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1. INTRODUÇÃO 

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

engenharia para a execução da reforma da cobertura do PPA SANTA MARIA, sendo os 

seguintes serviços previstos: Administração de obra; Demolição, Tratamento de infiltrações, 

Tela Contra Mosquito, Instalações Elétricas, Pintura Interna, Externa, Forro e de Esquadrias, 

Central de Gás e de Armazenamento de bateria, Banheiros, Mobilização e Desmobilização e 

Limpeza final. 

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

usuários e colaboradores, objetivando a continuidade dos processos sociais, culturais e 

esportivos. 

 

2. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para a execução da execução da reforma da 

casa do visitante PPA SANTA MARIA - RPPN, incluindo fornecimento de material e mão 

de obra, fornecimento e instalação de equipamentos  

O valor estabelecido é meramente referencial, indicando qual o mês utilizado 

como base das cotações de preços oficiais. 

 

3. OBJETIVO 

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 
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civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de 

serviços públicos. 

Serviços de manutenção corretiva nos sistemas elétrico (fiação, lâmpadas, tomadas, 

interruptores, entrada de energia), hidráulico (eliminação de vazamentos, fornecimento de 

peças novas e troca de defeituosas), sanitário (eliminação de vazamentos, fornecimento de 

peças novas e troca de peças defeituosas); pintura de paredes internas e externas; reparos em 

revestimentos internos e externos; reparos em calçadas externa, e pintura de esquadrias; 

incluindo o fornecimento total de peças, materiais, equipamentos, mão de obra e ferramental 

necessários à sua execução; 

 

4. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Este termo destina-se as especificações técnicas presentes, orientar e apresentar dados 

técnicos para a contratação de empresa especializada em construção civil e especialidades 

técnicas para a unidade do Sesc Pantanal denominada Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN), conforme especificações e projeto arquitetônico anexo. 

A contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviços de 

manutenção predial corretiva e pequenas reformas com fornecimento de peças, equipamentos, 

materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos 

descritos na mesma. 

Trata-se de obra da reforma da casa do visitante PPA SANTA MARIA - RPPN a fim 

de adequação do espaço para melhor acesso e vivência dos usuários. 
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5. LOCALIZAÇÃO 

A RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) 

Para a expansão destas condições e suas demandas, as condições da infraestrutura dos 

Postos de Proteção Ambiental devem ser melhoradas e/ou ampliadas. No intuito de melhorar 

as condições físicas do Posto SANTA MARIA - PPASM, justificasse a contratação das obras 

civis parra reforma, e adequação destes às normas do MTB, as quais deverão ser executadas 

conforme o escopo e critérios definidos neste instrumento 

A Reserva Particular de Proteção Natural compreende uma área de 107.996 ha, 

contendo os seguintes Postos de Proteção Ambiental, conforme a figura abaixo: 

 

As distâncias entre cada um dos Postos de Proteção Ambiental encontram-se 

caracterizadas conforme a figura abaixo: 
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A empresa deverá realizar planejamento quanto aos alojamentos para os funcionários 

de obra no PPA SANTA MARIA. em comum acordo com a Gerência da RPPN/Sesc. 

  

6. 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 

➢ E Anexos 

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, translado e ferramental. 

Os preços da presente proposta são em regime de empreitada global, devendo constar 

os preços unitários, conforme Planilha Orçamentária, respeitando-se o valor máximo admitido 

conforme mencionado neste Termo de Referência. 
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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. 

 

7. CONSIDERAÇÕES 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 a Gerencia de Infraestrutura e ao Setor de Material e Patrimônio 

(SETMAP/GAP) do Sesc Pantanal. 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. Todos os acessórios necessários para a boa 

estanqueidade do telhado são de responsabilidade da contratada, tendo esta o dever de solicitar 

adequação caso haja divergência antes do processo e real situação verificada in loco.  

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. 

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

de orçamentação em anexo a este documento. 

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

orçamentação em anexo a este documento.  
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Mobilização e desmobilização, 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;  

• Não serão aceitos caronas ou transporte de terceirizados pela Contratante, salvo 

determinação/autorização da Gerência da GPM. 

• São estipulados horários de início de apoio logístico para chegada e saída de cargas, 

fora deste horário não serão aceitos o transporte de material dentro da RPPN. 

