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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEB FERNANDO PESSOA 

Rua Vânia da Silva Santos, 57 – Jardim das Orquídeas, São Bernardo do Campo/ SP 

CEP: 09854-400 – Telefones: 4358 1845 e 4336 3885 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E ORIENTAÇÕES PARA 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA 

 

Com vistas à contratação de serviços de manutenção, reposição parcial, substituição 

completa e impermeabilização de pisos em salas da EMEB Fernando Pessoa, com fornecimento 

de mão-de-obra e materiais por parte da empresa contratada, a Associação de Pais e Mestres 

(APM) da EMEB Fernando Pessoa apresenta a descrição de serviços a serem realizados e as 

orientações gerais que devem servir de parâmetro para elaboração e apresentação dos 

orçamentos por parte de empresas interessadas. 

 Este documento constitui parte do contrato de prestação de serviços e de fornecimento de 

materiais e de mão-de-obra firmado junto à empresa contratada. 

 

Descrição dos serviços 

 

1. Nas salas 2, 3, 4, 5 e 6:  

- Demolição de todo o piso antigo, regularização da superfície e instalação de novo piso 

tipo Paviflex de 2mm de espessura (cores a definir pela contratante); 

- Impermeabilização do novo piso, com aplicação de cera impermeabilizante acrílica e 

polimento com enceradeira polidora; 

2. Nas salas 1, 7, 8, 9, 10, 11 e biblioteca: 

- Reposição parcial de placas de piso tipo Paviflex em espessura de 2 mm (cores a definir 

pela contratante); 

- Impermeabilização de todo o piso e arquibancada da biblioteca. com aplicação de cera 

impermeabilizante acrílica e polimento com enceradeira polidora; 

3. Remoção de entulhos e de materiais decorrentes da execução dos serviços, deixando o 

local em perfeitas condições de limpeza. 

 

Orientações para apresentação da proposta (orçamento) 

 

1. Será contratada a empresa que apresentar a proposta que apresente o melhor custo- 

benefício, levando-se em conta o menor preço e a comprovação de capacidade técnica 

para a execução dos serviços. 

2. A capacidade técnica poderá ser comprovada mediante apresentação de portifólios e 

referências de serviços realizados; 

3. Para a realização dos serviços, serão considerados apenas propostas de empresas 

especializadas e não serão recebidas propostas de Micro Empreendedores Individuais 

(MEI); 
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4. A proposta deve discriminar os prazos de garantia dos materiais fornecidos e dos serviços 

realizados, inclusive da cera impermeabilizante, sendo 10 (dez) anos para os pisos e pelo 

menos 1 (um) ano para os serviços; 

5. A proposta deve contemplar os valores correspondentes aos serviços e aos materiais 

fornecidos; 

6. A proposta deve conter prazo de execução dos serviços. 

7. A proposta deve conter prazo de validade do orçamento apresentado; 

8. A proposta deve ser apresentada em documento impresso, devidamente caracterizado da 

empresa, com ou sem logo, com carimbo de CNPJ, assinado pelo responsável, que deverá 

estar identificado no documento. 

9. Admite-se a entrega de proposta enviada como documento digitalizado anexo em correio 

eletrônico da escola (fernando.pessoa@saobernardo.sp.com.br), desde que esteja em 

conformidade com o exigido no item anterior e através de e-mail institucional da empresa. 

10. As salas 2, 3, 4, 5 e 6 possuem 40 metros quadrados. O cálculo para a reposição completa 

dos pisos nestas salas deve ser feito considerando a área do piso mais 10% de perda. 

11. As salas 1 e biblioteca possuem 60 metros quadrados cada. A sala 7 possui 35 metros 

quadrados. A salas 8, 9, 10 e 11 possuem 49 metros quadrados. Para estas salas, como se 

trata somente de reposição parcial e impermeabilização de pisos, deve-se considerar 

apenas as áreas de pisos a serem repostos e a área de aplicação da cera 

impermeabilizante, sem acréscimos referentes a perdas. As metragens deverão ser 

conferidas pelo fornecedor, evitando divergências futuras. 

12. A fim de subsidiar a elaboração de sua proposta, a partir de 28 de agosto até o dia 3 de 

setembro, a empresa interessada poderá realizar visita à escola de segunda a sexta-feira, 

das 08h30 às 12h e das 13h às 16h30, mediante agendamento prévio, que poderá ser 

realizado pelos telefones 4358 1845 ou 4336 3885. 

13. O pagamento dos serviços será feito em duas etapas, sendo a primeira etapa a execução 

plena dos serviços discriminados no item 1 e 3; e a segunda etapa a execução plena dos 

serviços discriminados no item 2 e 3. 

14. Serão considerados orçamentos recebidos até o dia 4 de setembro, até às 12h. 

15. Serão descartadas propostas apresentadas em desacordo com as exigências especificadas 

neste documento.  

 

São Bernardo do Campo, 27 de agosto de 2020. 

 

 

 

Karina Guedes Gonçalves 

 Diretora Executiva 

 

 

Marcelo Gonçalves Siqueira 

Presidente do Conselho Especial 
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