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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A 
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA SESC PANTANL EM POCONÉ - MT 
 
1. DA JUSTIFICATIVA: 

Trata-se da contratação de empresa especializada para execução das obras para implantação 

da Escola SESC PANTANAL, localizado no município de Poconé - MT, conforme documentação 

constante neste Termo de Referência. 
 
 

1.1. SESC POCONÉ 

1.1.1. A Unidade Operacional denominada Sesc Poconé está localizada na 

Avenida Generoso Ponce, s/n, Centro, Poconé - MT. Seu terreno de 

implantação possui uma área aproximada de 30.000m² (Trinta mil 
metros quadrados), sendo que a área com edificações existentes é de 

aproximadamente 6.000m² (Seis mil metros quadrados). 

1.1.2. O Sesc Poconé faz parte do Polo Sócio Ambiental do departamento 

Nacional do Sesc, que já possui outras cinco unidades: a Base 

Administrativa, o Hotel SESC Porto Cercado (HSPC), a Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN), o Parque Sesc Baía das 

Pedras (PSBP) e a Parque Sesc Serra Azul (PSSA). 

1.1.3. Considerando que a unidade possui importante papel no 

desenvolvimento de práticas sociais voltadas a Cultura, Educação, 
Artes e Lazer, que atendem tanto a cidade de Poconé – MT, quanto a 

região, foi identificada a necessidade da implantação desta Escola, com 

o objetivo de atender aos alunos entre a sexta e nona série. Atualmente, 
a escola existente atende até a quinta série. 

1.1.4. Por fim, de forma a permitir a operação plena desta unidade, torna-se 

necessário contratar empresa especializada para a execução das obras 

de implantação da Nova Escola, as quais deverão ser executadas 

conforme o escopo e critérios definidos neste instrumento. 
 
 
 
 

2. DO OBJETO 

Prestação de serviços para execução de obras civis, com fornecimento de material, 
mão de obra, equipamentos, ferramental, EPI’s, EPC’s e todas as despesas 

acessórias necessárias para a perfeita execução dos serviços, compreendendo a 

adequação dos ambientes existentes ao escopo deste Termo de Referência. 
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3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Proponente deverá declarar a plena aceitação das condições estabelecidas neste 

Termo de Referência, conforme o modelo do Anexo IV – Declaração de Aceitação 

Prévia. 

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação 

do presente Termo de Referência e seus anexos, ou sugestão visando à sua 

melhoria, deverá ser encaminhada por escrito ao Setor de Material e Patrimônio 

(SETMAP/GAP) do Sesc Pantanal, e-mail licitacao@sescpantanal.com.br. Não 

sendo feito, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 

precisos para permitir a apresentação de documentos e propostas, não cabendo aos 

proponentes o direito a qualquer reclamação posterior. 

A apresentação da proposta implica na aceitação imediata, pela Proponente, do 

inteiro teor das presentes Especificações Técnicas e de Serviços, bem como de 

todas as disposições legais que se aplicam à espécie. 

A proponente se obriga a realizar vistoria preliminar de reconhecimento, para 

verificação das condições gerais da área onde serão desenvolvidos os trabalhos, 
objetivando a visualização da viabilidade global do projeto. A Visita deverá ser 
agendada juntamente com a equipe técnica do Sesc Pantanal. 

As quantidades apresentadas na planilha orçamentária estão embasadas no projeto 

executivo da Escola. As empresas participantes desta licitação, deverão fazer a 

verificação deste quantitativo para elaboração de suas propostas. Esta verificação é 

de fundamental importância, uma vez que a modalidade de apresentação da 

proposta é Preço Global, não sendo admitido, portanto, solicitação de aditivos 

baseados na variação deste quantitativo. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento em relação aos quantitativos da planilha 

orçamentária apresentada em anexo, deverá ser feita ao Sesc. A empresa 

vencedora desta licitação não poderá fazer solicitações adicionais referente a estes 

quantitativos no decorrer da obra. 