Alojamento: 

• Caberá à Contratante as despesas decorrentes de alojamento de pessoal, no PPA 

SANTA MARIA. 

Refeições: 

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

durante o período de execução das obras. 

Materiais e equipamentos 

• E de total responsabilidade da empresa manter/cuidar/zelar pelos equipamentos e 

materiais da empresa 

Higiene Pessoal 

• Cabe a Contratada manter os kits e itens de higiene pessoal a equipe que estará 

executando o serviço no PPA. 

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; 
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7.1. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

7.1.1. ADMINSTRAÇÃO DE OBRA 

7.1.2. CASA DE BOMBAS PARA POÇO E FILTRO 

7.1.3. REFORMA CASA DO GUARDA PARQUE 

7.1.3.1. TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES 

7.1.3.2.TELA CONTRA MOSQUITOS 

7.1.3.3.INSTALAÇÕES ELETRICAS 

7.1.3.4.PINTURA  

7.1.3.5.CENTRAL DE GAS 

7.1.3.6.CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE BATERIA 

7.1.4. BANHEIROS 

7.1.5. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

7.1.6. LIMPEZA GERAL 

 

7.2. QUANTIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

As quantificações dos serviços estão descritas na planilha orçamentaria, caso ocorra 

uma divergência esta notificação deverá ser exposta antes da licitação. 

 

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

8.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A administração de uma obra é uma das etapas de maior importância na construção 

civil, geralmente ela é feita por um engenheiro ou arquiteto que fica responsável por 

desenvolver o projeto e também por acompanhar a execução e garantir que o resultado final 

esteja de acordo como projetado inicialmente. Existem casos em que não há acompanhamento 

tão próximo do arquiteto ou engenheiro e acaba ficando por sua conta mesmo de estar 

diariamente na obra e fazer o acompanhamento do processo de execução, consumo de 

materiais e outros detalhes. 
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Este serviço está sendo programado a presença diária de um encarregado e o transporte 

de equipes na unidade com previsão de descanso. 

 

8.2. CASA DO FILTRO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA 

Será feito a limpeza do local, para a construção de um local de abrigo para a instalação 

do sistema de tratamento de água simplificado para consumo humano.  Este abrigo é 

constituído de piso de concreto armado com espessura de 12 cm, sobre solo compactado, 

alvenaria de vedação, com chapisco e emboço e com estrutura para telhado em madeira com 

telha cerâmica cobertura de 01 água, a telha a ser instalada será definida pela equipe de 

engenharia, dando continuidade e padronização a existente na localidade, a pintura nas 

paredes deverá ser feita com fundo selador acrílico,  e pintura com tinta lates PVA em duas 

demãos, a cor será definida pela equipe de arquitetura, assim como a pintura da porta 

metálica que será feita com pulverizada tinta acrílica a cor será definida pela equipe de 

arquitetura. Está planejado uma calcada de passeio ao redor da edificação de 0,60 cm com 

espessura de 12 cm 

Cabe ressaltar que o madeiramento da nova cobertura deverá ser imunizado com 

cupinicida incolor, e a pintura da madeira deverá ser a cor determinada pelo setor de 

arquitetura. 

O tipo de madeira a ser utilizada para a confecção das tramas será: Cambará ou 

Cupiuba ou Itauba ou Peroba Rosa ou Angelin Pedra ou Massaranduba. 

 

8.3. REFORMA DA CASA DO GUARDA PARQUE 

A execução nesta etapa da reforma da casa do guarda parque consiste no tratamento 

de infiltrações, impermeabilização das paredes que estão com infiltração, recuperação das 

telas anti mosquito, revisão das instalações elétricas, pintura nas paredes, esquadrias 

metálicas, esquadrias de madeiras e forro, central de gás, central de armazenamento de bateria, 

SPDA, banheiros. 
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8.3.1. RESTAURO E TRATAMENTO DE FISSURAS 

Nas localidades onde tiver trinca deverá ser feito o seguinte processo passo a passo. 

Utilizando uma espátula em formato “V”, conhecida 

também como “abre trincas”, abra a fissura em toda a sua 

extensão, removendo também a pintura nas faixas laterais. 

