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1. INTRODUÇÃO 

O presente termo de referência vem estabelecer diretrizes de ordem técnica e especificações, para 

orientar a execução dos serviços de locação e construção de poço tubular profundo, que terá 

profundidades estimada em torno de 150 (cento e cinquenta) metros, em áreas de rocha sedimentar, 

cujos serviços se desenvolverão no distrito de Porto Cercado no município de Poconé. 

Pretendendo-se assim, dar ciência às firmas proponentes, do tipo e nível do trabalho requerido, 

bem como, dos procedimentos técnicos a serem rigorosamente observados, constituindo elementos 

indispensáveis à elaboração das propostas de preço e prazo, sendo os seguintes serviços previstos: 

Mobilização e Desmobilização, Urbanização, Perfuração do Poço Tubular Profundo, Licenças e 

Taxas, Equipamento de bombeamento e quadro de comando, Testes e Laudos e Limpeza final. 

O Sesc tem como com caráter a melhoria contínua dos serviços ofertados aos seus usuários, 

objetivando a continuidade dos processos sociais, culturais e esportivos, visto se tratar de um 

Polo Socioambiental da região do Pantanal. 

 

2. LOCALIZAÇÃO 

Os serviços deverão ser realizados em área do Hotel Sesc Porto Cercado – HSPC,, município de 

Poconé, distrito de Porto Cercado, distante aproximada de 145 km do município de Cuiabá/MT. 

 

3. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para perfuração de 02 (dois) poço tubular profundo no Hotel 

Sesc Porto Cercado e Recanto do Pescador incluindo fornecimento de material e mão de obra, 

fornecimento e instalação de equipamentos  

O valor estimado para a execução do objeto desta licitação é o valor apresentado na planilha 

orçamentária em anexo, sendo este o preço máximo admitido como proposta nesta licitação. 
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O termo de referência é, parte integrante de um grupo de projetos e anexos, o qual tem a finalidade 

de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente a necessidade da 

execução do serviço, assim como suas particularidades. Constam no presente termo de referência: 

a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências 

executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, 

regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

Qualquer dúvida sobre este termo de referência, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto básico 

deverá ser discutida com a fiscalização do Polo Socioambiental do Pantanal – Sesc/MT. 

As modificações que possa haver no decorrer da obra serão acertadas e discutidas entre a 

empresa vencedora e a fiscalização.  

Expressões Técnicas e dos Serviços 

LOCAÇÃO: Atividades desenvolvidas objetivando a determinação, em campo, por intermédio 

de métodos específicos, das estruturas geológicas que apresentam maior possibilidade de resultar 

em poços produtivos. 

PERFURAÇÃO: Conjunto de atividades desenvolvidas desde o momento de início do poço até 

o momento em que se iniciam as atividades de revestimento das paredes do poço com tubos, filtros 

e pré-filtro. 

COMPLETAÇÃO: Atividades desenvolvidas no poço, após a PERFURAÇÃO, com a finalidade 

de transformar o buraco escavado, em um poço para produção de água subterrânea. 

DESENVOLVIMENTO: Operações realizadas após a completação que tem por finalidade 

conectar o poço ao aquífero, possibilitando a produção de água subterrânea (substituição do fluido 

de perfuração e completação por água, operações de limpeza do poço, operações para estimulação 

do aquífero tais como: pistoneamento, jateamento etc.). 
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TESTE DE BOMBEAMENTO: Operações de bombeamento no poço, realizadas após o 

desenvolvimento, com a finalidade de medir as suas características hidrodinâmicas. 

FLUIDO DE PERFURAÇÂO: Fluido de características físico-químicas definidas, que é 

utilizado no sistema de perfuração rotativo, na fase de perfuração do poço. 

CARACTERÍSTICAS REOLÓGICAS: Características físico-químicas dos fluidos 

(Viscosidade Aparente, Viscosidade Plástica, Limite de Escoamento, Força Gel). 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Peso específico, pressão hidrostática, Perdas de carga etc. 

POÇOS NO SEDIMENTO: Denominação dada neste Termo de Referência aos poços 

construídos em formações sedimentares. 

A presente contratação tem por objetivo a para perfuração de 02 (dois) poço tubular profundo. 

