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Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
Pregão Eletrônico Federal 03/2023 - fl.1
PREGÂO ELETRÔNICO FEDERAL 03/2023
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O presente documento tem por objeto o fornecimento e instalação de PISO ANTIESTATICO CONDUTIVO na oficina da Seção de Equipamentos de Informática da Sede I do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), de acordo com quantitativos e especificações deste Termo de Referência.
A instalação será realizada na sala de oficina da Seção de Equipamentos de Informática, localizada no 4º andar do Edifício Brigadeiro, situado na Rua Francisca Miquelina, 123, Bela Vista, São Paulo – SP, conforme planta do APÊNDICE.
Descritivo dos serviços:
Descrição
Quantidade
Remoção do piso taco existente: Corte do perímetro, remoção do piso existente com o transporte do entulho até o piso térreo e destinação para bota fora ou ecoponto.
58,00 m2
Preparação da superfície: Lixamento.
58,00 m²
Regularização: Execução de piso autonivelante.
58,00 m²
Execução do piso: Execução do piso antiestático condutivo com malha de aterramento em cobre.
58,00 m²

1.4 Os códigos e descrições do "CATMAT/CATSER" constantes do Compras.gov.br podem eventualmente divergir da descrição dos itens a serem contratados quanto a especificações e outras características. Neste caso, havendo divergência quanto ao código/descrição do CATMAT/CATSER prevalecer as especificações detalhadas neste Termo de Referência. 
JUSTIFICATIVA
A contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de piso antiestático condutivo visa a proteção contra descargas eletrostáticas que podem danificar os equipamentos quando em manutenção nas bancadas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS QUANTO AO PISO ANTIESTÁTICO CONDUTIVO
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO
Oficina: Piso em taco de madeira sobre piso em laje de concreto armado.
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO PISO ANTIESTÁTICO CONDUTIVO
Piso antiestático condutivo em resina epóxi, espessura mínima de 3mm, nivelado com as demais salas.
Regularização com autonivelante, espessura aproximada 20mm.
O piso em resina epóxi deverá estar de acordo com a versão mais recente da NBR 14.050.
OBSERVAÇÕES
Não tomar medidas em escala;
Adequar todas as medidas no local de prestação dos serviços;
Todas as medidas do Apêndice estão em metros;
Não foram computadas as perdas nos materiais;
Quaisquer discrepâncias entre cotas, níveis, dimensões, etc., deverão ser comunicadas à FISCALIZAÇÃO para que sejam efetuadas as alterações ou correções pertinentes, caso necessárias.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Após a assinatura do Termo Contratual, formalizado por ambas as partes, a empresa deverá entrar em contato com a Seção de Engenharia por meio do endereço eletrônico seeng@tre-sp.jus.br" seeng@tre-sp.jus.br, para agendar a vistoria in loco, para levantamento das exatas dimensões, onde serão verificadas as medidas, níveis exatos e possíveis existência de desníveis na laje. A vistoria deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato.
A apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica será conforme cláusula 9.
Após a vistoria, a CONTRATADA deverá providenciar, em até 02 (dois) dias úteis, os seguintes documentos:
Cronograma de execução de serviços contendo todas as etapas, indicando os períodos referentes a cada uma delas;
Relação nominal dos funcionários envolvidos diretamente na execução dos serviços, informando a qualificação e dados pessoais (nome completo e CPF), que terão seus dados protegidos de acordo com a normativa da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGDP prevista no contrato. Em caso de alteração no quadro de funcionários alocados para a execução do objeto do presente contrato, somente 24 (vinte e quatro) horas após a entrega de nova relação nominal, nos termos da anterior, estará(ão) o(s) novo(s) funcionário(s) autorizado(s) a prestar os serviços nas dependências da CONTRATANTE.  
Caberá à CONTRATANTE avaliar o Cronograma em até 2 (dois) dias úteis contados de seu recebimento. 
Caso o Cronograma seja rejeitado, a CONTRATADA deverá efetuar as devidas correções no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir de sua ciência, encaminhando as eventuais alterações à CONTRATANTE para nova análise.