Para evitar a formação de bolas na pintura, limpe a 

superfície para eliminar todo o pó com um pincel ou uma escova 

secos e depois com um pano úmido. 

Com a espátula, aplique a massa dentro da trinca, alternando o 

sentido de aplicação para preencher todo espaço, preservando 

as faixas laterais. Retire o excesso para evitar irregularidades. 

Espere secar, conforme o tempo indicado na embalagem.  

Aplique a tela 

centralizando-a sobre a 

trinca. Quando o sentido da trinca mudar, corte a tela para 

acompanhar. 

Com a desempenadeira, cubra a tela em toda sua extensão com 

a massa de tratamento e aguarde a secagem (de 12 a 24 horas, 

dependendo da orientação na embalagem do produto). 

O tratamento das trincas e fissuras deve seguir em sumo: 

a) medir, através de monitoramento, a amplitude da movimentação da trinca;  

b) definir se é necessário tratar a trinca ativa como junta móvel;  

c) selecionar um selante plástico e o comprimento que a junta móvel a ser criada deve ter 

para absorver a movimentação da trinca ativa;  

d) com um cinzel alargar a trinca ativa para o comprimento calculado da junta móvel; 

e) limpar e secar a trinca alargada com jateamentos de água e ar;  

f) encher cuidadosamente a abertura com o selante plástico. 
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8.3.2. TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES e IMPERMEABILIZAÇÃO 

Argamassa polimérica é material de base cimentícia, produzido industrialmente com 

aditivos, polímeros e minerais específicos que conferem ao produto características 

impermeabilizantes e com uma maior trabalhabilidade do que a argamassa convencional. 

O produto é comercializado em sacos, de maneira semelhante ao cimento e à 

argamassa tradicional, para ser misturado com água e aplicado no local desejado. 

A aplicação da argamassa polimérica segue procedimentos próprios de aplicação, e o 

resultado final é uma superfície rígida, com alta resistência mecânica e com um bom grau de 

impermeabilização. 

Preparo da superfície 

Em qualquer tipo de sistema de impermeabilização, a superfície precisa estar limpa e 

livre de qualquer impureza com desmoldante, partes soltas, pregos, poeira e afins. 

As impurezas interferem na aplicação, deixando uma superfície não homogênea, além 

de haver a possibilidade de reação das partes com o produto que está sendo aplicado. 

Deverá ser feito a remoção de toda o revestimento (reboco) das paredes ate a alvenaria 

de vedação cuidadosamente. Dessa forma, com o auxílio de uma espátula é preciso limpar e 

regularizar toda a superfície que será impermeabilizada. 

Após a retirada deste material o local deverá estar 

limpo e deverá ser feito um a secagem por meio de 

maçarico a gás, o fogo não deverá encostar na parede de 

alvenaria, mantendo uma distância mínima de 15 cm. 

 

Preparação da massa 

A argamassa polimérica é comercializada como um produto bicomponente. Isso 

significa que existem duas partes: a parte sólida, cimentícia, e a resina líquida. 
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A mistura dos componentes deve seguir fielmente as instruções do fabricante. Não se 

deve adicionar água na mistura. 

O misturador mecânico, ou broca acoplável em furadeira, auxilia bastante nesta etapa 

do processo, promovendo assim uma maior homogeneidade à mistura. 

O tempo médio de mistura com um equipamento misturador é de 3 minutos. 

Aplicação 

A aplicação da argamassa polimérica é feita com uma brocha ou trincha.  A massa 

deve ser aplicada em demãos cruzadas. 

 A atenção nesta etapa é para garantir que a massa seja aplicada de maneira uniforme, 

de forma que não haja pontos heterogêneos na superfície impermeabilizada. 

A quantidade de demãos e a quantidade de massa a ser aplicada varia conforme o tipo 

de utilização, e deve sempre seguida a orientação do fabricante. 

Tratamento de curvas, juntas e rodapé e proteção mecânica 

Os pontos mais críticos neste tipo de aplicação são os rodapés e demais cantos e juntas, 

onde há uma maior possibilidade de falhas durante a aplicação e também estão mais 

suscetíveis à falhas devido à movimentação. 

Nestes casos é recomendado utilizar uma tela de poliéster entre as demãos, para reforço 

estrutural do sistema de impermeabilização. Região ao redor de ralos e pontos de drenagem 

também devem ser reforçados. 