3.1. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

3.1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

3.1.2. URBANIZAÇÃO 

3.1.3. PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO 

3.1.4. LICENÇAS E TAXAS 

3.1.5. EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E QUADRO DE COMANDO 

3.1.6. TESTES E LAUDOS 

3.1.7. LIMPEZA FINAL 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Normas Técnicas e Disposições Particulares 

Para a execução dos serviços e das obras, a Contratada deverá observar a todo instante as normas 

vigentes da ABNT e especialmente as disposições particulares estabelecidas no presente Termo 

de Referência, além das instruções que venha receber da contratante em cada caso específico. A 

Contratada será responsável pelos danos ou defeitos construtivos que venham a ocorrer nos poços, 
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devido a qualquer negligência ou operação deficiente de sua parte, devendo reparar, as suas custas, 

os prejuízos ocasionados em tais circunstâncias. 

Pessoal 

A Contratada deverá dispor de quantitativo de pessoal suficiente com operários devidamente 

treinados e habilitados para realização dos trabalhos contratados, sendo coordenados direta e 

permanentemente por técnico de comprovada experiência. 

A Contratada estará obrigada a substituir as pessoas que venham a ser indicadas pela fiscalização, 

e deverá manter em supervisão permanente da obra, geólogo com capacidade de receber e atender 

qualquer instrução ou comunicação que venha a ser feita por parte fiscalização. 

Devendo o referido técnico de nível superior permanecer presente durante o período de realização 

dos serviços. A supervisão permanente do referido técnico será verificada mediante constatação 

da sua rubrica 

Fornecimento por Parte da Contratada 

A Contratada deverá fornecer toda a mão de obra, transporte, equipamento e acessórios que de 

maneira específica sejam necessários para a construção completa e satisfatória dos poços, assim 

como para as operações de desenvolvimento e testes de bombeamento programados, além de 

quaisquer outras atividades inerentes à execução dos serviços contratados. 

Transferências de Trabalho 

A Contratada somente poderá transferir eventual e parcialmente a terceiros os trabalhos a realizar, 

com a prévia autorização da Contratante. Qualquer caso de transferência de trabalho não exime, 

entretanto, a Contratada das responsabilidades assumidas perante a Contratante, definidas no 

presente Termo de Referência. Os possíveis subcontratantes deverão possuir a devida experiência 

e capacidade para realizar os serviços objeto da transferência, devendo demonstrar 

satisfatoriamente estas condições perante a Contratante, na forma que vier a ser exigida. 
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Permissões, Certificados e Regulamentos 

A Contratada deverá, às suas expensas, dispor de todas as permissões, certificados e licenças 

requeridas por lei, a fim de poder executar os serviços objeto deste Termo de Referência.  

Deverá cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais, que afetem as obras a realizar. Em 

particular, o trabalho deverá ser realizado com a máxima segurança para o pessoal que o execute, 

devendo serem cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas à segurança e higiene de 

trabalho. 

Responsabilidades sobre Equipamentos e Materiais 

A Contratante não se responsabilizará por roubos, subtrações ou atos de vandalismo que venham 

a ocorrer no canteiro de obras durante a execução dos serviços, ficando a cargo da Contratada 

exercer a vigilância que considere necessária a esse respeito, inclusive sobre materiais fornecidos 

pela Contratante, durante o transporte e a aplicação na obra. 

Conformidade com o Termo de Referência 

Considerar-se-á que a CONTRATADA conhece plenamente o presente Termo de Referência e 

que o aceita totalmente. As dúvidas deverão ser esclarecidas antes da apresentação da Proposta. 

Considerar-se-á que a participação da CONTRATADA nesses trabalhos implica ter verificado e 

dimensionado as dificuldades inerentes a execução dos serviços. 

A não verificação, por qualquer causa, das dificuldades à execução dos SERVIÇOS não poderá 

ser avocada no desenrolar dos TRABALHOS como fonte de alteração dos termos contratuais que 

venham a ser estabelecidos. 

As obras deverão obedecer rigorosamente às Normas da ABNT e aos padrões técnicos 

estabelecidos nos projetos construtivos contidos neste Termo de Referência para cada tipo de poço. 