Caberá à CONTRATANTE reavaliar o novo Cronograma no prazo citado no subitem 4.3 deste Termo de Referência.
Aprovado o Cronograma de execução de serviços, será emitida a Ordem de Início dos Serviços, em até 2 (dois) dias úteis contados da data desta aprovação, na qual constará a data de início dos serviços, os quais deverão ser executados no prazo disposto na cláusula 5 deste Termo de Referência. 
Iniciado o prazo de execução, os produtos que compõem o conjunto do piso antiestático condutivo deverão ser entregues na Sede I do TRE-SP, localizada na Rua Francisca Miquelina nº 123, Bela Vista, São Paulo/SP, no horário das 9:00 às 17:00h no dia anterior à(s) data(s) agendada(s) para instalação e em local designado pela Comissão. 
O agendamento deverá ser feito através do e-mail seeng@tre-sp.jus.br" seeng@tre-sp.jus.br, cabendo a CONTRATADA informar os dados de pessoal e dos veículos que farão a entrega para que seja providenciada a autorização de acesso e de estacionamento na Sede 1 do TRE-SP. 
O descarregamento dos materiais ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a mão de obra necessária. Os materiais poderão ser descarregados no subsolo ou no pavimento Térreo da edificação, a depender do veículo utilizado para transporte.
Os materiais serão transportados por elevador até a Seção de Equipamentos de Informática, no 4º andar do Prédio Brigadeiro, onde serão armazenados. Provisoriamente, os materiais poderão ser armazenados no subsolo.
O procedimento para a execução do piso antiestático condutivo deverá seguir a seguinte sequência
Antes da data agendada para remoção do piso existente, as divisórias, móveis e materiais serão retirados pela equipe do TRE-SP, liberando o local para execução dos serviços.
Corte do perímetro e remoção do piso existente. O descarte do piso removido é de responsabilidade da CONTRATADA.
Em seguida, a CONTRATADA deverá preparar a superfície onde será executado o piso. Os métodos a serem executados poderão ser: jateamento, frezamento, hidrojateamento ou ataque químico, dependendo das condições do substrato.
Regularização da superfície do piso com preenchimento autonivelante em espessura aproximada de 20mm.
Aplicação da malha de aterramento em cobre. Ao lado de cada uma das 13 (treze) bancadas de trabalho, deverá ser providenciada 1 (uma) conexão aparente em cobre, ligada à malha de aterramento do piso.
Execução do piso antiestático condutivo autonivelante em resina epóxi, composto por primer e acabamento, espessura total mínima de 3mm.
Após a cura completa do piso, estimada em 72 (setenta e duas) horas, a CONTRATADA deverá apresentar laudo emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou por laboratório acreditado pelo SBC (Sistema Brasileiro de Certificação) do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), sem qualquer ônus ao TRE SP, em até 5 dias úteis, para comprovação das características condutivas do produto ofertado. A vistoria para emissão do laudo deverá ser realizada após a cura completa do piso e antes da liberação da sala para uso, e será acompanhada pela Fiscalização. 
O laudo deverá comprovar a propriedade condutiva do piso, por meio de medição de resistência elétrica ponto-a-ponto e ponto-a-terra, utilizando instrumento megômetro. As medições deverão ser feitas de acordo com a norma ANSI/ESD STM 7.1 - Resistive Characterization of Materials–Floor Materials e o resultado obtido deverá estar na faixa de 0,025 a 1 MΩ (megaohm). 
O(s) instrumento(s) de medição empregado(s) deverá(ão) ter certificado(s) de aferição válido(s) na data da medição, e rastreáveis pelo INMETRO.
Caso o laudo não ateste as características do subitem 4.6.8, a camada condutiva do piso deverá ser refeita, devendo ser posteriormente repetidos os procedimentos de medição e de emissão de laudo, até que sejam atingidas as características especificadas neste Termo de Referência.
Em caso de necessidade de refazimento do serviço, devem ser adotados os mesmos prazos de execução previsto no subitem 4.6.7 e item 5 deste Termo.
Todos os custos do refazimento dos serviços são de responsabilidade da CONTRATADA.
Uma vez refeito, caso, novamente, não atenda à especificação, será considerado como inexecução total do ajuste, hipótese em que a Administração poderá, isolada ou cumulativamente, aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no Contrato (Anexo III), cabendo, ainda, à CONTRATADA promover a retirada de todo o piso instalado sem qualquer ônus para a Administração.