O projeto executivo está completo e anexo a este Termo de Referência. O projeto 

está dividido nas disciplinas conforme segue: 

�  Documentos de Estrutura Metálica e Fundação; 

�  Documentos de Arquitetura; 

�  Documentos de instalações elétricas; 

�  Documentos de instalações hidrosanitárias; 

�  Documentos do sistema de proteção a incêndio; 

�  Documentos do Sistema de Ar condicionado. 
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Todos estes documentos estão mostrados na lista de documentos CAP-3-LDP-4.6- 
CAR-USE-001, Anexo I deste Termo de Referência. 
 
 
 
 

4. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

Todos os tópicos listados a seguir fazem parte do escopo de construção da escola e 

estão detalhados no projeto executivo Anexo I e na planilha orçamentária Anexo II 
deste Termo de Referência. 
 
 

4.1. Serviços preliminares 

4.1.1. Administrativo 

�  Já foi providenciado, o Alvará de Construção, devendo a 

empresa providenciar outros documentos necessários para 

execução da obra, como por exemplo CREA, CEI da obra, 
fornecendo todos os comprovantes para o Sesc; 

�  Providenciar todos os EPI´s e EPC´s necessários à segurança de 

seus profissionais durante o período das obras e fiscalização de 

segurança; 

�  Providenciar alimentação para a equipe de obra; 

�  Providenciar alojamento para profissionais da equipe no 

município de Poconé ou região próxima a obra; 

�  Providenciar transporte entre o alojamento x obra x alojamento 

para a equipe da obra. 

�  Providenciar alimentação para a equipe de obra; 

�  Providenciar sanitários químicos ou contêiner sanitários para o 

canteiro de obras; 

�  Encontra-se previsto na equipe da empresa executora a 

presença de um topografo, que deverá acompanhar os serviços 

executivos. Inicialmente este deve checar todos os pontos 

existentes e apresentar relatório de conformidade com o projeto; 

�  Os serviços devem ser precedidos de análise de locação e 

acompanhamentos de elementos de nível, esquadros e prumo. 
Cabendo a topografia apresentar relatório diário a ser anexado 

ao diário de obra; 

�  A topografia deve apresentar relatório semanal de conformidade 

dos serviços com o projeto no tocante aos parâmetros 
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geométricos das peças, sendo estes relatórios condição sine qua 

non (SEM A QUAL NÃO PODE SER) para o recebimentos dos 

valores constantes em planilha de topografia; 

�  Deve estar claro que a simples presença do topografo na obra, 
não é condição suficiente para o pagamento dos valores contidos 

em planilha. 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Macrolocalização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 - Macrolocalização 
 
 

A obra está localizada em uma área de aproximadamente 6.500 m² dentro do 

Centro de atividades do Sesc Poconé, conforme indicado na Figura 1 – 

Macrolocalização, esquina da Avenida Dom Aquino com Avenida Generoso 

Ponce, no município de Poconé, MG. 

Para o canteiro de obras e área de armazenamento de materiais, o Sesc irá 

disponibilizar uma área de aproximadamente 820,00 m² no lado oposto a 

Avenida Generoso Ponce conforme também indicado na Figura 1 – 

Macrolocalização. 
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4.1.3. Canteiro de Obras 
 
 

Na área disponibilizada pelo Sesc para a instalação do canteiro de obras, a 

Contratada deverá providenciar containers para a guarda do seu ferramental 
além de containers para o escritório, refeitório, banheiros e tendas para 

descanso dos profissionais. 

Deverá também disponibilizar um container mobiliado com duas estações de 

trabalho e ar condicionado dedicado aos fiscais do Sesc. 

O suprimento de energia elétrica, água e a disposição do esgoto produzido no 

canteiro de obra, é de responsabilidade da Contratada. A mesma deverá entrar 
em contato com as concessionárias locais para requisitar as interligações. 
Todos os materiais necessários as instalações destas redes serão de 

responsabilidade da Contratada. 

A segurança do canteiro também é de responsabilidade da Contratada. A 

mesma deverá garantir a integridade do canteiro para que não haja prejuízo e 

atraso no cronograma da obra. 

