
 

 

 

Sesc - Serviço Social do Comércio | Polo socioambiental Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

 

POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL 

 

OBJETO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CAPACITADA 

PARA EXTRAÇÃO DAS ESTACAS-PRANCHA EXISTENTES NAS 

MARGENS DO RIO CUIABÁ NO HOTEL PORTO CERCADO POR MEIO 

DO PROCESSO DE OXICORTE, EM POCONÉ - MT 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA E 

ESPICIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

Abril, 2021 

  



 

 

Sesc - Serviço Social do Comércio | Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grand - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

 

Sumário 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 4 

2. LOCALIZAÇÃO .................................................................................................................................. 5 

3. OBJETO ............................................................................................................................................ 6 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ............................................................................................................. 7 

4.1. AUTORIZAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS E AUTORIDADES AMBIENTAIS E DA MARINHA ...............10 

4.2. PLANO DE RIGGING ....................................................................................................................10 

4.3. PLANO DE TRABALHO .................................................................................................................11 

4.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ........................................................................................................12 

4.5. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ............................................................................................................15 

4.6. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO .............................................................................................21 

5. ORDEM DE INÍCIO DE OBRAS ........................................................................................................ 22 

5.1. DA COMUNICAÇÃO (Kick off) .................................................................................................22 

5.2. DA SEGURANÇA ..........................................................................................................................22 

5.3. DO MEIO AMBIENTE ...................................................................................................................23 

5.4.  DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS E ETAPAS DO TRABALHO .............................................23 

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO .............................................................................................................. 24 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA .................................................................................................... 25 

7.1. ANOTAÇÕES/ REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ..................................................27 

8. DO PAGAMENTO ........................................................................................................................... 27 

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................................... 29 

9.1. CÁLCULO DE BDI .....................................................................................................................29 

9.2.  DOS SERVIÇOS ........................................................................................................................29 

9.3.  DOS FUNCIONÁRIOS ...............................................................................................................30 

9.4. QUALIFICAÇÃO TECNICA MINIMA NECESSÁRIA .....................................................................30 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS ................................................................................................................. 31 

10.1. DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA ......................................................................................31 

10.2. VISITA TÉCNICA ........................................................................................................................32 

11. SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA ....................................................................................................... 33 

ANEXO ................................................................................................................................................... 36 



 

 

Sesc - Serviço Social do Comércio | Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grand - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

 

DEMONSTRATIVO DE BDI ...................................................................................................................... 36 

ANEXO ................................................................................................................................................... 37 

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS ............................................................................................ 37 

ANEXO ................................................................................................................................................... 38 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA ................................................................................................... 38 

 

  



 

 

Sesc - Serviço Social do Comércio | Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grand - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente termo destina-se à orientação para a contratação de empresa 

especializada e capacitada para extração das estacas-prancha existentes nas 

margens do Rio Cuiabá no Hotel Porto Cercado (HSPC) por meio do processo 

de oxicorte, em Poconé – MT. 

O Sesc tem como 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. 

Em função desta proximidade com o rio, no ano de 2011, após elaboração 

de estudos Geológicos, Topográficos, Geotécnicos, além da morfologia do Rio 

Cuiabá, foi identificada a necessidade de proteção das margens contra a erosão 

provocada pela correnteza natural do mesmo.  

Foi, então, executada a cravação de estacas-prancha ao longo da margem 

do rio, em toda a extensão do Hotel, além de linhas de defletores perpendiculares ao 

rio, a montante do Hotel, com a função primordial de induzir a presença de massa de 

água estagnada entre a margem e a corrente fluvial, desviando-a e acumulando 

sedimentos na sombra das células formada por aquelas linhas de defletores, forçando, 

desta maneira, a recomposição das margens por assoreamento. 
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2. LOCALIZAÇÃO 

 

Os defletores encontram-se 

encontra-se locada no Hotel Sesc Porto 

Cercado, município de Poconé, distrito de 

Porto Cercado, distante aproximada de 145 

km do município de Cuiabá/MT, conforme 

imagem ao lado. 

