
 

Anexo I – Especificação dos Serviços 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O objeto deste processo é a seleção e contratação de serviços de: 

 

a. gerenciamento técnico e operação de manutenção predial; 

a. assessoria na elaboração de projetos básicos, projetos executivos e processos 

de seleção para operações específicas de manutenção predial. 

 

1.2. Não integra o escopo dos serviços a manutenção preventiva ou corretiva de 

equipamentos de iluminação cênica, audiovisual, som e informática. 

 

2. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

2.1. São Paulo Escola de Dança, localizada no Complexo Cultural Júlio Prestes, na 

Rua Mauá, 51, 3º andar – Luz, São Paulo/SP. 

 

2.2. A São Paulo Escola de Dança é um equipamento cultural voltado ao ensino e 

difusão da dança, que oferece Cursos Regulares a estudantes com idade mínima de 16 

anos (aproximadamente 150 estudantes em 2022 e 300 estudantes por ano, a partir de 

2023), Cursos Livres de Dança (aproximadamente 80 estudantes por semestre); Cursos 

de Extensão Cultural de forma presencial, online e híbrida, com público flutuante, dentre 

outras atividades. 

 

2.3. A Escola ocupará uma área de 2.883,43 m² considerando o 3º pavimento, e 

ainda as áreas do 4º e 5º pavimento localizados nas torres do bloco da edificação. Este 

espaço compreenderá 51 (quarenta e oito) cabines sanitárias, subdivididas em 28 (vinte 

e oito) bacias sanitárias convencionais, 06 (seis) bacias sanitárias acessíveis, 14 

(catorze) chuveiros convencionais e 3 (três) chuveiros acessíveis, considerando os 

vestiários, áreas compartilhadas da copa e salas do 4º e 5º andares. 

 

3. HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

3.1. Os serviços de Manutenção Predial serão prestados de segunda a sábado, sem 

prejuízo de atendimentos emergenciais. 

 

3.2. Os serviços de manutenção corretiva e preventiva que geram ruídos ou cheiros 

somente poderão ser efetuados em períodos em que não haja eventos, 

preferencialmente fora do horário de atividades da Escola. 

 

3.3. Sempre que houver serviços de manutenção corretiva, preventiva ou obras de 

reforma, efetuados por outra empresa que não seja o proponente, este deverá 

disponibilizar pelo menos um membro da equipe para acompanhamento do serviço. 

 

3.4. A APD disponibilizará, mensalmente, uma planilha com os horários de todos os 

eventos, com o objetivo de proporcionar ao proponente condições de efetuar o 



planejamento dos serviços. 

 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

 

4.1. GERENCIAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

a. Supervisão dos serviços especializados de manutenção em 

equipamentos específicos (tais como: estabilizadores, “no-breaks”, 

equipamentos de prevenção a incêndio e outros que necessitem 

conhecimentos especializados), abrangendo: 

i. A definição técnica do escopo dos serviços a serem executados 

por funcionários do proponente ou por terceiros por ele 

contratados, conforme definido pela CONTRATANTE; 

ii. A fiscalização dos serviços prestados por tais funcionários ou 

terceiros contratados, de forma que sejam obedecidas as 

especificações técnicas; 

iii. A orientação técnica dos funcionários de terceiros contratados 

quanto à forma de execução dos serviços, e o fornecimento das 

especificações e metodologia de trabalho. 

b. Averiguação das causas de possíveis eventos danosos ocorridos no local 

da prestação dos serviços e elaboração de sugestões quanto à adoção 

de medidas cabíveis; 

c. Apresentação de relatórios gerenciais com recomendações visando a 

implementação de melhorias ou obtenção de economias; 

d. Elaboração de Back Log de Equipamentos e Instalações no sistema da 

Contratante, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. 

e. Levantamento, por parte da CONTRATADA, da situação atual da 

operação, dos equipamentos, sistemas e registros, envolvendo: 

i. Cadastramento de todos os equipamentos e sistemas; 

ii. Diagnóstico da situação técnica; 

iii. Estabelecimento da frequência das atividades preventivas e 

corretivas; 

iv. Verificação dos materiais necessários, níveis de estoque, entre 

outros. 