Quaisquer dúvidas ou adequações necessárias a respeito, deverão ser esclarecidas antes da 

execução do serviço. 
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Instalação do Canteiro de Obras 

A instalação do canteiro de obras compreenderá o deslocamento, instalação e montagem dos 

equipamentos de perfuração e acessórios, equipamentos de teste de bombeamento, grupo gerador, 

etc. Na instalação do canteiro, deverá ser aberto pelo geólogo da Contratada e pela em duas vias, 

o Diario de Obras,  onde serão anotadas todas as ocorrências diárias, informações sobre o 

andamento dos serviços, comunicações entre a Contratada e a Fiscalização, além das instruções 

emitidas pela Contratante. 

Perfuração 

A perfuração deverá ser executada pelo sistema rotativo com circulação direta, com diâmetro de 

6” até atingir a profundidade final especificada. Poderá ser iniciada a perfuração e com diâmetros 

maiores, contanto que em seguida o furo seja alargado até atender rigorosamente todos os 

diâmetros finais especificados no projeto. 

Fluido de Perfuração 

Na utilização do método rotativo com circulação direta, o fluido de perfuração deverá ser fabricado 

à base de polímero de celulose de alta viscosidade e água, com as seguintes características físicas 

e reológicas: Peso específico de 8,35 8,60 lb/gal, Viscosidade Marsh de 36 - 45 Seg.Marsh, pH de 

9 10 e teor de areia menor que 2%. 

Amostragem 

A amostragem de calha deverá ser feita a cada três metros perfurados, a menos que a litologia 

mude neste intervalo, acondicionando-se em caixa de madeira com divisões para cada amostra, a 

serem descritas pelo geólogo responsável pelos serviços, e que após a conclusão do poço deverão 

ser embaladas em sacos plásticos identificados, contendo todas as informações pertinentes. 

Profundidade 

A profundidade final estimada para completação dos poços deverá ser da ordem de 150 (cem) 

metros. Todavia a determinação exata será definida pela na dependência da profundidade das 

estruturas saturadas e da amostragem de calha obtida durante a perfuração dos respectivos poços. 
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Revestimento 

Imediatamente após a definição da profundidade final do poço, deverá se seguir a etapa de 

revestimento, de toda a extensão das coberturas de rocha sedimentar. Todo revestimento 

empregado no poço deverá ser novo, devidamente especificado e de material normatizado. 

Os revestimentos e filtros deverão ser de PVC aditivado, nervurado leve e tipo standard de ø 4 

(100 mm) por 4m, geomecânico ou similar. Para a escolha dos revestimentos e filtros leves ou 

standard, deverão ser observadas as especificações técnicas de cada material, principalmente com 

respeito às profundidades que vão ser utilizadas. 

Pré-Filtro 

Deverá ser de cascalho essencialmente de quartzo, com grãos arredondados e calibrados na faixa 

granulométrica de 1,5 a 3,5mm. A colocação do pré-filtro deverá ser feita numa operação contínua, 

em contra fluxo, de forma a preencher totalmente o espaço anular entre a parede do furo e a 

tubulação de revestimentos e filtros, até o ponto onde ficará a base da cimentação a 1,50m de 

profundidade. 

Limpeza e Desenvolvimento 

Concluída a completação, deverá ser feita a operação de limpeza e desenvolvimento do poço, 

consistindo na retirada de todos os detritos de rocha e lama do seu interior, e se extraindo o máximo 

da fração fina da formação nas circunvizinhanças do poço. A critério da fiscalização, poderá ser 

exigida a aplicação de hexametafosfato de sódio, para auxiliar no processo de diluição da lama, 

devendo a Contratada dispor do produto no canteiro de obras. 

O compressor utilizado para a limpeza e desenvolvimento deve ter capacidade suficiente para 

extrair no mínimo 30m³/h de água simulando um jorro. O injetor de ar deverá ser instalado em 

cada intervalo de filtro no sentido descendente e alternando os procedimentos de reversão e 
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descarga de água. O poço será considerado desenvolvido quando verificada a limpeza da água 

imediatamente após uma descarga antecedida de reversão. 

Cimentação 

A cimentação deverá ser feita no espaço anular compreendido entre o diâmetro de perfuração e o 

revestimento do poço, na profundidade entre o nível do terreno e o pré-filtro, com uma pasta 

fabricada à base de cimento e água com um peso específico de 14 a 15 lb/gal. Deverá ser feita a 

proteção sanitária à base de cimento e areia (1:3), na superfície do terreno com 1m² por 0,15m de 

espessura, ficando o poço no centro desta base. 

