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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento destina-se à orientação para contratação de empresa especializada para o 

fornecimento e instalação de divisórias de vidros para Base Administrativa. 

 

2. LOCALIZAÇÃO 

Os serviços deverão ser realizados em área do Base administrativa, localizado na Av. Filinto 

Muller 218, Jd. Aeroporto – Várzea Grande-MT • CEP: 78.110-30. 

 

3. OBJETO 

Fornecimento de divisórias piso teto tipo esquadria, com vidro temperado e perfis de alumínio na 

cor branco, para instalação de divisória com vidro duplo para sala de reunião, conforme 

especificações técnicas e projetos anexos. 

 

3.1. Serviços preliminares 

A contratada deverá conferir todas as medidas no local e validar as informações fornecidas e antes 

da instalação das divisórias. 

 

3.2. Quadro quantitativo 

Item Descrição Dimensão 

(metros) 

Qtde Local de instalação 

01 Divisória piso teto de vidro 

duplo e persiana interna 

7,40x3,00 01 Sala de reunião 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 Sala de reunião: 

o Fornecimento de divisória piso teto modular, com dimensão total de: 7,40x3,00 

metros, confeccionado em vidro duplo temperado com espessura mínima de 06 

mm, espaçamento interno de 6,5 mm entre os vidros. Persiana manual de alumínio 

cor brancada, embutida entre os painéis de vidro. Perfis de alumínio branco, 

espessura mínima 50 cm, ou dimensão aproximada, conforme padrão do fabricante 

(a ser validado com a contratante). Porta de abrir uma folha com bandeira fixa, 

também em vidro duplo, com puxador tipo barra em inox, e fechadura. Mola aérea 

com capacidade mínima de 50kg na cor branca. 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo máximo para a entrega do objeto instalado, será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

As propostas deverão contemplar: 

 Planilha Orçamentária detalhada com preço global para total execução dos serviços objeto 

deste Termo de Referência; 

 Descrição detalhada dos materiais e dos serviços a serem realizados; 

 Data de entrega compatível com o termo de referência; 
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Durante a execução do serviço e até seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE correrão, 

exclusivamente, por conta e risco da CONTRATADA, as consequências de:  

a) sua negligência, imperícia ou imprudência.  

b) falta de solidez nos trabalhos, encontrada mesmo após o término do Contrato, conforme art. 

618, do Código Civil Brasileiro.  

c) imperfeição ou insegurança da obra, conforme art. 441, do Código Civil Brasileiro.  

d) infrações relativas ao direito de propriedade industrial.   

e) furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos usados na execução 

das obras e serviços.   

f) ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros e subcontratados.   

g) acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, 

na obra, ou em decorrência dela, observando rigorosamente a legislação de segurança do trabalho, 

especialmente no que tange à obrigatoriedade de utilização dos EPIs (Equipamento de Proteção 

Individual) e EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva). 

Analisar criteriosamente todas as plantas de arquitetura disponibilizadas, e realizar as instalações 

segundo estas plantas. 

Arcar com todas as despesas de: transporte, hospedagem, encargos sociais, ferramental, 

equipamentos, EPIs e EPCs. 

Fornecer material e executar o serviço de acordo mensurado de acordo com levantamento in loco 

a ser desenvolvido. 

Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados, capacitados, orientados e treinados sob 

a sua inteira responsabilidade e supervisão direta. 

Manter durante a execução dos serviços, equipe devidamente uniformizada e em boas condições 

de higiene e segurança, identificados com crachás, inclusive com os devidos equipamentos de 

proteção individual. 
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Sinalizar ou isolar convenientemente o local ou área de trabalho, objetivando dar segurança aos 

seus funcionários, aos servidores do Sesc ou a terceiros, bem como adotar as medidas preventivas 

de acidentes recomendadas pela legislação vigente. 

Prever todas as despesas com transportes horizontais e verticais ou quaisquer outros que sejam 

necessárias para a execução dos serviços. 

Efetuar os serviços de acordo com os elementos contidos neste termo e condições constantes da 

Proposta Vencedora. 

Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não 

autorizadas pela CONTRATANTE. 

Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, 

por este constituído. 

Atender prontamente todas as solicitações contidas neste Termo de Referência. 

Arcar com os custos de todo o material necessário à produção e instalação do objeto, cujos valores 

deverão estar inclusos no preço total da proposta. 

 

8. PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetivado mediante crédito em conta corrente, após o atesto do documento de 

cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da regularidade 

fiscal da licitante vencedora e dos serviços executados. 

 

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Todos os materiais deverão estar de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, exigências das concessionárias locais dos serviços públicos, especificações e 
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recomendações dos fabricantes dos materiais, quanto à forma correta de aplicação e legislação 

vigentes, em nível Municipal, Estadual e Federal. 

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. 