 

4.2. OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

a. Operação dos equipamentos e sistemas da Edificação, objeto deste 

certame; 

b. Implementação do Plano de Manutenção/Cronograma (a ser 

apresentado no prazo de até 20 (vinte) dias contados do início do 

contrato), bem como das manutenções corretivas necessárias, 

abrangendo as áreas, equipamentos e atividades a seguir definidas, 

observando-se as atividades específicas a serem supervisionadas pelo 

proponente; 

c. Elaboração de Back Log de Equipamentos e Instalações no sistema da 

Contratante, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

4.3. MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA 



a. Conservação de medidas que coloquem as “Partes Vivas” fora de 

alcance; 

b. Estado de conservação dos condutores e suas ligações (principalmente 

os de proteção); 

c. Estado de conservação dos dispositivos de proteção e manobra 

(principalmente quanto ao desgaste provocado por arcos e afrouxamento 

de contatos); 

d. Ajuste dos dispositivos de proteção e a sua correta utilização; 

e. Valor da resistência de isolamento em relação ao aterramento; 

f. Verificações em geral: temperaturas de cabos e conexões (feitas através 

de contratação, as expensas do Contratante, de serviços de empresas 

especializadas), medições diversas, Identificação de tomadas (110/220 

V e Telefonia), vibração, aparência, testes, fixações, entre outros; 

g. Verificação, conforme Plano de Manutenção, de luminárias 

fluorescentes, incandescentes, PLS, vapor metálico, e outras. A cada 

manutenção corretiva, serão limpos todos os componentes da luminária, 

conferidas as emendas, recomposto o isolamento, reapertados os 

terminais, entre outros; 

h. Verificação, conforme Plano de Manutenção, de tomadas e interruptores 

quanto a sinais de aquecimento, entre outros; 

i. Limpeza em geral (lâmpadas, luminárias, shafts, quadros, etc.), 

j. Verificação de isolamento, Verificação de resistência de malha terra, 

Verificação de resistência dos Para-raios, Verificação das temperaturas 

(feitas através de contratação, as expensas do CONTRATANTE, de 

serviços de empresas especializadas), 

k. Ajustes, Reapertos, Lubrificação, Verificação de contatos, Testes 

periódicos de funcionamento, Substituição programadas de peças, entre 

outros; 

l. Serviço de passagem de cabos, montagem de calhas e tubulação seca 

em pequenos percursos (até 50 ms); 

m. Substituição de peças por quebra ou defeito, Troca de contatos; 

n. Substituição de lâmpadas, reatores, luminárias, interruptores, tomadas 

etc. 

o. Pequenas readequações, ampliações, e instalações na rede elétrica e de 

telefonia, desde que devidamente autorizadas pela contratante; 

p. Substituição de bombas, motores e equipamentos eletromecânicos, 

exceto ar condicionado; 

q. Controle e análise do consumo de energia mensal; 

r. ‘Laudo anual das instalações elétricas e SPDA com base nas exigências 

da NR 10 com ART. 

 

4.4. TELEFONIA 

a. Pequenas adaptações, ampliações, e instalações na rede de telefonia, 

desde que devidamente autorizadas pela Contratante; 

b. Conservação dos quadros de distribuição de ramais; 

c. Instalação de novos ramais, quando solicitado; 

d. Instalação de extensões, quando solicitado; 



e. Serviço de passagem de cabos, montagem de calhas e tubulação seca 

em pequenos percursos (até 50 ms); 

f. Substituição de aparelhos; 

g. Identificação de problemas na rede; 

 

