. 

FORRO: em PVC impermeável (térmico-acústico) com placas de 10 mm na cor branca. 

PISO: Em compensado naval inteiriço espessura 18 mm apoiado em perfil “U” dobrado 

galvanizado. 

FORRO DO PISO: Em manta antiderrapante melamínica na cor cinza. 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Conforme projeto sugerido pelo cliente em conformidade com a norma 

ABNT ou projeto padrão com 3 (três) tomadas 2p+t, 02 (duas) tomadas telefônicas, 01 (uma) 

tomada para ar condicionado tipo split, 02 (duas) tomadas para internet e 01 (um) interruptor 

com 2 (dois) pontos de iluminação. 

JANELAS: 2 (duas) corrediças em alumínio com grade de proteção modelo Sasazaki 1m x 1m com 

vidro incolor. 

PORTAS: 1 (uma) em painel (térmico-acústico) tipo sanduíche CHAPA/ISOPOR/CHAPA, com 

espessura 30 mm com pintura eletrostática na cor branca e dobradiças medindo 0,80 x 2,10m. 

 

MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS 
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- Mesa de apoio, em alumínio para computador: 48 (quarenta e oito) unidades; 

- Cadeira fixa de escritório, sem braços e com encosto: 48 (quarenta e oito) unidades; 

- Divisória em octanorm para troca de roupa dos guardas municipais: 10 (dez) unidades; 

- Armário de altura média, 1,50 m com duas portas: 10 (dez) unidades; 

- Toldo piramidal com dimensões de 3 m x 3 m: 13 (treze) unidades; 

- Lixeiras de 12l: 26 (vinte e seis) unidades; 

- 26 (vinte e seis) ar condicionados de 32.000 BTUs. 

INSTALAÇÕES, VEDAÇÕES E ESTRUTURAS DE APOIO 

- Escada: pré-moldada nas dimensões indicadas no projeto arquitetônico anexo, composta de 

vigas laterais em perfis metálicos, degraus em chapas metálicas, revestidos com material anti-

derrapante do tipo “plurigoma” ou similar, e guarda-corpo em perfil metálico, na altura de 1 m. 

 

- Instalações elétricas e lógicas 

Considerar os seguintes aspectos na elaboração do projeto: 

a) Para os equipamentos elétricos: 
 

• instalar cabos compatíveis com a demanda prevista, eletrodutos condutores de PVC, 

circuitos com barramento em metal e disjuntores específicos; 

• instalar 02 luminárias, interruptor, tomadas simples, tomada para ar condicionado, em 

cada módulo, conforme projeto elétrico; 

• os aparelhos de ar condicionados terão rede elétrica exclusiva e deverão ser utilizados 

disjuntores e tomadas independentes (que não precisem ser de alta-sensibilidade); 

• o aterramento será exclusivo para os equipamentos elétricos. Instalar no solo no mínimo 

de 3 (três) hastes de aterramento para a estrutura do posto, e malha de aterramento com 

base terra de 510x2,80 com cabo de 25mm circundando toda a estrutura; 

• instalar “rack” para ligação à rede COELBA (deixar pontas de no mínimo 80cm de fiação 

para ligação da rede). 

b) Para os equipamentos de informática: 

• instalar rede elétrica exclusiva para os equipamentos de informática; 

• instalar rede de aterramento exclusiva para equipamentos de informática; 

• instalar alimentação partindo do quadro de distribuição e circuito independente para as 

tomadas da rede de informática; 

• instalar canaletas com cabos lógicos e de rede e seus devidos plugs para conexão via cabo 

conforme projeto (pontos de rede lógica – padrão categoria 5e); 

• instalar pontos de telefonia conforme projeto; 

• utilizar disjuntores de alta sensibilidade (termo-elétrico), cada disjuntor de no máximo 16 

amperes, deve suportar um circuito de no máximo 4 (quatro) tomadas; 

• utilizar padrões da ABNT – NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 

 

 

 

Observações: 

Para se obter as condições necessárias, do ponto de vista elétrico, para a instalação dos 
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equipamentos, deverão ser instaladas tomadas elétricas com as seguintes características: 

• alimentação de 127V ou 220V + 5%; 

• tomadas de 3 pinos conforme novo padrão brasileiro; 

• aterramento do 3º pino da tomada. 

 

c) a Contratada deverá apresentar um relatório de vistoria elétrica do Posto, informando que 

foram verificados os todos os itens pertinentes a segurança das instalações, esse relatório deverá 

ser entregue à contratante com antecedência mínima de 72 horas da data marcada para a 

entrega final dos Postos. 

 

- Instalação de ar condicionado: Instalar aparelho de janela, com potência de 32.000 BTU’S. Este 

aparelho deverá apresentar painel frontal com todos os controles funcionando, e seus 

respectivos filtros limpos.  

 

- Instalação de extintores de incêndio: Deverão ser atendidas as recomendações da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo 

e do Corpo de Bombeiros. 

 

a) Os extintores deverão obrigatoriamente estar carregados e devidamente inspecionados pelos 

órgãos competentes. Não poderão ser instalados em locais que venham a prejudicar o fluxo de 

pessoas em caso de evacuação rápida das estruturas nem em locais de difícil acesso. Deverão 

estar identificados e conter informações sobre a forma de como utilizá-los bem como em que 

materiais deverão ser empregados no caso de incêndio. 

 

- Fechamento externo: 

 

• Fechamento em madeira compensada, tipo “madeirite” ou similar, com espessura de 

15mm, pintada em PVA látex na cor cinza, sustentada por barrotes de madeira de lei, 

perfeitamente niveladas e sem empenas, seguindo as localizações e distâncias especificadas no 

projeto. O fechamento deverá obedecer a uma altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta 

centímetros). Deverá existir uma porta de 1 (uma) folha, medindo 1,00(um) metro de largura por 

2,20(dois metros e vinte centímetros) de altura, conforme projeto em planta, também em 

madeira compensada tipo “madeirite” ou similar, com fechadura na lateral e ferrolho no piso. As 

dimensões do fechamento deverão obedecer a projeto em anexo. 

• toldo de dimensões 3x3m deverá ser instalado na área externa dos postos em posição 

informada em projeto, com intuito de oferecer proteção à área de descanso. 

 

- Programação visual: 

Afixar letreiro no espaço reservado à programação visual (conforme projeto), com dimensões de 

5,0m x 0,40m, com letras na cor azul e fundo branco, com os dizeres específicos para cada Posto. 
 

- Vedação tapume: em compensado naval de no mínimo 20 mm de espessura, com uma 

passagem de acesso em cada sítio, com corrente e cadeado que devem ser fornecidos na entrega 
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das bases. 
 

- Estrutura de praticável para suporte dos contêineres, criando altura para campo de visão do 

evento, com locação e dimensões variáveis, a depender do sítio. As plataformas devem possuir 

escadas e guarda-corpos. 

ANEXO II – LOCAÇÃO DOS POSTOS 
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