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1. INTRODUÇÃO 
 

Trata-se da conclusão da construção da Escola de Ensino Fundamental II 

na unidade Centro de Atividades de Poconé. 

A primeira etapa da construção foi executada no ano de 2019, se tratando 

das fundações e estruturas metálicas dos 11 blocos que compõem o complexo, abrigo 

de gás e lixo em alvenaria e reservatório metálico de coluna. 

Serão executados neste processo: 

• Preparo prévio (parcial) do aço existente em canteiro; 

• Aterro compactado para nivelamento de acessos; 

• Escavações; 

• Execução da fundação das passarelas de acesso (gaiolas de fundação 

fornecidas pela contratante); 

• Montagem de estrutura metálicas em canteiro (perfis fornecidos pela 

contratante) - passarelas de acesso; 

• Pisos (calçadas em concreto armado, pisos internos, decks em 

madeira); 

• Divisórias em gesso resistente a umidade (placa verde); 

• Portas; 

• Sistema de cobertura em telhas metálicas e brise de sombreamento 

ripado; 

• Instalações hidráulicas; 

• Instalações sanitárias; 

• Louças e metais; 

• E demais que estiverem descritas neste termo ou em planilha 

orçamentária. 
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Não serão executados neste processo: 

• Instalações elétricas; 

• Instalações de ar condicionado; 

• Esquadrias de aço e vidro das fachadas; 

• Brises de madeira das fachadas; 

• Bacia de evapotranspiração e sumidouro; 

• Exaustão da cozinha; 

• Bancadas de pedra e aço inox; 

• Cobertura em bambu e telha translúcida das passarelas. 

Desconsiderar detalhes de projeto que indiquem os itens acima 

elencados. 

Como o projeto compõe todo detalhamento executivo, podem conter 

itens não considerados nesta etapa, como os que já foram executados, 

quaisquer dúvidas serão encaminhadas ao setor de licitações para 

questionamentos. 

2. LOCALIZAÇÃO 
 

Unidade Sesc Poconé, localizado na Avenida Generoso Ponce, s/n, Centro - 

Poconé/MT. 

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

Centro de atividades do Sesc Poconé. Para o canteiro de obras e área de 

armazenamento de materiais, o Sesc irá disponibilizar uma área de aproximadamente 

820,00 m² anexo ao local da obra. 
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3. OBJETO 
 

Contratação de empresa de engenharia para execução da conclusão da 

obra da Escola de Ensino Fundamental II em conformidade com projetos e memoriais, 

fornecimento de material e mão de obra.  

A construção da escola foi iniciada em 2019, sendo concluídas as etapas 

de fundação e estrutura metálica dos 11 blocos que compõe o complexo em 2020, 

nesta etapa serão executadas as passarelas que interligam os blocos, coberturas dos 

blocos, pisos, divisórias, instalações hidrossanitárias (enterradas e de sobrepor) e 

acabamentos conforme este termo e documentos anexos. 

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

apresentado na planilha orçamentária em anexo. 

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 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.  
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3.1. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

3.1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

O administrativo da obra será composto por equipe mínima fixa, esta deve estar 

presente em canteiro de obras em tempo integral para acompanhamento, controle e 

orientações quanto as boas práticas de execução. 

A contratada deverá manter em canteiro os seguintes integralmente durante toda 

a execução da obra: 

• Engenheiro civil junior – comprovado por meio de registro em carteira 

assinada para liberação dos pagamentos referentes a este item. Este não 

necessariamente precisa ser o mesmo indicado em acervo técnico, 

podendo atuar como co-responsável para acompanhamento integral, não 

eximindo a responsabilidade do responsável técnico pela execução 

detentor dos atestados de capacidade técnica; 

• Encarregado geral, comprovado por meio de registro em carteira 

assinada para liberação dos pagamentos referentes a este item; 

• Topógrafo, comprovado por meio de registro em carteira assinada para 

liberação dos pagamentos referentes a este item. O profissional será 

responsável pela aferição e locação da obra, sendo este permanente por 

um período de 60 dias, a critério da contratada, no período que entender 

ser mais proveitoso a presença do profissional in loco, devendo informar 

a fiscalização as datas de permanência do profissional em canteiro; 

• Almoxarife, comprovado por meio de registro em carteira assinada para 

liberação dos pagamentos referentes a este item. Este profissional será 

responsável pelo controle e acompanhamento da aquisição de insumos 

dentro dos prazos a fim de cumprir o cronograma.  

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

materiais do projeto serão fatores de fundamental importância no sucesso de 

construção da escola. 
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3.1.2. CANTEIRO DE OBRA 

A contratada deverá providenciar a locação de containers para organização do 

canteiro de obras. Está incluso neste todas as despesas de mobilização, 

desmobilização e instalação dos containers a fim de possibilitar espaço para seus 

colaboradores. Sendo estes: 

• Containers para escritório (2 unidades); 

• Container para refeitório; 

• Container para banheiros; 

• Container para almoxarifado. 

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

canteiro de obra, é de responsabilidade da Contratada. 