O trecho objeto de intervenção 

proposto localiza-se na margem direita do 

Rio Cuiabá, contígua à área do Sr. Tutico, 

iniciando à 250 metros a montante do píer 

do hotel. 

 

 

Esta imagem capturada em 

2016, no site Bing Mapas. Esta 

foto mostra os cinco defletores 

executados quando da 

implantação da cortina aderente.  
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3. OBJETO 

O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa 

especializada e capacitada para extração das estacas-prancha existentes nas 

margens do Rio Cuiabá no Hotel Porto Cercado (HSPC) por meio do processo 

de oxicorte, em Poconé – MT, incluindo a parte de aprovação dos órgãos ambientais 

e legais para a liberação da retirada, apresentação do Plano de Rigging e o 

armazenamento adequado das placas retiradas (defletores). 

Em anexo encontra-se a sinalização e remoção de placas, encaminhada 

pela Autoridade Marítima Brasileiro, também em anexo, despacho n 

18/2020/CLEIA/SEMA-MT. 

O termo de referência é, parte integrante de um grupo de 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.  

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente TR e seus anexos deverá ser encaminhada por escrito ao 

Setor de Material e Patrimônio (SETMAP/GAP) do Polo Socioambiental 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 às Proponentes o direito a 

qualquer reclamação posterior. 

As modificações que possa haver no decorrer da execução do processo 

serão acertadas e discutidas entre a empresa vencedora e a fiscalização.  

Deverão ser elaborados documentos (planilhas descritivas e 

detalhadas (analítica), plano de segurança (Plano de Rigging), orçamentos, 
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memorial descritivo, etc.) com nível máximo de detalhamento e especificidade. 

Incluindo o fornecimento dos serviços, mão de obra e de todos os materiais, 

equipamentos, montagens, instalações, controles tecnológicos e de qualidade. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A extração das estacas-prancha existentes nas margens do Rio Cuiabá 

no Hotel Porto Cercado (HSPC) por meio do processo de oxicorte, em Poconé – 

MT, contempla as autorizações dos órgãos e autoridades competentes, 

mobilização, Plano de Rigging, maquinários, equipamentos, transporte, 

armazenamento dos defletores retirados, desmobilização, limpeza e 

urbanização. São parâmetros que deverão ser mencionados no PLANO DE 

TRABALHO a ser apresentado no processo licitatório. 

O PLANO DE RIGGING e as AUTORIZAÇÕES deverão satisfazer às 

exigências da ABNT, NORMAS DA MARINHA e NORMATIVAS DA SEMA e no que 

ela for omissa, será permitida a utilização de normas estrangeiras ou métodos 

consagrados pelo uso, quando devidamente aprovados pela Gerência de 

Infraestrutura (GIN). 

O processo sugerido de retirada é o Corte Oxicombustível (também 

conhecido como Oxicorte) é um processo de erosão de materiais metálicos que 

ocorre por meio de uma chama proveniente da queima de uma mistura de gases. A 

AWS (American Welding Society) define o processo oxicombustível como “grupo de 

processos em que o coalescimento é devido ao aquecimento produzido por uma 

chama, usando ou não metal de adição, com ou sem aplicação de pressão”. 
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A figura abaixo ilustra a posição dos defletores que deverão ter as 

respectivas estacas-prancha extraídas (Foto aérea não atualizada). No cenário atual, 

as margens sofreram erosão, e os defletores 3, 4 encontram-se afastados cerca de 

15 metros da margem.  Defletor 5 foi removido pelo movimento das águas do rio, não 

sendo mais objeto deste processo. O quadro a seguir mostra a quantidade estimada 

de estacas-prancha que deverão ser extraídas por defletor: 

 

O quadro apresentado a seguir apresenta o número aproximado de 

estacas/defletor.  