O canteiro de obras está localizado do outro lado da Avenida Generoso Ponce. 
A Contratada deverá elaborar procedimentos de segurança, devidamente 

aprovados pelo Sesc, de forma que a travessia constante desta avenida 

durante as obras não traga riscos aos profissionais envolvidos nem aos 

transeuntes. 
 
 

4.1.4. Demolições e Remoções 
 
 

É de responsabilidade da Contratada, a demolição e remoção para locais 

adequados, de toda e qualquer construção como cerca, muro, piso, caixa, etc., 
na área onde será construída a escola. O local para disposição deste entulho 

deverá ser previamente aprovado pelo Sesc 

Antes do início deste trabalho, a Contratada, em conjunto com a equipe do 

Sesc, definirá quais os elementos deverão ser removidos para reutilização em 

outro site do Sesc. 

�  Qualquer outro item existente na área afetada pelo projeto. 

As árvores que serão removidas em função da implantação da escola, não 

fazem parte deste escopo. O Sesc irá contratar em separado uma empresa 

especializada em remoção e replantio de árvores. 
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4.1.5. Cercas e tapumes na área da obra 
 
 

A existência de uma escola em funcionamento vizinha a construção, dentro do 

Sesc Poconé, exigirá da Contratada um cuidado redobrado no isolamento da 

obra. A Contratada deverá cercar a obra com tapumes fabricados com telha de 

alumínio, tomando todas as precauções, evitando aparas na cerca, garantindo 

um acabamento adequado para que os alunos não venham a sofrer qualquer 
tipo de lesão. 

Da mesma forma, a Contratada deverá redobrar a atenção na hora de entrada 

e saída da escola dos alunos, evitando travessia de materiais entre a obra e o 

canteiro nestes momentos. 
 
 

4.2. Construtibilidade 

O planejamento da obra, a logística de construção e o suprimento dos 

materiais do projeto serão fatores de fundamental importância no sucesso de 

construção da escola. 
 
 

4.2.1. Logística de construção dos módulos 

Os 7 módulos referente as salas de aula, 1A a 1G, assim como os decks que 

fazem parte do acesso a estes módulos, decks 6 e 7, deverão ser a prioridade 

número 1 para implantação da escola. 
 
 

A Figura 2 – Layout Geral, detalhe do desenho CAP-3-DES-4.6-CAR-USE-001, 
mostra a posição destes módulos e decks prioritários destacados em vermelho. 

Na sequência, a construção segue com o refeitório, a cozinha, o módulo dos 

banheiros e os decks de acesso aos mesmos. 
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Figura 2 - Layout Geral 
 
 

4.2.2. Construção dos Decks 
 
 

A conclusão total da escola, todos os detalhes de construção deverão ser 
analisados para garantir uma maior velocidade na obra, obviamente sem a 

perda de qualidade da mesma. Algumas ações deverão ser adotadas visando o 

ganho de velocidade na obra, como por exemplo: 

�  As fundações será concreto usinado e fabricados dentro do ambiente da 

obra; 

�  A Contratada deverá realizar o processo de aquisição dos materiais 

com entregas críticas logo após a assinatura do contrato da obra, 
principalmente das peças de estrutura metálica para montagem dos 

módulos do deck. 

�  Dentro do possível, a estrutura metálica dos módulos deverá ser pré- 
montada no solo com posterior içamento para a posição de montagem 

final. 
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4.3. Infraestrutura 

4.3.1. Trabalhos em Terra 

Deverá ser considerada escavação manual para as sapatas, com previsão de 

fôrma e reaterro manual apiloado com soquete. 

Todos os detalhes de construção destas fundações estão mostrados nos 

desenhos anexos a este Termo de Referência. São eles: 

�  CAP-3-DES-4.6-CEM-USE-001 até o CAP-3-DES-4.6-CEM-USE-023 

O quantitativo e a orçamentação dos trabalhos de escavação estão listados no 

item 2.2 da Planilha orçamentária. 
 