Depois do processo de cura, a argamassa polimérica deve ser revestida, porque se trata 

de um material com baixa resistência mecânica. 

Assim como qualquer outro tipo de sistema de impermeabilização, a qualidade da a 

impermeabilização no final não depende apenas da qualidade do material utilizado. 

Referente a utilização da emulsão asfáltica para a impermeabilização, após a aplicação 

do chapisco será aplicado um camada de emulsão asfáltica, pois esse monocomponente é 

aplicado a frio e requer proteção mecânico (emboço/reboco). 
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8.3.3. TELA CONTRA MOSQUITOS 

Ocorrerá a retirada de toda a estrutura de madeira 

existente, juntamente com a tela de nylon, após a 

retirada ocorrerá a limpeza do quadro onde serão 

instaladas as novas estruturas em aço 

galvanizado. 

Deverá ser revista toda as esquadrias e tela anti 

chama (tela anti mosquito) para devida 

substituição. A tela anti chama deverá ser apresentada a equipe de engenharia antes da 

instalação para aprovação do produto. 

 

8.3.4. REVISÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS 

Para as instalações, deverá obedecer às normas brasileiras vigentes NBR 5410 – 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão e a NR 10 – Segurança em instalações e serviços em 

eletricidade, as instalações devem estar em acordo as exigências de projetos e quantidades 

descritas em planilha orçamentária, os materiais utilizados serão de boa qualidade, fios com 

isolamento anti-chamas e acabamento de primeira.  

A revisão das instalações elétricas é composta de pontos de iluminação, luminárias 

de sobrepôs tipo LED. Ponto de tomadas, interruptores, quadro de distribuição de energia, 

luminárias, espelhos para placas de tomadas e interruptores. 

 

8.3.5. PINTURA  

As pinturas, texturas e revestimentos acrílicos serão executadas de acordo com os tipos 

e cores indicados nesta especificação e cujas amostras serão apresentadas previamente pela 

Contratada para aprovação da fiscalização da Contratante, antes de sua utilização. Ou seja, 

nenhum material será pedido, comprado, entregue ou aplicado sem a autorização prévia da 
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fiscalização da Contratante. E quando esta achar necessário o material será aplicado numa 

pequena amostra como teste para avaliação. 

Os serviços incluem todo o fornecimento das tintas indicadas, de toda a mão de obra 

qualificada necessária e sua consequente aplicação, assim como o fornecimento de todos 

andaimes, estrados, escadas, panos, estopas, lixas, solventes, brochas, pincéis, rolos, bandejas, 

corantes, massa corrida, etc, que se façam necessários. 

Todas as superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de poeiras, 

manchas, óleos, ceras, graxas, gorduras, ferrugem e corrosão, argamassas e umidade. Cada 

tipo de material receberá o tratamento prévio adequado e específico conforme as Normas 

pertinentes e orientações dos fabricantes antes de receber a pintura. Permitindo assim, um 

padrão de acabamento perfeito.  

Nos metais será utilizado produto como base para evitar sua oxidação/corrosão, massa 

plástica para total vedação dos vãos, visando perfeita estanqueidade à água e acabamento em 

esmalte sintético acetinado.  

Cuidados especiais serão tomados na diluição das tintas, a fim de não tornar as 

camadas muito finas. Os materiais a serem utilizados deverão estar completamente misturados 

e mantidos em consistência uniforme durante a sua aplicação. Só utilizar aguarrás quando o 

seu uso for aprovado previamente pela fiscalização, seguindo sempre as recomendações do 

fabricante. Não utilizar “thiner”. 

Deverão ser usadas tintas já preparadas em fábrica, não sendo permitidas composições, 

salvo com autorização expressa da fiscalização, devidamente registrada no Diário de Obras. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na 

proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas, marcas de rolo 

ou pincéis, bolhas, etc. 

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva 

ou de excessiva umidade, por um período mínimo de dois dias.  



 

17 
 

Caberá a Contratada efetuar, às suas custas, todos os retoques na pintura que sejam 

necessários, após a colocação dos diversos elementos construtivos e acessórios, em peças ou 

superfícies danificadas ou estragadas durante a obra. 