 

5
4

3

2
1
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N do Defletor Quantidade estimada de estacas 

2 11 

3 10 

4 17 

5 12 

TOTAL 50 

O clima regional é do tipo Aw de Köppen - quente e úmido (Amaral Filho, 

1986). A temperatura média anual é de 25,81°C Outubro o mês mais quente, com 

média das temperaturas máximas de 34,08°C, e julho, o mês mais frio, com média 

das temperaturas mínimas de 16,58°C O regime das chuvas é tropical, com duas 

estações bem definidas, uma chuvosa, de outubro a abril, e outra seca, de maio a 

setembro, com precipitação mínima de 10,84 mm. Os meses mais secos 

correspondem a julho e agosto. 
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4.1. AUTORIZAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS E AUTORIDADES AMBIENTAIS 

E DA MARINHA 

A CONTRATANTE apresentara as licenças e autorizações para início da 

retirada das estacas pranchas. 

4.2. PLANO DE RIGGING 

O Plano de Rigging deverá contemplar também as operações de corte 

submerso que será utilizado na extração das estacas-prancha, elaborado por 

profissional 01 (um) engenheiro ambiental e/ ou engenheiro civil, com 

especialização em engenharia de segurança, com a emissão da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART - do plano elaborado. As operações de mergulho 

para realização do corte das respectivas placas, acima citadas só serão permitidas 

após a validação, pela CONTRATANTE, do referido Plano de Rigging. 

O planejamento dos serviços para a retirada das estacas e a logística 

aplicada à sua execução serão fatores de fundamental importância para o sucesso da 

execução do escopo com a segurança requerida, em tempo hábil, ainda dentro do 

período de seca no Pantanal. 

As seguintes ações deverão ser contempladas no Plano de Rigging afim 

de minimizar os impactos ambientais na região durante a execução dos serviços: 

A movimentação dos equipamentos previstos para execução dos serviços 

deverá ser realizada conforme Plano de Rigging elaborado pela CONTRATADA, e 

pela CONTRATANTE contemplando, prioritariamente, as estradas e os acessos 

atualmente existentes à frente das casas da comunidade vizinha ao Hotel. 

A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções para evitar o 

derramamento de óleo lubrificante ou combustível durante a execução dos serviços. 

Caso ocorra qualquer tipo de acidente, deverá a CONTRATADA providenciar as 

devidas e imediatas ações corretivas (limpeza, remoção e deposição dos resíduos em 
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local autorizado), devendo estes conteúdos estarem presentes detalhadamente em 

tópico do Plano de Rigging, como ações de contingência. 

Cabe lembrar que no PLANO DE RIGGING, deverá ser mencionado a NR 

15 anexo 06, o qual trata de trabalho sob condições hiperbarias, trabalhos submersos 

são aqueles efetuados em meio líquido, onde o mergulhador é submetido a pressões 

maiores que a atmosférica, e requer cuidadosa descompressão. A identificação dos 

riscos, as medidas preventivas, os treinamentos, avaliações periódicas, são de 

extrema importância nessa área de atividade, por esse motivo deve-se conhecer os 

riscos envolvidos e os cuidados necessários a serem tomados para que o mergulho 

seja uma atividade segura. 

4.3. PLANO DE TRABALHO 

O PLANO DE TRABALHO deverá ser dividido em itens abaixo: 

1. PLANO DE RIGGING E CONTIGENCIAS (PLANO DE SEGURANÇA) 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3. MOBILIZAÇÃO 

4. EXTRAÇÃO DAS ESTACAS PRANCHAS (DEFLETORES) 

5. MAQUINARIOS 

6. ARMAZENAMENTO DAS ESTACAS PRANCHAS RETIRADAS 

7. RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO 

8. DESMOBILIZAÇÃO 

Serão considerados no mínimo na apresentação e avaliação do 

PLANO DE TRABALHO os seguintes itens. 