Todos os materiais necessários as instalações destas redes serão de 

responsabilidade da Contratada. 

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

deverá garantir a integridade do canteiro para que não haja prejuízo e atraso no 

cronograma da obra. 
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Figura 1 - Canteiro de obras - imagem defasada, sem estrutura existente, somente para referência 
 

O Sesc, em parceria com a prefeitura municipal de Poconé, tem um termo de 

autorização de uso do terreno vazio que fica ao lado do canteiro de obras, indicado 

pela seta vermelha na imagem acima, a fim de melhorar a logística de entregas de 

materiais e canteiro para a contratada. 

A contratada deverá redobrar a atenção na hora de entrada e saída em 

horários de funcionamento da escola de Ensino Fundamental I, devido ao 

aumento do fluxo de pedestres, ciclistas e veículos, evitando travessia de 

materiais pela avenida a obra ou canteiro nestes momentos. 

Terreno de apoio - Canteiro 

Sesc Poconé 
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Figura 2 - Implantação geral das passarelas

O layout das passarelas original passou por revisão, deve-se 

desconsiderar detalhes que divergem do layout apresentado no croqui acima. 
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Figura 3 - Visão geral da situação atual da construção 
 

O círculo central na figura 2 se trata de calçamento em concreto armado, 

interligando aos blocos por passarelas individuais, utilizando o aço disponibilizado em 

canteiro. É obrigação da contratada locações, escavações, concretagem da fundação 

e montagem dos perfis conforme projeto. 
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Figura 4 – Vista dos blocos de refeitório e cozinha, reservatório de água, bloco de sala de
aula

 

3.1.3. DOCUMENTAÇÃO 

Será de responsabilidade da contratada providenciar as licenças pertinentes a 

obra, como alvará, CREA, CEI, e demais pertinentes, realizando o pagamento das 

respetivas taxas. A contratante deverá fornecedor toda documentação necessária 

para protocolos, tais como, projetos e Anotação de Responsabilidade Técnica dos 

responsáveis pelo projeto desde que solicitadas pela contratada. 

 

3.1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

É responsabilidade da contratada providenciar entrada de água e energia 

para o canteiro e a obra. 
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Figura 5 - Estruturas dos blocos de sala de aula montadas 
 

Figura 6 - Bloco tipo montado
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Figura 7 - Bloco cozinha e refeitório montados

Figura 8 - Tapumes ao fundo
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Os tapumes que cercam o local foram instalados na primeira etapa e 

permanecem até a presente data, não sendo necessária a consideração deste 

item em orçamento. 

Em relação a placa de obra, será de responsabilidade da contratante a 

confecção da mesma, devendo a contratada fornecer somente os dados necessários 

dos responsáveis técnicos envolvidos. 

Nesta fase será realizada a conclusão da construção, que engloba a construção 

das passarelas que interligam os blocos, também em estrutura metálica e fundação 

em blocos de concreto, coberturas, pisos, decks, divisórias, instalações e 

acabamentos em geral. 

Foram adquiridos na primeira etapa as estruturas de aço para fundação e perfis 

da supra-estrutura, armazenados em canteiro para utilização. 

 

3.1.5. TRANSPORTES DIVERSOS 

Foram adquiridos na primeira etapa as chapas em painéis wall para execução 

de piso dos blocos, estes estão armazenados no hangar anexo ao Hotel Sesc Porto 

Cercado, a contratada deverá realizar o transporte do material para o canteiro de 

obras em Poconé, arcando com a despesa deste. 

Figura 9 - Paineis wall armazenados no Hangar anexo ao HSPC

A contratada deverá arcar com despesas de frete de materiais em geral 

para o canteiro de obras. 



 

 

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 

 

 

3.1.6. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Existem trechos remanescentes de calçadas de concreto no local da obra que 

deverão ser demolidos e destinados a caçambas a serem disponibilizados pela 

contratante. 

 

3.1.7. TRABALHOS EM TERRA E CALÇADAS 

A contratada é responsável por toda escavação necessária para execução de 

fundações (sem uso de forma, contra-barranco) exceto topo de transição bloco/pilar 

metálico com uso de fôrmas, nivelamentos, passagem de tubulações de água, esgoto, 

inclusive tanque séptico, filtro, sumidouro e bacia de evapotranspiração, como 

também reaterro compactado após conclusão da etapa correspondente. 

Resto de aterro originados por escavações deverão ser espalhados e 

regularizados no pátio central, ou em taludes de acessos, evitando o uso de caçambas 

para descarte de material (solo). Deve ser solicitado a autorização prévia a 

fiscalização referente aos locais para distribuição do aterro. 

Para acessos do calçamento central aos blocos será necessário aterro, com 

fornecimento de material, compactação dos taludes. A base para o calçamento deverá 

ser realizada com fornecimento de aterro e compactação para que a calçada acabada 

fique no mesmo nível de acesso ao bloco que dá acesso. Não sendo permitido degrau 

no acesso, respeitando detalhamento de projeto e normas de acessibilidade. O aterro 

será executado em forma de talude a fim de elevar somente a área correspondente a 

calçada que se refere, as demais áreas não será necessário fornecimento de aterro, 

permanecendo o nível existente, exceto em caso citado anteriormente, por sobra de 

material de corte e escavação. 