Todas as esquadrias, ferragens, metais, luminárias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, 

acessórios, etc, deverão ser protegidos ou retirados para serem recolocados após a pintura, 

evitando sujá-los ou danificá-los. E, caso isto aconteça, a Contratada deverá substituir o 

material danificado por outro no mesmo padrão, sem ônus para a Contratante. 

Nas paredes internas serão utilizadas massa corrida sobre reboco, e posterior pintura 

acrílica na cor definida pela arquitetura com qualidade e durabilidade igual ou superior. 

Nas fachadas serão utilizadas massa corrida sobre reboco, e posterior pintura acrílica 

na cor “definida pela arquitetura” Suvinil – ref.: F097.OU SIMILAR com qualidade e 

durabilidade igual ou superior. 

 

8.3.6. FORRO 

O forro de madeira lambris a ser instalado será nas áreas Indicadas As réguas devem 

ser fixadas com pregos ou parafusos na estrutura do telhado, que pode ficar embutida ou 

aparente. Para garantir o desempenho do forro, as vigas e os caibros devem ser travados 

adequadamente, tendo os tarugos (peça cilíndrica de madeira que substitui o prego) bem 

nivelados. Pode ser realizado outro tipo de encaixe, o chamado macho-e-fêmea em que uma 

peça de saliência contínua se encaixa em outra com reentrância. 

Forro PVC Para detalhes dos forros a serem executados, a contratada deverá ater-se as 

planilhas orçamentárias a projeto arquitetônico, pois cada unidade terá uma especificação de 

forro. Contudo deve-se levar em consideração a estrutura para fixação do forro e demais 

acessórios para sua instalação. De acordo com a norma os perfis devem ter coloração uniforme 

e constante, livres de ondulações, corpos estranhos, manchas, riscos, impurezas, bolhas, 

rachaduras ou outros defeitos. 
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8.3.7. CENTRAL DE GAS 

Na central de gás será executado a pintura e a 

fabricação e instalação de portão em tela de arame 

galvanizado em tubo de aços duas folhas de abrir, 

inclusive fechaduras. A pintura deverá ser em esmalte 

com amarelo ouro, padrão das normas do Corpo de 

Bombeiro. 

 

 

 

8.3.8. CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE BATERIA 

Na central de armazenamento de baterias será executado a pintura e a fabricação e 

instalação de portão em tela de arame galvanizado em tubo de aços duas folhas de abrir, 

inclusive fechaduras. A pintura deverá ser em esmalte na cor tabaco. 

 

8.3.9. BANHEIROS 

Nos banheiros serão executados reparados, troca de louças, chuveiros, instalação de 

box, kit de acessórios para banheiro em metal.  

 

8.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Este serviço está previsto o transporte do material ate o local, e mais o aluguel de 

um gerador portátil para os serviços necessários no local. 

Fica a cargo da empresa a aquisição e manter a geração de energia para a utilização 

na obra, para pinturas e demais ferramentas que forem necessárias de energia. 

 



 

19 
 

8.5. LIMPEZA FINAL 

Ao concluir a obra, todo o conjunto deverá se apresentar totalmente limpo e sem 

entulho, retirando inclusive todos os materiais, equipamentos, ferramentas, etc. A obra será 

entregue em perfeito estado de limpeza e conservação dos materiais utilizados. 

8.5.1. 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. 

 

9. INSPEÇÃO 

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da 

FISCALIZAÇÃO.  

9.1. 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. 

Antes dessa reunião, que ocorrerá após assinatura do contrato, a CONTRATADA 

deverá fazer uma inspeção no local, identificando as possíveis interferências, como fundações, 

áreas externas, redes de abastecimento de água e energia, cercas etc. 

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 (oficio, e-mail, protocolos e/ou diário de obras). 
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10. PRAZO 

O prazo máximo para a entrega do objeto, fornecimento mais a instalação, será de 60 

(sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, 

a ser emitida. 

 

11. CRONOGRAMA DE OBRA 

O cronograma físico-financeiro apresentado pela contratante é referencial, tendo como 

limite o prazo total apresentado.  