• Mobilização da equipe e material 

• Quantidade de pessoas para a extração das estacas pranchas 

(responsável e mergulhadores); 
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• Maquinário necessário para apoio da retirada das estacas (descrever 

qual o maquinário/equipamentos e suas especificidades); 

• Maquinário necessário para o translado do local da retirada até o 

armazenamento das estacas; 

• Local de vinda dos maquinários/equipamentos; 

• Previsão de subcontratações; 

• Desmobilização da equipe e material; 

• Recomposição da área degradada pelos serviços efetuados. 

Na apresentação do PLANO DE TRABALHO, o plano deverá ser bem descritivo 

e compatível com a planilha orçamentária em anexo. 

 

4.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

As quantidades apresentadas no Termo de Referencia estão embasadas 

no levantamento de campo realizado pela equipe do CONTRATANTE.  

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 os trabalhos deverão ser executados pelo regime de 

Empreitada a Preço Global. 

Deverão ser disponibilizados banheiros químicos em número suficiente 

para a demanda prevista.  

Considerando que o serviço se realizará ao longo das margens do rio, em 

04 (quatro) lugares demonstrados na figura (conjunto 2, 3, 4 e 5). Para cada local 

onde se realizará a deposição das placas cortadas na margem deve estar 

devidamente isolada ao acesso dos transeuntes, por meio de fita zebrada e 

avisos. 
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O suprimento de energia elétrica será de responsabilidade da 

CONTRATADA, que deverá prever a utilização de gerador, caso necessário. 

As estacas-prancha retiradas de sua posição atual deverão ser 

transportadas e depositadas em área atualmente reservada para este fim, conforme 

ilustrado pelas Figuras abaixo. Este custo deverá ser previsto. 

 

O trecho em vermelho por via terrestre é de aproximadamente 1,3 km. O 

trecho misto pluvial e terrestre é de aproximadamente 530 m e 200 m 

respectivamente. 
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As figuras abaixo demonstram o local do armazenamento das estacas 

pranchas a serem retiradas. 

 
 

 
Area de estocagem das estacas pranchas 

Todas as estacas-prancha provisoriamente cravadas próximas às margens 

do rio, deverão ser retiradas e transportadas para a área de estocagem; 
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Ao final dos trabalhos, todas as áreas afetadas pela execução dos serviços 

deverão ser recompostas, buscando, a CONTRATADA, recuperar as características 

locais anteriores aos trabalhos. Especial atenção deverá ser dispensada à toda a área 

de abrangência da comunidade vizinha existente. 

As Planilhas Orçamentárias apresentadas pelas Proponentes deverão 

incluir todas as despesas necessárias para se atingir, com eficiência, o objetivo 

deste TR, referente a todos os custos diretos e indiretos necessários, bem como 

o valor do resultado esperado (BDI). É a cago da proponente a quantificação dos 

serviços a serem prestados para a extração das estacas pranchas, cabendo a 

CONTRATADA a averiguação e validação das propostas. 

Os trabalhos serão contratados pelo regime de Empreitada a Preço Global, 

devendo as Proponentes, entretanto, apresentarem em suas Planilhas, os Bancos 

utilizados para suas composições de custos, e todas as CPU’s (Composição de 

Preços Unitários) para aqueles valores apresentados a partir de composições 

próprias. 

4.5. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

A execução do serviço de retirada das placas de defletores cravadas nas 

margens do Rio Cuiabá em área lindeira ao Hotel Sesc Porto Cercado, encontra-se 

com profundidade média de 6 (seis) metros no período seco que compreende os 

meses de (julho a novembro) aumentando nos períodos de cheia para uma 

profundidade média de 11(onze) metros, que compreende os meses de (dezembro a 

março), e gradativamente baixando durante o período da vazante que compreende os 

meses de (abril a junho) apresentando média de profundidade de 8 (oito) metros. 
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 Os valores acima descritos são indicativos de profundidade para orientar 

o licitante, estando estes baseados em séries históricas do rio, anotadas por régua 

fluviométrica instalada na proximidade do Hotel Sesc Porto Cercado LH 004/07, 

apresentado como anexo a este Termo. Sabendo, que as profundidades variam ao 

longo dos meses e anos em função das precipitações pluviométricas ao longo de cada 

ano. 