 

4.3.2. Fundações 

Na construção das sapatas, deverá ser usado lastro de concreto magro, 
armação em aço CA-50 com bitolas conforme definidas na planilha 

orçamentária. Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Todos os detalhes de construção destas sapatas estão mostrados nos 

desenhos anexos a este Termo de Referência. São eles: 

�  CAP-3-DES-4.6-CEM-USE-001 ao 023 

O quantitativo e a orçamentação das sapatas estão listados no item 2.3 da 

Planilha orçamentária. 
 
 

4.3.3. Drenagem 

Deverá ser considerado escavação manual de vala para viga baldrame, sem 

previsão de fôrma, lastro de vala com preparo de fundo, camada de brita, 
lançamento manual. Instalação de manta BIDIM RT – 14, tubo PVC DN 150 

mm e tubo corrugado rígido perfurado DN150 mm para drenagem, camada 

drenante com seixo rolado n°4 e reaterro manual apiloado com soquete. 

Os detalhes referentes a drenagem superficial da escola estão mostrados no 

desenho anexo a este Termo de Referência. 

�  CAP-3-DES-4.6-CDP-USE-001 

O quantitativo e a orçamentação da drenagem superficial estão listados no item 

2.4 da Planilha orçamentária. 
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4.3.4. Superestruturas 

Todo o fornecimento, construção e montagem das estruturas em aço para 

cobertura e piso dos prédios e decks, deverá ser realizado conforme projeto e 

caderno de especificação técnica em anexo a este termo de referência. 

Os detalhes referentes ao projeto executivo da escola estão mostrados nos 

desenhos anexo a este Termo de Referência. São eles: 

�  CAP-3-DES-4.6-CEM-USE-001 até o CAP-3-DES-4.6-CEM-USE-024 

O quantitativo e a orçamentação da drenagem superficial estão listados no item 

3 da Planilha orçamentária. 
 
 

4.3.5. Paredes e Painéis 

As paredes e divisórias nos módulos onde estão especificadas, deverão ser 
pré-fabricadas, revestidos com fibrocimento, miolo em madeira, tipo painel wall, 
espessura de 40 mm com revestimento em placa de fibrocimento. 

Da mesma forma, haverá esquadrias pivotantes de alumínio preto e madeira 

em diversos módulos conforme projeto, com vidros temperado incolor de 10 

mm de espessura, conforme detalhado no conjunto de desenhos de Arquitetura 

números CAP-3-DES-4.6-CAR-USE-001 ao CAP-3-DES-4.6-CAR-USE-026. 

O quantitativo e a orçamentação das paredes e painéis estão listados no item 4 

da Planilha orçamentária. 
 
 

4.3.6. Coberturas e proteções 

A cobertura dos módulos será executada com telha metálica termo acústica 

com espessura de 30 mm, com até 2 águas, cumeeira em telha ondulada e 

uma sobre cobertura de proteção em bambu conforme detalhado no conjunto 

de desenhos de Arquitetura números CAP-3-DES-4.6-CAR-USE-001 ao CAP- 
3-DES-4.6-CAR-USE-026. 

O quantitativo e a orçamentação das paredes e painéis estão listados no item 5 

da Planilha orçamentária. 
 
 

4.3.7. Pisos, rodapés e soleiras 

Os pisos dos módulos serão executados em painel WALL para piso com 

dimensões de 2500 x 1200mm. 

Decks em madeira aparelhada, conforme projeto, com espessura de 4,5cm. 

A execução do passeio (calçada) será em concreto moldado in loco, 
acabamento convencional, espessura 6cm, armado. 
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Todos estes itens e outros, estão detalhados conforme conjunto de desenhos 

de Arquitetura números CAP-3-DES-4.6-CAR-USE-001 ao CAP-3-DES-4.6- 
CAR-USE-026. 

O quantitativo e a orçamentação das paredes e painéis estão listados no item 6 

da Planilha orçamentária. 
 