4.5. MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 

a. Verificações em geral e devida correção de: vazamentos, infiltrações, 

entupimentos, corrosões, regulagem e ajustes de todos os equipamentos 

hidráulicos, entre outros; 

b. Manutenção e reparos preventivos de Bombas em Geral (recalque, 

águas servidas, incêndio, águas pluviais, etc.), excluindo-se os reparos 

diretos em motores (retíficas), caso que caberá à proponente a 

desmontagem de Bombas, seu envio para reparo ao terceiro contratado, 

a remontagem, a reinstalação e o start up; 

c. Limpeza em geral (drenos, ralos, condutores, desinfecção, corrosões, 

etc.); 

d. Pintura de tubulações,  

e. Verificação da Leitura dos medidores,  

f. Ajustes, Reapertos, Testes de Funcionamentos (registros e válvulas), 

substituição programada de peças e demais componentes; 

g. Substituição de peças por quebra ou defeito; 

h. Eliminação de vazamento; 

i. Controle e análise do consumo de água; 

 

4.6. MANUTENÇÃO CIVIL – PEQUENOS REPAROS 

a. Verificações em geral e devida correção de: trincas, manchas, umidade, 

goteira, vazamentos, infiltração, aparência, carpetes soltos, entre outros; 

b. Pequenos reparos em móveis, mesas e cadeiras, quando não cobertas 

pela garantia do fabricante/fornecedor; 

c. Limpeza em geral (drenos, ralos, condutores, corrosões superficiais, etc.); 

d. Revisão em grelhas de escoamento; 

e. Reaperto de fixações em geral incluindo dobradiças, fechaduras, 

cremonas, trincos e maçanetas; 

f. Substituição de peças por quebra ou defeito; 

g. Substituições de painéis e divisórias danificadas; 

h. Pequenos reparos em pisos, piso elevado; 

i. Pequenos reparos (até 5 m²) em alvenaria incluindo argamassa e pintura; 

j. Pequenos serviços de Carpintaria; 

k. Reparos na pintura; 

l. Rejuntes em azulejos e ladrilhos; 

m. Revisão de maçanetas e puxadores de portas; 

n. Regulagem das molas das portas e sistema de vedação acústica; 

o. Eliminações de trincas; 

p. Substituição de azulejos, ladrilhos soltos e fórmicas soltas; 

q. Reparo em forros em geral; 

r. Pequenos Serviços Gerais Diversos; 

s. Limpeza de calhas, rufos, coletores de telhados e vasos. 



 

4.7. CLIMATIZAÇÃO 

a. Limpeza e higienização de filtros; 

b. Reparos básicos. 

 

5. EQUIPE MÍNIMA 

 

A equipe deverá ser formada, no mínimo, com a seguinte composição: 

 

a. 1 (um) Engenheiro Responsável / Supervisor – Não residente – 

Obrigatório 1 reunião semanal com a Contratante; 

b. 2 (dois) Oficiais de Manutenção (com NR-10), inclusive aos sábados, 

em turnos alternados (manhã/tarde) 

 

O proponente deverá dimensionar a equipe de modo a atender as 

exigências da CONTRATANTE, quanto à prestação adequada dos serviços 

objeto deste instrumento; 

 

Com base na visita técnica e na experiência profissional, o proponente 

deverá apresentar o contingente e a formação da equipe técnica básica 

residente, indicando a qualificação técnica de cada integrante. Essa formação 

poderá ser adequada ou ajustada posteriormente, de acordo com as 

necessidades práticas, de maneira a atender a contento as exigências da 

CONTRATANTE quanto a execução dos serviços objeto deste instrumento. 

 

  



 

6. REFERENCIAL DE PERIODICIDADE DE ROTINAS PRINCIPAIS 

 
DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

POR SISTEMAS 

PERIODICIDA

DE 

OBSERVAÇÕES 

GERAIS 

A Higienização dos dutos de climatização Anual 

Para todos os 

serviços prestados 

deverá ser emitido 

Responsabilidade 

Técnica e Relatório 

Técnico Fotográfico 

acompanhados de  

Laudo de 

Conformidade  

B 
Higienização e manutenção preventiva de 

equipamentos de climatização  
Anual 

C 

Inspeção e manutenção preventiva anual 

dos sistemas de aquecimento de água- gás, 

solar e elétrico- e todos seus componentes 

Anual 

D 
Inspeção e manutenção preventiva anual  

de No-Break 
Anual 

E 

Inspeção e avaliação anual do engenheiro 

responsável pela ART da área das 

instalações elétricas conforme NR-10/ 

NBR5410/ NBR 14039 

Anual 

F 

Avaliação Anual do engenheiro responsável 

pela ART da área do Sistema de Proteção 

contra Descargas Atmosféricas- SPDA 

Anual 

G 

Manutenção Anual com parada técnica -

PAME – PARADA ANUAL DE 

MANUTENÇÃO ELÉTRICA- das entradas 

de energia e seus componentes, como; 