Porém, deve a CONTRATADA inferir estes valores por meio dos dados 

meteorológico disponibilizados pelas estações meteorológicas M 155 localizada em 

Rosário do Oeste, onde o Rio Cuiabá, tem suas nascentes. E pela estação M028 

localizada no município de Cáceres, local onde o Rio Cuiabá desagua no Rio 

Paraguai. 
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 Este documento trata da retirada completa de linha de estacas-prancha 

utilizada como defletores, a fim de se diminuir a erosão das margens do Rio Cuiabá. 

Estando as estacas-prancha engastadas no leito do rio e tendo a proteção através de 

enrocamento realizado com pedras, dessa forma a metodologia proposta neste termo 

consiste em cortar as placas rente ao o plano do enrocamento de predas, utilizando 

como método, o corte submerso com a utilização mergulhadores especializados 

e com experiência em corte de estruturas metálicas em ambiente submerso. 

O processo de corte utilizado é o oxicorte que é o seccionamento de 

metais pela combustão localizada e contínua devido a ação de um jato de oxigênio, 

de elevada pureza, agindo sobre um ponto previamente aquecida por uma fonte de 

calor. 

O método de corte se dará por fusão e consequente liquefação do metal, 

sendo utilizado como fonte de calor um arco elétrico gerado por inversora retificada 

com correntes variando entre 150 amperes e 185 amperes, com as polaridades dos 

cabos invertidas, ou seja, o cabo ligado ao eletrodo deverá ser o de polaridade 

negativa. 

Na temperatura ambiente e na presença de oxigênio, o aço se oxida 

lentamente. À medida que a temperatura se eleva, esta oxidação se acelera, 

tornando-se praticamente instantânea a 1350°C. Nesta temperatura, chamada de 

temperatura de oxidação viva, o calor fornecido do arco elétrico, deve ser suficiente 

para liquefazer o óxido formado e realimentar a reação. O óxido em estado líquido 

escoará, permitindo o contato do aço devidamente aquecido com o oxigênio puro, 

dando continuidade ao processo de corte. 

A CONTRATADA deve utilizar equipamento específico para se manter as 

condições de corte descritas no parágrafo acima, deve ser colocado em primeiro plano 

afim de se realizar o corte com efetividade, bem como para se manter a integridade 

física do mergulhador, haja vista à utilização de correntes superiores a janela acima 



 

 

Sesc - Serviço Social do Comércio | Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grand - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

 

descrita, e pela condição de baixa ou nenhuma visibilidade durante o mergulho, torna 

a operação de alto risco a segurança do operador. 

Os eletrodos de corte devem ser do tipo Broco, que podem gerar uma 

temperatura que excede os 5000°C, podendo cortar praticamente qualquer metal. 

Para garantir a segura da operação deve ser utilizado a tocha de corte para eletrodo 

broco, devendo ser apresentada a fiscalização para análise previa do estado de 

conservação do equipamento, sendo o bom estado e perfeito funcionamento da tocha 

condição para realização do trabalho. 

O método de corte utilizando eletrodos Broco é o mais seguro método de 

corte submerso pois utiliza o oxigênio, permitindo que as correntes não ultrapassem 

os 185 amperes. Não sendo sob hipótese alguma a utilização de outro tipo de eletrodo, 

dado baixa visibilidade no local do corte, bem como as correntes do caudal do rio.  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de corte por eletrodo do tipo BROCO 
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Durante a execução do trabalho de 

corte deve ser construído um gabarito de corte, 

situação que garanta um distanciamento seguro 

do mergulhador do plano de corte, conforme 

demonstra a figura ilustrativa Figura ao lado 

As estacas que foram cravadas 

como defletores são do perfil Z, modelo AZ 

25 S da marca Arcelor Mittal. Cada placa tem 

uma distribuição de massa de 91,5 kg/m, o 

que totaliza 576,45 kg por placa, com 

espessura de 12,5 mm na área dos flanges, 

encache das placas e 10 mm na alma da placa. 