 

4.3.8. Instalações e aparelhos em geral 

Os projetos de instalações elétricas, aterramento de cada um dos módulos, 
instalações de água quente e fria, instalação de esgoto, instalação de ar 
condicionado, louças e metais e proteção de incêndio, estão mostrados no 

conjunto de desenhos do projeto executivo conforme abaixo: 

�  Instalações elétricas 

o CAP-3-DES-4.6-CEL-USE-001, 002 e 003 

o CAP-3-MDE-4.6-CEL-USE-001 

�  Instalações de água fria e esgoto 

o CAP-3-DES-4.6-CDP-USE-001 a 009 

�  Ar condicionado 

o CAP-3-DES-4.6-UAR-USE-001 e 002 

 
 

5. DAS RESPONSABILIDADES 

5.1. Da contratada: 
 

�  Será por conta da CONTRATADA todas as despesas, transporte, 
hospedagem, encargos sociais, ferramental, equipamentos, EPI’S e 
EPC’S. 
 

�  Disponibilizar local adequado para os funcionários realizar as refeições, 
bem como local para descanso. 
 

�  Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá providenciar a 
matrícula no CEI. Estes documentos deverão ser apresentados na 
primeira medição, nas demais medições devem constar a presença do 
pagamento dos funcionários constantes em obra, bem como as guias 
dos pagamentos previdenciários relativos aos colaboradores no 
período. 
 
 

�  Para efeito de controle, a CONTRATADA deve encaminhar e manter na 
obra lista atualizada dos trabalhadores contratados para a obra. 
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�    Qualquer atualização da equipe deve ser precedida de comunicação a 

 

 

FISCALIZAÇÃO do Sesc, devendo ser encaminhado nova lista, 
contendo as atualizações realizadas. 
 
 

�  O encarregado deve manter o diário de obra atualizado, com os 
elementos que serão apresentados na reunião de Início ( Kick off) do 
projeto. 
 
 

�  O não cumprimento das responsabilidades constantes no documento a 
ser apresentado, incorre o não pagamento dos valores relativos a 
Encarregado de Obra constantes na composições de administração. 
 
 

�  Todas as despesas decorrentes da visita técnica serão por conta do 
proponente. 
 

�  Caso a proponente vier sagrar-se vencedora deste certame a mesma 
deverá no momento de assinatura do contrato apresentar ART 
devidamente registrada e quitada, conforme preconiza Art.1º e 2º da Lei 
nº 6496/77. 
 

�  Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados, capacitados, 
orientados e treinados para sob a sua inteira responsabilidade e 
supervisão direta, executar os serviços em condições de segurança 
com qualidade. 
 

�  Manter durante a execução das obras, o pessoal devidamente 
uniformizado e em boas condições de higiene e segurança, 
identificando-os com crachás, inclusive estar equipado com os 
equipamentos de proteção individual. 
 

�  Manter em local visível para fiscalização o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção– PCMAT. 
 

�  Sinalizar ou isolar convenientemente o local ou a área de trabalho, 
objetivando dar segurança aos seus funcionários, aos alunos da escola 
existente, aos servidores do Sesc ou a terceiros, bem como adotar 
todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela 
legislação vigente. 
 

�  Deverão ser previstas todas as despesas com transportes horizontais e 
verticais ou quaisquer outros que sejam necessárias para a execução 
dos serviços. 
 

�  Contribuições sociais de responsabilidade civil dos empregados. 
 
 

�  
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5.2. Da Contratante 

�  Fornecimento de informações referentes ao presente Processo 

Licitatório, disponibilizar o local para a execução dos serviços e para o 
canteiro de obras. 
 

�  Fornecer caçambas para disposição do descarte de obra. 
 

�  Notificar a empresa CONTRATADA sobre qualquer irregularidade 
constada na execução dos serviços. 
 

�  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme medição dos serviços 
e atesto da FISCALIZAÇÃO do Sesc. 
 

�  Disponibilizar documentos para abertura do CEI e Alvará da obra. 
 
 

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

O prazo para a execução total dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos. 
 
