
 

 

 

 

  
ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

FORTALEZA, 05 MARÇO DE 2020 

PROPOSTA: 036 / 2020 

 

 
À 
Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias - IBAPE 
 
At: José Gutemberg Frota Rios 

Fone: 85 – 98892-2171 

E-mail: gutembergrios@gmail.com 

Assunto: Proposta Técnica 

 

Serviço: Realização de treinamento em proteção passiva em 

sistemas de prevenção e combate a incêndio. 

 

 

 

 

 

Prezados Senhores, 

Em atenção à sua consulta, estamos apresentando nossa proposta 

técnica para execução dos trabalhos especificados no escopo e 

descrições, conforme segue. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Leonardo Cruz 
Sócio – Diretor 
Eng. Mecânico e de Seg. do Trabalho 
RNP: 061226944-2 
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PROPOSTA TÉCNICA 

 

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS                                                                                                                      

 

Foram observadas todas as considerações constantes nas presentes especificações e documentos 

de contratação. 

A ENGSAFETY está ciente das condições mencionadas e de todos os anexos citados neste 

documento.  

As quantificações dos materiais são de inteira responsabilidade da ENGSAFETY. 

 

 

2 – OBJETIVO 

 

Este documento tem por objetivo prescrever os critérios que foram adotados na elaboração da 

proposta bem como definir as condições técnicas e comerciais para boa execução dos trabalhos. 

 

3 – NORMAS TÉRNICAS APLICAVÉIS 

 

 ABNT NBR 5419:2015 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

 ABNT NBR 6492:1994 – Representação de projetos de arquitetura; 

 ABNT NBR 9050:2004 – Versão Corrigida: 2005 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos; 

 ABNT NBR 10897:2014 – Sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos; 

 ABNT NBR 10898:2013 – Sistema de iluminação de emergência; 

 ABNT NBR 11836:1992 – Versão Corrigida: 1992 – Detectores automáticos de fumaça para 

proteção contra incêndio; 

 ABNT NBR 12693:2013 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio; 

 ABNT NBR 13434-1:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. Parte 1: 

Princípios de projeto; 

 ABNT NBR 13434-2:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. Parte 2: 

Símbolos e suas formas, dimensões e cores; 
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 ABNT NBR 13714-2:2000 – Sistema de hidrantes e de mangotinho para combate a incêndio; 

 ABNT NBR 14037:2011 – Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e 

manutenção das edificações — Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos; 

 ABNT NBR 14100:1998 – Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto; 

 ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1:2013 – Iluminação de ambientes de trabalho; 

 ABNT ISSO/TR 7240-14:2009 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio. Parte 14: 

Diretrizes para esboçar códigos de prática para projeto, instalação e uso de sistemas de 

detecção e alarme de incêndios ao redor de edificações. 

 ABNT NBR 5419:2015 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

 ABNT NBR 6492:1994 – Representação de projetos de arquitetura; 

 ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; 

 ABNT NBR 14037:2011 – Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e 

manutenção das edificações — Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos; 

 ABNT NBR 14100:1998 – Símbolos gráficos para projeto; 

 Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). 

 

   

4 – ESCOPO DOS TRABALHOS 

 

O escopo de trabalho considerado nesta proposta prevê os seguintes aspectos e critérios: 
 
a) Ministrar um treinamento com carga horária de 16 horas nos dias: quinta-feira ( 18:30 as 22:00 

), sexta-feira (18:30 as 22:00 ) e sábado ( 08:00 as 17:00 ), com o seguinte conteúdo programático: 

 

Medidas de Proteções Passiva nas Edificações: 

- Separação entre as edificações; 

- Segurança estrutural das edificações; 

- Compartimentações horizontais e verticais; 

- Saídas de emergências; 

- Controle de materiais de revestimentos e acabamentos; 
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- Controle das possíveis fontes de incêndio; 

- Acesso de viaturas do corpo de bombeiros; 

- Brigada de incêndio; 

 

 Observação: Os dias para o treinamento foram uma sugestão para realização, sendo aberto 

a negociação de novos dias e horários para realização do treinamento. 

 

5 – MATERIAL FORNECIDO 

 

 Apostila (Aproximadamente 70 laudas); 

 Plantas baixas para realização dos exercícios práticos; 

 

6 – RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Leonardo Santos da Cruz 
 
Graduado em engenharia mecânica pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), especialista em 

engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Cândido Mendes (UCAM), mestrando em 

planejamento e desenvolvimento regional pela Universidade de Taubaté – Unitau, com título da 

dissertação: “Inovação tecnológica nos sistemas de combate a incêndio: um estudo de caso”. 

Profissional com mais de 8 anos de experiência na área de manutenção industrial e projetos. 

Professor convidado na especialização de engenharia de segurança do trabalho da Faculdade 

Santo André – FASA, ministrando a disciplina de “Projeto e prevenção contra incêndio”, e professor 

adjunto na Faculdade de Educação e Cultura de Porto Velho (UNESC), onde ministrei as disciplinas 

 de “Fenômenos de transporte”, “Gestão tecnológica” e “Ciência dos materiais”. Atualmente 

professor do curso de elaboração de projeto de combate a incêndio na Universidade de Fortaleza 

- UNIFOR. 
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7 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

01 

Elaborar treinamento de Medidas de Proteção Passiva – 
Conforme conteúdo programático apresentado em proposta. 
Carga Horária: 16 horas 
Vagas máxima: 25 vagas 
 

UND 16 
R$ 
120,00 / 
hora-aula 

R$ 1.920,00 

02 Impressão das apostilas e plantas baixas com base nas vagas 
máximas. 

UND 25 R$ 23,00 R$ 575,00 

 CUSTO TOTAL  R$ 2.495,00 

 

 Observação: O IBAPE deve fornecer local para o fornecimento do treinamento. Deve possuir projetor 

para apresentação da aula e se possível um quadro ou dashboard para simulações da parte prática. 

 O valor das apostilas irá variar pela quantidade de inscritos. 

 

 

8 – VALIDADE DA PROPOSTA 

 

Esta proposta tem validade de 70 dias a contar da sua data de emissão. 