Teste de Produção 

Os testes de produção deverão ser executados em regime capaz de fazer com que o nível dinâmico 

ultrapasse a entrada de água mais profunda do poço. Deve-se, porém, evitar que isso ocorra num 

período inferior a 6 horas, a fim de que as perdas não lineares do poço sejam as mínimas possíveis. 

1 Tipos de Testes de Produção 

Os testes poderão ser realizados através da metodologia de testes sucessivos ao término de cada 

etapa, o equipamento é desligado e aguarda-se a recuperação do nível antes do início da etapa 

subsequente ou testes escalonados (bombeamento contínuo, passando-se de uma etapa para outra 

através do aumento brusco da vazão), como também pelo método volumétrico através de tambor 

de 220 litros, conforme seja solicitado pela Contratante. 

Deverão ser realizados em três ou mais etapas. A cada etapa a vazão deverá aumentar, de modo 

que Q1<Q2<Q3<Qk (onde Qi é a vazão da etapa i de bombeamento, sendo i= 1, 2, 3... k), 

entretanto, durante o período de tempo correspondente a cada etapa, a vazão deverá ser mantida 

constante. Escalonar a vazão entre um mínimo e um máximo, em função do rendimento da bomba. 

Será necessário que a maior vazão (Qk) seja da mesma ordem de grandeza ou superior àquela 

cogitada como vazão de explotação. Podem ser realizados com ou sem estabilização final no nível 

em cada intervalo. Caso haja interrupção nos testes de vazão, por motivos de queda de tensão ou 

outros quaisquer, a operação deverá ser reiniciada, eliminando-se os dados já coletados. 
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2 Equipamentos Utilizados 

Os testes de produção somente poderão ser realizados com bombas submersas. O da vazão, ao 

longo do teste, deverá ser feito através de pequenas regulagens no acelerador do motor, no caso 

das motor bombas ou no registro de saída, no caso das eletrobombas. A utilização de compressores 

de ar deverão ser descartada, já que é impossível manter-se a constância da vazão através deste 

equipamento, em função da progressiva diminuição da coluna d’água sobre o injetor. 

Os equipamentos que devem estar disponíveis são: conjunto completo de bombeamento (bomba, 

quadro de proteção elétrica, tubulações e motor etc.); dispositivos para medição de vazões; grupo 

gerador (em locais sem energia elétrica); medidores de níveis, cronômetros e relógios digitais. 

3 Medição e Controle de Vazões 

Poderão ser usados os seguintes métodos de medição e controle de vazões: 

✓ Escoador de Orifício Circular; 

✓ Vertedor. 

✓ Outro que permita o controle perfeito da vazão 

 

4.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Os serviços de mobilização e desmobilização previstos são transporte e máquinas e equipamentos, 

transporte de funcionários, tapume com telha metálica. 

O Transporte do material removido será feito pela CONTRATANTE até o local determinado pela 

CONTRATADA, foi previsto a utilização de caminhão com capacidade de até 20 t para o 

transporte. 

 

4.2. URBANIZAÇÃO 

Será o plantio de gramas em placa ao redor da local da escavação. 
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4.3. PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO 

A perfuração do poço tubular profundo consiste em fornecimento e instalação da coluna de 

revestimento, perfuração em rocha cristalina/sedimentar/furo piloto, pré filtro, estrutura de 

proteção do poço, transporte do material retirado, macro medidor, 

Sabe que a coluna de revestimento é formada por revestimento Geo STD, filtro 

 

4.4. LICENÇAS E TAXAS 

As licenças e taxas previstas no orçamento são: Outorga de direito de uso para o poço tubular 

profundo e a licença de autorização de perfuração de poço tubular profundo.  

 

4.5. EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E QUADRO DE COMANDO 

Os equipamentos de bombeamento e quadro de comando são compostos de cordão paralelo, 

registro de gaveta, niple,curvas, união, chave boia, haste de aterramento, cabo de cobre nu, 

fornecimento e instalação de tudo de PVC, luvas, painel de caixa metálica trifásico, moto bomba, 

cabo elétrico, hidrômetro (macro medidor), torneira. 

Todos os equipamentos exigidos junto a SEMA, para liberação de uso. 