 O modelo apresentado no edital de licitação deve ser adotado pela contratada, 

incluindo o valor com o BDI   

 No cronograma de execução dos serviços estão computados os dias de chuva ociosos, 

tomando-se por base a média histórica do município ou da região, em conformidade com os 

dados fornecidos pelo CPTEC/INPE e pela EMBRAPA.   

 Os períodos de trabalho considerados contemplam de no mínimo 44 horas semanais.  

Caso a contratada verifique que não poderá cumprir os prazos estipulados em seu 

cronograma, deverá ser solicitado à fiscalização o trabalho em finais de semana ou em horários 

noturnos, em todos os casos sem ônus para a contratante, isto é, a expensas da contratada, que 

deverá, para fins de se adequar àquele cronograma, aumentar o número de equipes nos 

serviços críticos.  

 Após a assinatura do contrato, a contratada deverá providenciar um plano de gestão 

da obra, assinado pelo engenheiro/arquiteto responsável pela gestão, que deverá contemplar 

as datas de aquisições e entregas de materiais/equipamentos no canteiro de obras, bem como 

a execução de subitens dos serviços mais relevantes para o período, tendo em vista cumprir o 

cronograma físico financeiro. 
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12. 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. 

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. 
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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. 

O pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da CONTRATANTE não 

isentará a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados, 

especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos materiais utilizado. 

Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao Sesc ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização, especialmente no que se refere a prejuízos 

causados por erros quantitativos ou financeiros da planilha orçamentária elaborada pela 

CONTRATADA. 
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12.1. 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. 

12.2. 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 

A CONTRATADA manterá na obra um Diário de Obras, onde serão lançados todos 

os fatos, especialmente as datas do início da obra e dos términos de cada etapa de serviço. O 

livro será rubricado pela Fiscalização e pelo responsável técnico da CONTRATADA na obra. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, 

solicitando à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos 
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serviços, recusando ou sustando aqueles que não estejam em conformidade com as normas e 

especificações exigidas neste Termo de Referência, parte integrante do Contrato a ser firmado 

CONTRATADA. 

Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços 

correspondentes, no prazo e forma ajustados neste Termo de Referência e no Contrato 

respectivo. 

O CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar com outras empresas, a execução 

de serviços diversos não abrangidos por este Contrato, para execução no mesmo local, durante 

a vigência deste. Neste caso, a CONTRATADA não poderá opor quaisquer dificuldades à 

introdução de materiais na obra ou à execução de serviços.  

 

14. FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático, de maneira a fazer cumprir 

rigorosamente os prazos, qualidade, custos e segurança.  

A Fiscalização do CONTRATANTE poderá recusar materiais que estejam em 

desacordo com as especificações do projeto, ordenando sua imediata remoção do canteiro de 

obras, bem como o afastamento de qualquer empregado ou subempreiteiro da 

CONTRATADA, a bem dos serviços.  

 A Fiscalização do CONTRATANTE poderá rejeitar serviços que não correspondam 

às condições pactuadas, cabendo à CONTRATADA refazê-los dentro de 24 horas da 

notificação (verbal ou formal) que, para tanto, lhe for feita, correndo por sua conta, todas as 

despesas daí decorrentes.  

 Em caso de demora, ou recusa, no cumprimento dessas medidas, o CONTRATANTE 

poderá confiar a outrem a execução dos reparos, descontados o seu custo do primeiro 
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pagamento a ser feito, imediatamente após, à CONTRATADA, ou, não havendo pagamento 

a fazer, descontar das importâncias retidas em decorrência do Contrato.  

 A CONTRATADA dará ciência imediata ao CONTRATANTE, por meio de sua 

Fiscalização, de toda e qualquer anormalidade que se verificar na execução dos serviços, além 

de registrá-las no Diário de Obras.  

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização, cujas reclamações obriga-se a atender 

pronta e irrestritamente.  

  

15. ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as 

especificações referidas na Cláusula Nona do presente Contrato, depois de terem sido 

considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os serviços que, a conselho da 

Fiscalização, não apresentarem condições de aceitabilidade, serão rejeitados cabendo à 

CONTRATADA todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas.  

 Concluída a obra, a CONTRATADA comunicará o fato ao CONTRATANTE, por 

meio de sua Fiscalização, para fins de recebimento. Nos 10 (dez) dias úteis seguintes ao 

recebimento daquela comunicação, procederá o CONTRATANTE à vistoria geral das obras 

e estando estas em condições de serem recebidas, lavrar-se-á “Termo de Recebimento 

Provisório”.  