Os defletores são compostos por média de 15 placas cada totalizando 

o comprimento médio de 12 a 15 m. Estas placas encontram-se unidas por meio de 

uma geometria de agarro conforme constata-se na Figura abaixo. 

 

Detalhe das Estacas Pranchas AZ 



 

 

Sesc - Serviço Social do Comércio | Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grand - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

 

Esta situação faz com que as placas trabalhem como um corpo quase 

monolítico, desta maneira é que se faz necessário que na operação de corte observe 

um plano definido de corte na área de flanges e na alma da placa. 

A sequência de retirada dos conjuntos de estacas-prancha (defletores), 

deverá ser definida após avaliação técnica do grau de dificuldade de extração de cada 

um destes conjuntos.  

Pelo posicionamento das estacas, principalmente aquelas mais afastadas 

da margem do rio, foi considerada a necessidade de equipamentos de flutuação para 

auxiliar e garantir que o material cortado seja retirado do leito do rio.  Os equipamentos 

deverão ser descritos no Plano de Rigging, bem como a maneira que serão 

posicionados. 
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4.6. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma deverá ser detalhado pela CONTRATADA em conjunto com 

o Sesc, descrevendo as atividades que envolvam o serviço, bem como as estas 

aplicando as estas o mapeamento dos riscos inerentes. Porém, este processo não 

poderá exceder 30 dias corridos, cabe ressaltar que este serviço somente será 

iniciado após a liberação das autoridades da marinha e autorização de execução pelos 

órgãos ambientais e aprovação do Plano de Rigging. 
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• CRONOGRAMA DETALHADO 

Cronograma físico detalhado, contemplando todas as atividades que 

envolvam os serviços, deverá ser elaborado pela licitante, e apresentado para 

validação da GIN, tendo como base o cronograma proposto neste termo de referência.  

A CONTRATADA deverá garantir que os recursos e equipamentos sob 

sua responsabilidade estejam disponíveis nas ocasiões programadas. 

 

5. ORDEM DE INÍCIO DE OBRAS 

5.1. DA 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). 

Devido ao processo de PANDEMIA COVID-19 esta reunião de Kick off 

poderá ser executada por meio eletrônico (teams ou aplicativos semelhantes). 

5.2. DA SEGURANÇA 

A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções requeridas em relação à 

segurança dos moradores da comunidade vizinha, dos hóspedes e funcionários do 
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Hotel, assim como de seus próprios funcionários, de forma a mitigar os riscos à 

segurança. 

Os serviços de extração das estacas prancham serão realizados em pontos 

distintos, conforme indicado na Figura. Serão executados em sequência, e para cada 

ponto de trabalho, a CONTRATADA deverá providenciar o isolamento da área, 

impedindo o acesso de pessoas não envolvidas diretamente no processo. A área 

isolada deverá ser suficiente para atender à operação dos equipamentos e ao 

manuseio das pranchas extraídas de uma maneira segura, previamente aprovada 

pela fiscalização do CONTRATANTE. desta população.  

Deverá elaborar e apresentar o Plano de Segurança e o Levantamento de 

Risco (PLANO DE RIGGING), documentos estes que deverão ser validados pelo 

CONTRATANTE, condição básica para que seja autorizado o início dos serviços. 

5.3. DO MEIO AMBIENTE 

A CONTRATADA deverá executar os trabalhos mitigando ao máximo os 

impactos ambientais, resultado das ações necessárias à execução destes serviços. 

5.4.  DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS E ETAPAS DO TRABALHO 

Os produtos a serem entregues compõem-se de autorização junto aos 

órgãos ambientais, autorização da autoridade da marinha, mobilização, execução da 

retirada, armazenamento e desmobilização, especificações técnicas de 

materiais/equipamentos e serviços, quantitativos, cronograma físico financeiro, 

orçamentos, pareceres e relatórios de vistorias. 