Deverá ser entregue juntamente com o equipamento do conjunto motor bomba submersível, 

manual e garantia do equipamento instalado. O equipamento a ser instalado deve ser novo e em 

perfeito estado de conservação. 
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4.6. TESTES E LAUDOS 

Os testes mínimo e exigidos são: Relatório Geotécnico, Testa de vazão com bomba submersa, 

analise físico química e bacteriológica da agua do poço, e Relatório Hidro geológico, todas 

assinadas por responsável técnico registrado no CREA. 

 

4.7. LIMPEZA FINAL 

 Em todo e qualquer momento a obra deverá estar limpa e organizada. 

4.7.1. Transporte de entulho  

O entulho deverá ser retirado da obra e transportado para um mesmo ponto onde será acumulado 

para ser transportado pela empreiteira para fora do local da obra. Neste caso específico deverá a 

contratada obedecerá a legislação Municipal vigente. Poderá a contratada efetuar a retirada do 

entulho gerado pela obra através de caçambas locadas, ficando a seu critério e expensas, a forma 

de execução deste serviço e destinação final. 

 

5. ORDEM DE INÍCIO DE OBRAS 

5.1. COMUNICAÇÃO (Kick off) 

Antes do início das obras, o CONTRATANTE convocará reunião com a CONTRATADA e a 

FISCALIZAÇÃO, para repasse das suas diretrizes de gestão da obra e do padrão de qualidade 

esperado para o empreendimento. 

Toda comunicação que tratar de assuntos técnicos relacionados à execução da obra, deverá ser 

encaminhada para a FISCALIZAÇÃO, para procedimentos subsequentes junto ao 

CONTRATANTE. 

A comunicação e o encaminhamento de documentos só deverão ocorrer através de instrumentos 

formais (ofício, e-mail, protocolos e/ou diário de obras). 
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6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo máximo para a entrega do objeto, fornecimento mais a instalação, será de conforme 

cronograma em anexo, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser 

emitida. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Durante a obra 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. 
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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. 

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. 
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7.1. ANOTAÇÕES/ REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

A CONTRATADA deverá providenciar o preenchimento e pagamento da ART/RRT de sua 

responsabilidade, concernente a: execução da área de ampliação, área de reforma, execução dos 

projetos executivos (instalações elétricas e mecânicas) e “as Built” relacionados aos serviços 

contratados. Os dados deverão ser retirados das ARTs/RRTs dos projetos pertencentes aos 

profissionais da empresa projetista. Caberá a CONTRATADA a observância do prazo máximo de 

10 dias, após a assinatura do contrato, para apresentação da ART/RRT dos responsáveis técnicos 

pela execução da obra. A critério da CONTRATADA, as ART referentes aos serviços de elétrica 

e mecânica, deverão ser apresentadas em até 10 dias antes do início dos respectivos serviços. 

7.2. DIÁRIO DE OBRA  

Este documento deverá registrar as ocorrências diárias da obra. A CONTRATADA deverá 

confeccioná-lo obrigatoriamente, sem ônus para o Sesc, em 02 (duas) vias, sendo as duas últimas 

destacáveis. O diário não poderá sair do local dos serviços durante o período de execução. O diário 

de obra deverá ser preenchido e assinado somente pelo profissional responsável técnico preposto 

e pela fiscalização. A ausência do livro no canteiro de obras é considerada como descumprimento 

de obrigações contratuais motivo para ocorrência de penalidades. Este item não possui medição 

específica em planilha, visto que, faz parte dos serviços administrativos da obra previstos e 

remunerados pelo BDI. Distribuição de vias: 1ª via: retirada pela FISCALIZAÇÃO mensalmente, 

devendo acompanhar a medição. 2ª via: via do CONTRATADO 

 

8. PAGAMENTO 

Para fins de emissão de nota todos os documentos fiscais de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO devem 

ser emitidos e enviados ao Sesc Pantanal impreterivelmente até o dia 15 (quinze) do mês, após 

essa data as notas fiscais deverão ser emitidas a partir do primeiro dia útil ao mês subsequente. 

Documentos fiscais emitidos fora do prazo ora informado não serão recebidos.   

Serão exigidos os seguintes documentos para pagamento:  

 - Relatório fotográfico.  
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 - Diário de obras 

 - Planilha de medição.  

 - Nota Fiscal.  

 - ART de execução.  

 - 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.  