O “Termo de Recebimento Definitivo” será firmado até 90 (noventa) dias do 

recebimento provisório, após nova vistoria da Fiscalização do CONTRATANTE. Se os 

serviços executados estiverem em condições de serem aceitos pelo CONTRATANTE, 

mediante comprovação do pagamento da contribuição devida ao INSS, FGTS e PIS, relativos 

ao período de execução da obra, bem como a apresentação do “HABITE-SE” caso necessário 

e todas as demais licenças pertinentes à obra, será feita a devolução das retenções pelo 

CONTRATANTE, pelo saldo que apresentarem.  



 

26 
 

 O recebimento definitivo das obras, por parte da CONTRATANTE, não exime a 

CONTRATADA das responsabilidades decorrentes das disposições constantes no art. 618 do 

Código Civil Brasileiro, respondendo esta, durante 05 (cinco) anos, a partir do recebimento 

definitivo da obra, pela solidez e segurança dos serviços executados, não só em razão do 

material e mão-de-obra, mas também do solo.  

A CONTRATATA tem, ainda, responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, sendo também responsável pela reparação do dano, conforme previsto 

no art. 441 do Novo Código Civil e art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.  

No caso de execução de serviços imperfeitos ou em desacordo com as especificações, 

ou ainda, inadimplemento de qualquer obrigação contratual, o CONTRATANTE poderá 

rescindir o Contrato com perdas e danos. 

 

16. 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 empresa vencedora. Será efetivado em parcela única, conforme 

ordem de compra emitida.  

Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação de notas fiscais, devidamente 

atestada pelo CONTRATANTE, acompanhada da Planilha de Medição de Serviços 

devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO, contendo: 

 Discriminação detalhada dos serviços. 

 Destaque dos valores dos serviços realizados, caracterizados pelos eventos 

concluídos, percentuais aplicados de materiais, equipamentos e mão-de-obra e retenções 

legais, tais como: INSS, ISS e outros. 

Somente serão faturados e pagos os serviços efetivamente realizados e liberados pela 

fiscalização da obra.  
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Contingências que impliquem em redução de serviços e serviços previstos que, 

porventura, não sejam executados, não serão pagos 

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 20 

(vinte) 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:  

✓ - Laudo da medição autorizado pela Fiscalização.  

✓ - Relatório fotográfico.  

✓ - Diário de Obra 

✓ - Planilha de medição.  

✓ - 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.  

No valor estão incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, 

descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e 

parafiscais, uniformes, EPI’s, EPC’s, administração, transportes, impostos, despesas diretas e 

indiretas em geral e demais condições de realização do serviço devidas em decorrência, direta 

e/ou indireta, da execução do objeto deste Contrato, bem como o lucro da CONTRATADA. 

 

17. OBSERVAÇÕES 

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

e validar as características da localidade com a contratante. 
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18. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

18.1. 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. 

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 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. 

 

19. NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

 

Os serviços serão executados pela CONTRATADA obedecendo rigorosamente aos 

desenhos dos projetos, detalhes e especificações, todos devidamente rubricados pelos 

responsáveis, bem como indicações, recomendações e/ou exigências constantes.  
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ANEXO 

DEMONSTRATIVO DE BDI 
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ANEXO 

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS 
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ANEXO 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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ANEXO 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA 

REFORMA E MELHORIA DA CASA DO VISITANTE PPA SANTA MARIA - RPPN 

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) 

 

 

 

 

ANEXO 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA 
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Papel timbrado da licitante 

 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Atesto, para fins de comprovação, que o Sr. 

.................................................................(nome), ............... (categoria profissional) portador 

da Carteira de Identidade nº. ............................................, expedida pelo (a) 

................................... em __/__/__, representando nossa Empresa..., compareceu ao 

local onde será executado o serviço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA E MELHORIA DA CASA DO VISITANTE PPA 

SANTA MARIA - RPPN, tomando conhecimento de todas as condições e peculiaridades 

que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e proposta 

e a execução do objeto. 

 

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

 

........................................................................ 

Carimbo e Assinatura do Representante Lega 

 