cabine primária, banco de capacitores e 

disjuntores de entrada 

Anual 

H 
Inspeção e manutenção preventiva de 

Telhado 
Semestral 

H 
Inspeção e manutenção preventiva de 

Sistemas de Incêndio 
Semestral  

 
Inspeção e manutenção preventiva de 

Calhas e Tubulações de àguas Pluviais 
Semestral 

 

 Higienização dos bebedouros  Semestral 

I Higienização da caixa de gordura  Semestral 

J 

Higienização do reservatório de água 

potável com análise de potabilidade de 

água em cada reservatório  

Semestral 

  



 

7. REFERENCIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

 

  DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS POR SISTEMAS 

ELÉTRICA 

Instalações elétricas, como: entrada de energia, banco de capacitores, 

gerador de energia e quadros de transmissão, quadros gerais de 

baixa tensão, quadros de distribuição de força e luz, no- break, painéis 

elétricos, circuitos de iluminação e tomadas, cabine primária, 

transformadores, banco de capacitores, gerador de energia e quadros 

de transmissão, quadros gerais de baixa tensão, quadros de 

distribuição de força e luz e painéis elétricos no geral, circuitos de 

iluminação, sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

(SPDA – em conjunto com FOSESP e SCEC). 

Manutenção Elétrica: Garantir o perfeito funcionamento e condições 

técnicas das instalações e equipamentos elétricos da SP Escola, com 

custo e qualidade adequados aos padrões e planejamento da 

CONTRATANTE. Manter todas as instalações da SP Escola em 

perfeitas condições de uso, segurança e conforto através do 

desenvolvimento e implantação de programa de manutenção 

preventiva, preditiva e corretiva. 

Transporte e acondicionamento de materiais de elétrica. Executar 

manutenção em instalações elétricas em geral (quadro de força, 

fiações elétricas, cabine primária, gerador de energia, câmara fria, 

etc.), conforme demanda e ordens de serviço abertas. Cumprir o plano 

de manutenção preventiva periódico estabelecido. Instalar infra 

elétrica, tomadas, fiação, quadros de energia, etc., bem como, 

substituir luminárias, reatores, manutenção geral em iluminações. 

Executar montagem de áreas em geral como infraestrutura necessária 

à rede informatizada, em assessoria à equipe de Informática. Executar 

serviços em diversos comandos elétricos, sistema elétrico de 

potência, subestação de energia, banco de capacitores e cabine 

primária. Identificar defeitos e curto circuitos e corrigir. Reportar à 

CONTRATANTE a situação atual dos equipamentos, bem como 

possíveis melhorias. Assessorar as equipes técnicas (iluminação, 

sonorização, audiovisual e de palco) nas atividades que envolvam os 

sistemas elétricos da SP Escola de Dança. 

HIDRÁULICA 

E GÁS 

Instalações hidros sanitárias, como: Copa; Cozinha; Camarins; 

Sanitários; e Vestiários. Manutenção Hidráulica: Executar trabalhos de 

montagem, manutenção corretiva e preventiva nas redes hidráulicas 

de água potável, rede de alimentação em águas frias e quentes, 

esgotos, redes de vapor, rede de combate à incêndio, gás e ar 

comprimido. Transporte e acondicionamento de materiais de 

hidráulica, manutenção de bombas de todos os sistemas hidráulicos, 

desentupimento de sanitário, ralos, tubulações, executar a 

manutenção hidráulica em serviços de pintura e limpeza das 

tubulações, fazer a adequação e montagem de tubulação, se 

necessário. Cumprir o plano de manutenção preventiva periódico 



estabelecido. Manutenção corretiva e preventiva de rede água, esgoto 

e gás (inclusive os especiais), bombas hidráulicas. 