Observa-se que o prazo aqui reportado é para entrega integral e total da execução 
dos serviços. 
 
 

7. DO VALOR DE REFERÊNCIA 
 

O valor máximo admitido por este instrumento como Valor de Referência esta demonstrado em 

planilha orçamentária em anexo. 
 
 
 

8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

As empresas participantes da pesquisa de preços, deverão apresentar os documentos 

abaixo exigidos para sua efetiva participação: 
 

�  Carta Proposta de Preços 

�  Planilha Orçamentária 
 

A proposta orçamentária apresentada pela CONTRATADA deverá incluir todas as 
despesas necessárias para se obter com eficiência o objetivo, referente aos custos de 
mobilização, desmobilização, encargos, taxas, hospedagem e ferramental. 
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Os preços da presente proposta são em regime de empreitada global, devendo constar os 
preços unitários, conforme Planilha Orçamentária (Anexo II), respeitando-se o valor 
máximo admitido conforme o item 6 deste Termo de Referência. 
 
Deverá a proponente efetuar vistoria técnica para dirimir dúvidas que por ventura venham 
a ser encontradas, visitando o local dos serviços, ficando entendido que aceita todas as 
condições deste processo, não lhes cabendo no futuro o direito a reivindicações ou 
alegações quanto à realização dos serviços especificados. 
 
 

9. DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados conforme medição da obra mensalmente, sendo 

exigidos os seguintes documentos para pagamento das medições: 
 
 

�  Boletim de Medição (BM) autorizado pela Fiscalização; 

�  Planilha de medição; 

�  Diário de obra devidamente preenchido e assinado pelas partes. 

�  Nota Fiscal; 

�  Guia de recolhimento do ISSQN, ou, destaque deste na Nota para retenção; 

�  Guia de recolhimento do GFIP, correspondente a mão de obra envolvida na 

execução contratual; 

�  Guia da GPS que corresponde a GFIP dos funcionários vinculada a matrícula 

CEI; 

�  Apresentação da matrícula CEI. Este deverá ser apresentado apenas na 

primeira medição. 

�  Alvará da obra. Deverá ser apresentado na primeira medição. 

�  ART devidamente registrada do engenheiro responsável pela execução da 

obra. Deverá ser apresentado na primeira medição. 
 
 

Para a liberação da retenção contratual deverá ser apresentado: 

�  Certidão negativa do CEI da obra; 

�  Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 
 
 

Em hipótese alguma será realizado pagamento antecipado. 
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10. ANEXOS 

�  ANEXO I – PROJETO EXECUTIVO 

�  ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA 
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ANEXO I 
 
 

PROJETO EXECUTIVO 

Segue em anexo a este Termo de Referencia todos os doscumentos referente ao 

Projeto Executivo, conforme lista de documentos LD - CAP-2.DES-2.20-GER-SES- 
002_REV03, apresentada abaixo; 
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LISTA DE DOCUMENTOS E PROJETOS 

Nº EESP REVISÃO TÍTULO 

Elétrico e Lógica 

CAP-3.MDE-4.60-CEL-USE-001 01 MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO 

CAP-3.DES-4.60-CEL-USE-001 03 PROJETO ELÉTRICO E DE LÓGICA PARA EDIFICAÇÃO TIPO     01 / 03 

CAP-3.DES-4.60-CEL-USE-002 03 PROJETO ELÉTRICO E DIAGRAMA UNIFAMILIAR COZINHA E REFEITÓRIO    02 / 03 

CAP-3.DES-4.60-CEL-USE-003 00 PROJETO DE LÓGICA E COMUNICAÇÃO ESCOLA FUNDAMENTAL 03 / 03 

Ar Condicionado 

CAP-3.DES-4.60-UAR-USE-001 03 SISTEMA DE AR PARA EDIFICAÇÃO TIPO 01 / 02 

CAP-3.DES-4.60-UAR-USE-002 03 SISTEMA DE ELÉTRICO PARA O AR NA EDIFICAÇÃO TIPO E COZINHA 02 / 02 

Proteção a incêndio ( PSIP ) 