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado pela Gerência de 

Infraestrutura (GIN) do Sesc Pantanal e deverão seguir as seguintes etapas: 
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ETAPA DESCRIÇÃO 

Plano de Rigging 

(Plano de 

segurança) 

Apresentação do Plano de Rigging, contendo todo o 

processo de içamento da estrutura da estrutura e transporte 

das placas, segurança e ações de contingência necessárias 

Mobilização da 

equipe, materiais e 

equipamentos/ 

maquinários 

Deverá apresentar a equipe que irá executar a obra do 

contrato e como também os materiais, equipamentos e 

maquinários para o bom trabalho de implemento da retirada 

das estacas pranchas. 

Execução de 

extração das 

estacas pranchas 

Procedimento de retirada das estacas pranchas por meio 

de oxicorte. 

Armazenamento 

das estacas 

pranchas retiradas 

Transporte e armazenamento das estacas pranchas ao 

local determinada pela fiscalização. 

Desmobilização da 

equipe, materiais e 

equipamentos/ 

maquinários 

Processo de desmobilização de toda a equipe, materiais, 

equipamentos e maquinários. 

 

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

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

será em duas etapas,  

1 – Plano de segurança – 30 dias corridos 

2 – Execução de retirada das placas (defletores) do rio 30 dias corridos. 
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Serão contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser 

emitida. 

Item Descrição 30 60 

1 APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RIGGING 

X  

2 EXECUÇÃO DE RETIRADA DAS 

ESTACAS PRANCHAS (DEFLETORES) 

 X 

3 TRANSPORTE DAS ESTACAS 

PRANCHAS PARA ARMAZENAMENTO 

 X 

 

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.   
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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. 

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. 
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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 do objeto, 

cujos valores deverão estar inclusos no preço total da proposta. 

 

7.1. ANOTAÇÕES/ REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

A CONTRATADA deverá providenciar o preenchimento e pagamento da 

ART/RRT de sua responsabilidade, concernente a: execução retirada das estacas 

pranchas. 

Caberá a CONTRATADA a observância do prazo máximo de 10 dias, após 

a assinatura do contrato, para apresentação da ART dos responsáveis técnicos pela 

execução do projeto. 

 

8. DO 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:  

 - Planilha de medição.  
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 - Nota Fiscal.  

 - ART dos projetistas  

 - 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.  

 

ETAPA 
TEMPO DE 

EXECUÇÃO DA 
ETAPA 

MEDIÇAO 
POR 

ETAPA 

1 
1ª 

MEDIÇÃO 

Apresentação e 
aprovação do Plano de 
Rigging 

30 DIAS 
CORRIDOS 

CONFORME 
PLANILHA 

2 
2ª 

MEDIÇÃO 

 
Mobilização dos 
equipamentos e 
pessoas 
 

+ 30 DIAS 
CORRIDOS 

CONFORME 
PLANILHA 

 
Execução de retirada 
das pranchas estacas 
(defletores) 
 

Armazenamento da 
pranchas estacas 

 
Desmobilização dos 
equipamentos e 
pessoas 
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9. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

9.1. CÁLCULO DE BDI   

O BDI utilizado é o de 24,5% o qual deverá ser inserido juntamente com 

a Proposta de Preço dentro dos serviços propostos. 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. 

 

9.2.  DOS SERVIÇOS 

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 antes do início dos serviços de extração 

das estacas pranchas (defletores), 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.  
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9.3.  DOS FUNCIONÁRIOS 

Transporte de funcionários: 

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

alojamento x HSPC 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, 

Refeições: 

• Caberá à CONTRATADA as despesas decorrentes de café da manhã, almoço 

e jantar durante o período de execução das obras, (poderá ser adquiridas refeições 

pelo hotel, mediante a pagamento antecipado) 

 

9.4. QUALIFICAÇÃO TECNICA MINIMA NECESSÁRIA 

✓ Declaração de Aceitação Prévia 

✓ Registro ou inscrição da empresa licitante na MARINHA, conforme as 

áreas de atuação previstas em plena validade; 

✓ Comprovante que a empresa está devidamente credenciada na 

MARINHA para serviços semelhantes ao do escopo deste projeto, no 

mínimo de 3 anos. 