CIVIL 

Instalações, como: paredes, pisos, lajes, contra pisos, portas externas 

ou internas. 

Manutenção Civil - Geral: Transporte e acondicionamento de materiais 

de construção civil, preparação de massas de concreto estrutural, 

concreto magro, argamassa, gesso, forros e pinturas, acabamentos 

internos e externos, recuperação de trincos, alvenaria em geral e 

estruturas metálicas. Realizar reboco, chapisco, contrapiso, instalação 

de revestimento, chumbamento, corte/dobra de vergalhões, 

demolições/desmontagem de alvenarias/concreto, escavações, 

recomposição de pavimento, soldas. Cumprir o plano de manutenção 

preventiva periódico estabelecido. Demolições, movimentação de 

mobiliário, sinalização/isolamento de obras. Execução de todos os 

serviços com isolamento e limpeza posterior. Não está incluso reparos 

em rufos, reformas de impermeabilizações ou serviços de restauros 

técnicos. A equipe deverá prestar auxílio e/ou acompanhamento dos 

fornecedores terceirizados sempre que necessário. 

SISTEMA 

INCÊNDIO  

Instalações de incêndio, como:  bombas, dispositivos de recalque, 

esguichos, detectores de fumaça, chuveiros automáticos, comandos, 

alarmes, abrigos, tubulações, centrais de alarme, ramais e tubulações, 

hidrantes, alarmes visuais e sonoros, detectores de calor, portas 

corta-fogo, Iluminação e sinalização de emergência e rede de 

hidrantes. Em relacionamento próximo com a SCEC e FOSESP. 

Manutenção do sistema de detecção e combate a incêndio: corretivas, 

preventivas, inspeções técnicas, verificar periodicamente o 

funcionamento do sistema, manutenção das bombas, limpeza mensal 

dos equipamentos e prestar serviços de apoio operacional nos testes. 

Cumprir o plano de manutenção preventiva periódico estabelecido. 

Zelar pelo pleno funcionamento do sistema conforme as normas 

vigentes, em conjunto com a SCEC e FOSESP. 

Não considerar testes hidrostáticos de mangueiras de incêndio e 

recargas de extintores. 

MOBILIÁRIO 

E 

FERRAGENS 

Manutenção de mobiliários e ferragens: Pequenos reparos e 

substituições de peças em móveis, cadeiras, gaveteiros, poltronas, 

arquivos, carpetes e demais componentes do mobiliário das 

instalações. Serralheria e marcenaria básica, reparos e substituições 

em fechaduras, dobradiças e demais ferragens de portas e janelas, 

montagem e desmontagem de móveis, acondicionamento de 

mobiliários, madeiras e ferragens. Cumprir o plano de manutenção 

preventiva periódico estabelecido. Não está incluso serviços de 

chaves, reparos internos em mecanismos de fechaduras e/ou serviços 

de vidraçaria. 



CLIMATIZAÇÃ

O E 

EXAUSTÃO 

Manutenção do sistema de climatização e exaustão, acionamento dos 

equipamentos, inspeções técnicas, manutenções preventivas e 

corretivas, limpeza nas salas técnicas, rondas diárias, limpeza e 

desinfecção dos dutos e demais equipamentos. Cumprir o plano de 

manutenção preventiva periódico estabelecido- PMOC. Zelar pelo 

pleno funcionamento do sistema conforme as normas vigentes e 

recomendações dos fabricantes. 

Participar de treinamentos periódicos oferecidos pelos fabricantes. 

EQUIPAMENT

OS 

Equipamentos eletroeletrônicos como: fechaduras eletrônicas e 

eletrodomésticos no geral. Prestar assistência ao funcionamento dos 

equipamentos quanto a conexão com a energia elétrica, 

movimentação dos equipamentos, limpeza externa, substituição de 

plugs, periféricos ou peças externas. Supervisionar manutenções 

corretivas ou reparos de assistência técnica. Não estão incluídos 

equipamentos de iluminação técnica, sonorização, informática e 

audiovisual  

 