Encargos da CONTRATADA
Fornecimento da matéria prima;
Fornecimento da mão de obra; 
Fornecimento de todos os EPIS necessários; 
Acompanhamento técnico e fornecimento de ART ou RRT;
Garantia da matéria prima e todos os serviços prestados;
Apresentação de laudo atestando a condutividade do piso;
Remoção do entulho e ou descarte do lixo produzido na obra, com o devido tratamento, com base na versão mais recente da norma NBR-10 004 (versão mais recente) da ABNT; e
Caçamba e local adequado para destinação do lixo e ou entulho gerado;
Todos os procedimentos relacionados à eventuais necessidades de refazimento do piso condutivo.
Encargos e responsabilidade da CONTRATANTE 
 Fornecimento de energia elétrica 220V trifásico;
Retirada das divisórias previamente à execução do serviço;
Retirada das prateleiras e materiais da área onde será executado os trabalhos previamente à execução do serviço;
Isolamento da área.
O recebimento e armazenamento dos materiais na obra deverá ser acompanhado por um responsável da CONTRATADA.
Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora NR-18: Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.
Serão de uso obrigatório os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), obedecendo às normas brasileiras de segurança, com ênfase ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18.
Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.
As ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços deverão ser dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA. 
A CONTRATADA deverá prever, para os acessos aos locais de serviços, boas condições de tráfego e segurança satisfatória, com sinalização adequada e de fácil interpretação pelos usuários e servidores da CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá manter remoção periódica de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no decorrer da execução dos serviços.
Todos os locais de prestação dos serviços deverão ser conservados limpos e em perfeito funcionamento durante a execução dos trabalhos.
A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela retirada, transporte e descarte regular de todo o entulho ao depósito autorizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, devendo comprovar que realizou o descarte, através da apresentação do CTR (Controle de Transporte de Resíduos).
Todos os materiais e resíduos decorrentes da instalação deverão ser removidos, deixando os locais de prestação de serviços completamente livres e desimpedidos.
Deverão ser limpos e varridos sistematicamente os acessos, assim como as áreas adjacentes, que porventura tenham recebido detritos provenientes da execução dos serviços.
Deverão ser implementados pela CONTRATADA todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de instalações provisórias utilizadas na execução dos serviços.
Deverão ser devidamente removidos dos locais de prestação dos serviços, pela CONTRATADA, todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios.
A limpeza deverá ser feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação;
Deverão ser removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de material de construção de todas as partes e componentes da edificação, dando especial atenção à limpeza de tubulações e portas metálicas, passíveis de corrosão ou danificação.
 PRAZO DE EXECUÇÃO
Máximo de 20 (vinte) dias corridos, inclusive finais de semana, contados da data indicada para início dos serviços na Ordem de Início de Serviço, emitida pela Fiscalização da CONTRATANTE. 
A Ordem de Início dos serviços será dada conforme disposto no subitem 4.4 deste Termo de Referência.
RECEBIMENTO DO OBJETO
O recebimento do objeto contratual, já executado, nos termos do art.73, da Lei n. º 8.666/93, dar-se-á de modo:
Provisório: pelo responsável por seu acompanhamento ou fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da comunicação escrita da finalização dos serviços protocolizado pela CONTRATADA, que deve ocorrer após a aprovação do laudo pela Fiscalização, por intermédio de carta endereçada a este Tribunal, aos cuidados da Seção de Engenharia, ou por meio de mensagem eletrônica destinada ao endereço de e-mail seeng@tre-sp.jus.br" seeng@tre-sp.jus.br.