CAP-3.MDE-4.60-UPI-USE-001 01 MEMORIAL DE PROJETO DE SEGURANÇA DE INCÊNDIO E PÂNICO ( PSIP ) 

CAP-3.DES-4.60-UPI-USE-001 02 PROJETO DE SEGURANÇA DE INCÊNDIO E PÂNICO ( PSIP ) 01 / 03 

CAP-3.DES-4.60-UPI-USE-002 00 PROJETO DE SEGURANÇA DE INCÊNDIO E PÂNICO ( PSIP ) 02 / 03 

CAP-3.DES-4.60-UPI-USE-003 00 PROJETO DE SEGURANÇA DE INCÊNDIO E PÂNICO ( PSIP ) 03 / 03 

Hidráulico e Esgoto 

CAP-3.DES-4.60-CDP-USE-001 03 DRENAGEM IMPLANTAÇÃO 01 / 01 

CAP-3.DES-4.60-CHI-USE-001 01 SISTEMA DE REDE DE COLETA EM IMPLANTAÇÃO 01 / 09 A0 

CAP-3.DES-4.60-CHI-USE-002 02 PLANTA BAIXA E DETALHAMENTO DO BANHEIRO 02 / 09 A0 

CAP-3.DES-4.60-CHI-USE-003 02 ÁGUA COZINHA E REFEITÓRIO 03 / 09 A0 

CAP-3.DES-4.60-CHI-USE-004 02 ESGOTO COZINHA E REFEITÓRIO 04 / 09 A0 

CAP-3.DES-4.60-CHI-USE-005 02 SALA PROFESSORES, ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA    05 / 09 

CAP-3.DES-4.60-CHI-USE-006 02 SALA DE AULA E MULTIUSO     06 / 09 

CAP-3.DES-4.60-CHI-USE-007 02 INSTALAÇÕES GERAIS 07 / 09 A0 

CAP-3.DES-4.60-CHI-USE-008 02 RESERVATÓRIO (CASTELO D'ÁGUA) 08 / 09 A3 

CAP-3.DES-4.60-CHI-USE-009 02 DESTINAÇÃO FINAL DO ESGOTO 09 / 09 A0 
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LISTA DE DOCUMENTOS E PROJETOS 

Nº EESP REVISÃO TÍTULO 

Estrutural 

CAP-3.DES-4.60-CEM-USE-001 01 ESTRUTURA IMPLANTAÇÃO / LOCAÇÃO 01 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-002 02 PLANTA DE LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES      02 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-003 02 PLANTA BAIXA PISO, COBERTURA E DISTRIBUIÇÃO DOS PAINEIS WALL      03 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-004 02 ESTRUTURA DO ARCO NA EDIFICAÇÃO TIPO 04 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-005 01 ESTRUTURA MÓDULO 1 DETALHES 05 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-006 01 ESTRUTURA MÓDULO 2 DETALHES 06 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-007 01 ESTRUTURA MÓDULO 2 PLANTA E DETALHAMENTO 07 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-008 01 ESTRUTURA MÓDULO 2 DETALHES 08 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-009 01 ESTRUTURA MÓDULO 2 DETALHES 09 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-010 01 ESTRUTURA MÓDULO 3 E 4 FUNDAÇÕES 10 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-011 01 ESTRUTURA MÓDULO 3 E 4 PLANTAS 11 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-012 01 ESTRUTURA MÓDULO 3 E 4 DETALHES 12 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-013 01 ESTRUTURA MÓDULO 3 E 4 DETALHES 13 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-014 01 ESTRUTURA MÓDULO 5 FUNDAÇÕES 14 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-015 01 ESTRUTURA MÓDULO 5 PLANTA BAIXA 15 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-016 01 ESTRUTURA MÓDULO 6 FUNDAÇÕES 16 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-017 01 ESTRUTURA MÓDULO 6 PLANTA BAIXA E DETALHES 17 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-018 01 ESTRUTURA MÓDULO 7 FUNDAÇÕES 18 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-019 01 ESTRUTURA MÓDULO 7 PLANTA BAIXA E DETALHES 19 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-020 01 ESTRUTURA MÓDULO 8 FUNDAÇÕES 20 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-021 01 ESTRUTURA MÓDULO 8 PLANTA BAIXA E DETALHES 21 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-022 01 ESTRUTURA MÓDULO 9 FUNDAÇÕES 22 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-023 01 ESTRUTURA MÓDULO 9 PLANTA BAIXA E DETALHES 23 / 24 