✓ Apresentação de certificados de cursos de qualificação técnica emitidos 

por instituições nacionais e/ou internacionais, que descreva serviços 

semelhantes ao escopo do projeto da equipe executora. 

✓ Apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
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identificada, em nome do licitante, relativo à serviços prestados, 

compatível em características, com o objeto da presente licitação. 

✓ Apresentação da CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR) 

(NORMAM-13/DPC) do mergulhador líder da equipe. 

✓ Apresentação formal do Engenheiro civil e/ou ambiental, especialista 

em segurança, competente para os tramites legais junto as autoridades 

legais de fiscalização, pela elaboração do PLANO DE RIGGING. 

✓ Comprovação da capacitação técnico-profissional responsável pelo 

PLANO DE RIGGING, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA, nos termos da legislação aplicável, 

em nome do(s) responsável(is) técnico(s) 

✓ A empresa deverá apresentar o histograma de mão de obra com o nome 

de cada profissional alocado no projeto, além dos responsáveis técnicos 

constantes a serem apresentados através de “Relação de Equipe 

Técnica”. 

✓ Apresentação do Plano de Trabalho detalhado, conforme modelo anexo. 

✓ Apresentação de orçamento detalhado por meio de planilha orçamentaria 

resumo e sintética das etapas propostas, conforme modelo anexo. 

✓ Cronograma físico financeiro de execução do projeto compatível com o 

prazo de execução apresentado, conforme modelo anexo. 

 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA 

As Proponentes deverão declarar a plena aceitação das condições 

estabelecidas neste TR, conforme o modelo do Anexo – Declaração de Aceitação 

Prévia. 
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A apresentação da proposta implica na aceitação imediata, pelas 

Proponentes, do inteiro teor das presentes Especificações Técnicas e de Serviços, 

bem como de todas as disposições legais que se aplicam à espécie. 

 

10.2. VISITA TÉCNICA 

Neste caso da contratação de empresa especializada e capacitada na 

extração de estacas pranchas (defletores) do Rio Cuiabá, devido a especificidade 

do serviço, torna-se facultativa a visita tecnica ao local, porém a empresa devera 

dar ciência e responsabilidade da ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua 

opção pela não realização da vistoria, o qual deverá atender o TERMO DE 

ACEITAÇAO PREVIA  

do Termo de Referência (anexo), assim como o trajeto do armazenamento 

das estacas pranchas, a apresentação do Plano de Trabalho deverá estar consolidada 

com este Termo de Referência e da Planilha Orçamentaria. 

Caso a empresa opte pela Visita Tecnica deverá ser previamente 

agendada junto à Equipe do SEMAP, que passará o agendamento a equipe técnica 

do CONTRATANTE, e será atestada, após sua realização, através de documento 

comprobatório expedido pela mesma, devendo tal documento ser anexado às 

propostas técnicas das Proponentes, sob pena, em caso de sua não apresentação, 

de sua impugnação do certame. 

Durante a realização da Visita Técnica as proponentes deverão avaliar o 

trajeto a ser percorrido e o local para armazenamento final das estacas-prancha. 
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11. SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA 

As fotos a seguir mostram estradas, acessos e caminhos existentes, por onde 

os equipamentos poderão se movimentar, procurando, sempre que possível, 

minimizar os danos ao meio ambiente. 
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ANEXO 

DEMONSTRATIVO DE BDI 
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ANEXO 

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS 
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ANEXO 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXTRAÇÃO DAS 

ESTACAS-PRANCHA EXISTENTES NAS MARGENS DO RIO CUIABÁ NO HOTEL 

PORTO CERCADO (HSPC) POR MEIO DO PROCESSO DE OXICORTE, 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, bem como de 

execução. 

 

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

_________________________________ 

Assinatura do Responsável 

(Carimbo / CREA / Assinatura) 

 