Período de observação: 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório, conforme disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, no qual serão observados desplacamento, aparecimento de bolhas, eventuais trincas e outros defeitos que podem ser verificados visualmente.
Definitivo: por servidor ou Comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados após o decurso do período de observação. 
PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS
Os serviços executados e materiais fornecidos terão um prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. 
Quando necessário ao cumprimento da garantia, a CONTRATADA deverá comparecer ao local para realização da vistoria, obrigatoriamente, em até 2 (dois) dias úteis a partir da abertura do chamado, que será realizado pela CONTRATANTE através de e-mail.
7.2.1 O prazo para a solução do problema será no máximo 20 dias corridos contados da data da vistoria. 
VISTORIA FACULTATIVA
As empresas interessadas, caso julguem necessário para melhor elaboração das propostas, poderão efetuar vistoria técnica no local onde serão executados os serviços, de segunda a sexta-feira, no horário das 12h às 18h, mediante prévio agendamento com a Seção de Engenharia, pelo endereço eletrônico seeng@tre-sp.jus.br" seeng@tre-sp.jus.br.

Observação: Não será permitida, em nenhuma hipótese, a realização de vistoria sem o prévio agendamento.

A vistoria facultativa deverá ser realizada até a data prevista para abertura do certame.
A não realização da vistoria facultativa não exime a licitante de arcar com eventuais prejuízos durante a execução do contrato, em virtude de sua omissão na verificação do local de prestação e serviços.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, antes do início das atividades, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, em nome do responsável técnico pela execução dos serviços, engenheiro civil ou arquiteto, nos termos da cláusula 10 deste Termo de Referência.
O referido documento deverá ser apresentado em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.
O responsável técnico deverá acompanhar a execução dos serviços, devendo comparecer ao local duas vezes por semana, mediante agendamento prévio com a FISCALIZAÇÃO.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A LICITANTE, para fins de habilitação técnica, deverá apresentar ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA fornecido(s) por Órgão(s) da Administração Pública ou entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico emitida(s) pelo CREA ou pelo CAU, em nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável técnico pelos serviços, em que se comprove(m) que o responsável técnico do subitem 9.1 tenha executado satisfatoriamente serviços de fornecimento e instalação de, no mínimo, 29,00m² (vinte e nove metros quadrados) de piso autonivelante antiestático dissipativo ou condutivo.
A LICITANTE deverá comprovar que o profissional detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), pertence ao seu quadro de pessoal, por meio de cópia autenticada da anotação da carteira profissional, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços ou contrato social, no caso de sócio.
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR À PROPOSTA

A LICITANTE deverá apresentar laudo emitido por empresa especializada, pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou por laboratório acreditado pelo SBC (Sistema Brasileiro de Certificação) do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), para comprovação das características condutivas do produto ofertado. 
Para laudos em nome de empresas especializadas, não serão aceitos laudos emitidos pela própria LICITANTE. 
PREÇO
Para fins de julgamento da proposta, será adotado o critério de MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM ÚNICO, composto pelo fornecimento e instalação de todos os materiais e serviços discriminados neste Termo de Referência: 
As licitantes participantes deverão fornecer preço à vista com todas as despesas inclusas (tributos, frete, instalação, visitas in loco a serem realizadas pela contratada durante a execução, laudos técnicos, e outras de quaisquer naturezas incidentes direta e indiretamente sobre o fornecimento dos materiais e serviços a serem prestados, deduzidos eventuais descontos).
PAGAMENTO
Etapa
Percentual sobre o preço total contratado
1
Conclusão dos serviços



sserserviços
80%
2
Recebimento provisório
10%
3
Recebimento definitivo
10%
O pagamento será efetuado conforme etapas e percentuais de pagamento acima dispostos, mediante atesto/termo circunstanciado, devendo a CONTRATADA encaminhar as correspondentes notas fiscais/faturas. 
Os serviços serão medidos após a conclusão total dos serviços, cabendo à CONTRATADA encaminhar a medição, acompanhada de relatório fotográfico de todas as atividades executadas no período, para a devida análise e emissão de atesto da FISCALIZAÇÃO.
Os pagamentos das etapas serão realizados mediante termos circunstanciados, conforme cláusula 6 deste Termo de Referência.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este Termo de Referência e os documentos nele referidos, especialmente as Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos.
Todos os materiais e mão de obra serão fornecidos pela CONTRATADA, responsável pela execução dos serviços.
Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos e estar de acordo com as especificações.
Se julgar necessário, o TRE-SP poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios a eles relativos, como documentos dos fabricantes dos materiais aplicados. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
Será designada FISCALIZAÇÃO do TRE-SP para acompanhamento dos serviços.
A FISCALIZAÇÃO impugnará todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais.
A CONTRATADA será obrigada a demolir e/ou refazer os serviços em desacordo com as especificações deste Termo, a boa técnica e as normas técnicas, ficando as despesas deles decorrentes às suas expensas.
A CONTRATADA deverá recuperar todas as partes eventualmente danificadas em razão da execução das instalações.
A CONTRATADA deverá prestar os serviços de modo a não interferir nos trabalhos da CONTRATANTE, e deverá depositar os materiais e equipamentos em local previamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO, responsabilizando-se integralmente pela guarda destes.
 A CONTRATADA deverá executará os serviços de instalação de piso antiestático aos finais de semana, no período compreendido entre 8h e 18h. 
14.11 A CONTRATADA deverá designar preposto, indicado na Proposta Definitiva de Preços, para mantê-lo no local durante o período de execução dos serviços, informando nome e CPF, bem como telefones fixo e móvel para contato.
Nas ocasiões em que houver substituição, deverá ser indicado novo preposto, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio de e-mail endereçado a este Tribunal. 
PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL
Será desclassificada a proposta que, após a etapa de negociação, mantiver seu preço total final superior ao preço total máximo aceitável pela Administração.

Descrição
Quantidade
Preço Total Máximo Aceitável
R$
Fornecimento e instalação de PISO ANTIESTATICO CONDUTIVO na oficina da Seção de Equipamentos de Informática da Sede I do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, inclusos materiais e mão de obra
58,00 m2

R$ 50.803,94

APÊNDICE - LOCAL DE EXECUÇÃO DO PISO ANTIESTÁTICO CONDUTIVO
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