CAP-3-DES-4.60-CEM-USE-024 00 ESTRUTURA BASE DO RESERVATÓRIO 24 / 24 
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LISTA DE DOCUMENTOS E PROJETOS 

Nº EESP REVISÃO TÍTULO 

Arquitetura 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-001 02 PLANIALTIMETRIA    01 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-002 02 IMPLANTAÇÃO 02 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-003 02 PLANTA DE LOCAÇÃO 03 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-004 03 MÓDULO - MONTAGEM DO PÓRTICO 04 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-005 03 PLANTA BAIXA, CORTES, ELEVAÇÕES, COBERTURA, QUADRO DE ESQUDRIAS     05 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-006 02 DETALHES ESTRUTURA DO PÓRTICO E COBERTURA    06 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-007 02 DETALHES NAS ESTRUTURA DE PÓRTICOS E COBERTURA 07 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-008 02 DETALHES - BRISE DE MADEIRA     08 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-009 02 ESTRUTURA DE MADEIRA    09 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-010 03 DETALHES ESQUADRIAS E CHAPAS DE FECHAMENTO    10 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-011 03 DETALHAMENTO PISOS EDIFICAÇÃO TIPO    11 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-012 03 DETALHES FIXAÇÃO VENTILADOR E AR CONDICIONADO 12 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-013 01 DETALHAMENTO PISO DECK PASSARELA 13 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-014 01 DETALHAMENTO DE CALÇADAS 14 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-015 01 DETALHAMENTO COBERTURA DA PASSARELA 15 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-016 03 LAYOUT SALA E DETALHES FIXOS    16 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-017 03 LAYOUT PARA EDIFICAÇÃO PADRÃO 17 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-018 03 PLANTA BAIXA, DETALHES PAINEL WALL E DETALHES W.C. P.N.E.    18 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-019 03 BANHEIROS CORTES E VISTAS    19 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-020 03 BANHEIROS CORTES E VISTAS    20 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-021 01 PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTURA    21 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-022 01 VISTAS DA COZINHA 22 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-023 01 CORTES 01 A 04    23 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-024 01 CORTES 05 A 07    24 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-025 01 LAYOUT DE EQUIPAMENTOS 25 / 26 

CAP-3.DES-4.60-CAR-USE-026 01 DRENAGEM PLUVIAL - DETALHAMENTO GRADIL, PORTÕES , ABRIGO DE GÁS E LIXO 

CAP-3.MDE-4.60-CEM-USE-001 01 MEMORIAL DESCRITIVO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

CAP-3.RTE-4.60-CAR-USE-002 00 GUIA DE EXECUÇÃO 
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ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA 
 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

PARA A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA SESC PANTANAL, 
LOCALIZADA NO CENTRO DE ATIVIDADES POCONÉ – CAP, 

EM POCONÉ - MT 
 
 

Prezados Senhores, 
 
Declaramos que tomamos conhecimento e concordamos, integralmente, com todas as 
condições e exigências estipuladas no presente Termo de Referência e seus anexos 
sendo essas levadas em consideração para elaboração das propostas comerciais. 
Assim, assumimos exclusiva e total responsabilidade pela execução dos serviços e/ou 
fornecimento. 
 
Declaramos, ainda, que assumimos o compromisso em apresentar Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART de visita técnica, quando da assinatura do Contrato, 
caso esta empresa seja vencedora do presente certame. 
 
 

Local .........., ......, de............................  de 2020. 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

Assinatura do Responsável 
(Carimbo / CREA / Assinatura) 
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