 

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

9.1. CÁLCULO DE BDI   

O BDI deverá ser apresentado juntamente com a Proposta de Preço. Deve ser aberto, ou seja, 

informando todos os índices adotado em sua composição, conforme preconizado em legislação, 

atendendo, em especial:   

• Decreto 7.983/2013 (Decreto do Executivo) 08/04/2013 2 - Lei 12.844, de 19 de julho de 

2013.  

• Acórdão TCU 2622/2013 - Plenário.  

• Lei Federal 13.161/2015 - CPRB. 

O Consumo de Energia Elétrica caberá a contratada arcar com os custos do consumo de energia 

elétrica durante o período de execução da obra.  

O Consumo de Água/Esgoto caberá a contratada arcar com os custos do consumo de água/esgoto 

durante o período de execução da obra. 
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Todos os materiais deverão estar de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, exigências das concessionárias locais dos serviços públicos, especificações e 

recomendações dos fabricantes dos materiais, quanto à forma correta de aplicação e legislação 

vigentes, em nível Municipal, Estadual e Federal. 

A contratada deverá conferir todas as medidas no local, antes do início das atividades, e validar as 

características da localidade com a contratante. 

Deverá a proponente efetuar vistoria técnica para dirimir dúvidas que porventura 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. 

 

A Proponente deverá declarar a plena aceitação das condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, conforme o modelo do Anexo – Declaração de Aceitação Prévia.  

Todos os itens listados a seguir fazem parte do escopo e estão detalhados na planilha de 

orçamentação em anexo a este documento. 

Mobilização e Operação do Canteiro, que consistirá em:  

Transporte de funcionários: 

• Caberá à Contratada o custeio do transporte de seus funcionários entre o 

alojamento x obra x alojamento para a equipe da obra, através de van ou micro-ônibus ou outro 

veículo automobilístico;  

Alojamento: 

• Caberá à Contratada as despesas decorrentes de alojamento de pessoal. 
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Refeições: 

• Caberá à Contratada as despesas decorrentes de café da manhã, almoço e jantar 

durante o período de execução das obras. 

Demais providências: 

Providenciar os Alvarás e outros documentos necessários para execução da obra, como por 

exemplo CREA, CEI da obra, Prefeitura Municipal, etc., 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; 

 

9.2. QUALIFICAÇÃO TECNICA MINIMA NECESSÁRIA 

A empresa deverá ter experiencia comprovada em perfuração de poço tubular profundo com 

mais de 100 metros 

Relativo a indicação de equipe técnica, contendo, no mínimo, 01 (um) Engenheiro Sanitarista 

e/ou 01 (um) Geólogo, ambos com a comprovação de vínculo através de carteira de trabalho; 

contrato social da licitante, se for sócio; contrato de trabalho ou declaração de contratação futura, 

com declaração de anuência do profissional.  

A obrigatoriedade da Declaração de Vistoria Técnica, comprovada com a assinatura do funcionário 

que acompanhar durante a visita. 

REQUISITOS MINIMOS NECESSÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1 
Declaração de Vistoria Técnica, comprovada com a assinatura do funcionário que 

acompanhar durante a visita. 

2 
Declaração de Aceitação Prévia 
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3 
Apresentação das Planilhas Orçamentarias (Resumo, Sintética e Analítica) devidamente 

assinada pelo engenheiro 

4 
Apresentação do cronograma devidamente assinada pelo engenheiro 

 

5 

Apresentação de declaração comprobatória de perfuração de poço profundo, por meio 

de Nota Fiscal e declaração assinada pela contratante do serviço similar ao do processo 

de contratação. 

6 
Declaração e ciência de no corpo técnico da empresa ter no mínimo 01 geólogo ou 01 

engenheiro sanitarista. 
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ANEXO 

DEMONSTRATIVO DE BDI 
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ANEXO 

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS 

 

  



 

24 

 

ANEXO 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

PERFURAÇÃO DO POÇO NO HSPC  
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ANEXO 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

PERFURAÇÃO DO POÇO NO RECANTO DO 

PESCADOR 
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ANEXO 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA 

 

PRESTAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE 

POÇO TUBULAR PROFUNDO ÁGUA SUBTERRANEA PARA O HOTEL SESC PORTO 

CERCADO E RECANTO DO PESCADOR. 

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, bem como de execução. 

 

Local ..........., ......., de............................. de 2021. 

_________________________________ 

Assinatura do Responsável 

(Carimbo / CREA / Assinatura) 