Após nivelar o concreto, alise a superfície com desempenadeira. Faça a 

operação de forma a compactar a superfície e produzir uma textura uniforme. Após o 

desempeno, verifique a superfície quanto à sua planicidade usando uma régua de 
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3,00 m. Distribua o concreto como necessário para remover as irregularidades na 

superfície, e desempene as áreas reparadas para obter um acabamento liso e 

contínuo. 

Executar juntar, cortar a superfície de concreto a uma profundidade de pelo 

menos 3 cm enquanto o concreto está secando, entre 4 e 24 horas após a 

concretagem. 

A contratada deverá realizar fornecimento, carga, manobra e descarga do 

aterro nos locais indicados. 
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3.1.8. FUNDAÇÃO DAS PASSARELAS 

 

A fundação das estruturas dos módulos das passarelas será em blocos de 

concreto armado, a contratada deve realizar a locação dos módulos e escavações dos 

blocos, colocação da armadura, insert metálico e concretagem de fundação. A 

concretagem será realizada “contra barranco”. Serão utilizadas formas somente nos 

arranques dos pilares de ligação concreto/estrutura metálica. 

As gaiolas de fundação já foram montadas em canteiro na primeira etapa, 

estando em bom estado para reuso conforme laudo do projetista responsável, 

devendo apenas passar por lavagem com jato de alta pressão (água) para limpeza 

superficial, orientação do projetista. Não houve danos significativos nem redução da 

área de aço. Este serviço deve ser realizado alguns dias antes da sua concretagem. 

Figura 10 - Gaiolas de fundação montadas e disponibilizadas em canteiro

Os arranques de fundação devem ser ajustados, cortes e emendas (caso 

houver) com uso de arame, conforme necessidade após conferência de níveis de 

instalação dos perfis metálicos de piso das passarelas. 

É responsabilidade da contratada confeccionar e lançar o concreto nas 

estruturas de forma homogênea, não serão aceitos concretos com “bicheiras” após 

desformas.  
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3.1.9. RECUPERAÇÃO DE PINTURA – ESTRUTURA METÁLICA 

Em alguns pontos, a estrutura metálica existente, apresenta descolamento de 

pintura, antes de iniciar os serviços deve ser realizada recuperação nas peças que 

apresentarem este defeito com jateamento para remoção neste trecho e reaplicação 

da pintura de proteção e acabamento conforme orientações do laudo elaborado pelo 

engenheiro projetista anexo a este termo. 

 
Figura 11 - Exemplo de defeito a ser recuperado, imagem para referência 

  

 
Figura 12 - Trecho a ser recuperado 

 
Os defeitos na pintura ocorreram em pontos específicos por lotes de tinta que 

possam ter sido mal aplicadas, a grande parte da estrutura se encontra em bom 

estado de conservação.
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3.1.10. PASSARELAS E ACESSOS (ESTRUTURA) 

Os perfis metálicos w150x13 referentes aos módulos 6, 7 e 9 foram entregues 

em canteiro de obras na primeira etapa, no entanto, houve revisão no layout das 

passarelas e alterado sua configuração, como não foram montadas, a contratada 

deverá seguir o projeto revisado, executando a fundação em concreto, inclusive insert 

metálico, e montar a estrutura utilizando os perfis disponíveis no local.  

Os perfis atendem a nova configuração por se tratar de peças retilíneas, devendo 

ser realizado corte e soldas em alguns pontos específicos de “sobra” e “peças extras” 

indicados em projeto revisado, inclusive em torno de árvores que estejam locadas em 

meio as passarelas, sendo deixado vão livre para permanência da mesma. 

 

 
Figura 13 - Perfis W150X13 referente aos módulos 6, 7 e 9 (passarelas em estrutura metálica) 

 
 

Nenhuma árvore será removida do local, as passarelas são ajustadas nos pontos 

específicos a fim de contornar o tronco das árvores com perfis recortados e vão no 

deck. 
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Figura 14 - Perfis W150X13 disponibilizados já no canteiro de obras 

 

 

Figura 15 - Faces de ligação
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Os perfis metálicos foram fabricados seguindo as pranchas do projeto de 

estruturas dos módulos 6, 7 e 9, layout revisado, sendo adaptado para as passarelas 

revisadas. 

A contratada deverá realizar a fundação em concreto, inclusive insert metálico 

para ancoragem da estrutura metálica, conforme projeto executivo, montagem da 

estrutura, içamento, parafusos e soldas que se fizerem necessárias para a 

estabilidade da estrutura. 

Demais trechos centrais e de acesso serão executados em calçadas de concreto 

armado. A base para o calçamento deverá ser realizada com fornecimento de aterro 

e compactação para que a calçada acabada fique no mesmo nível de acesso ao bloco 

que dá acesso. Não sendo permitido degrau no acesso, respeitando normas de 

acessibilidade. O aterro será executado em forma de talude a fim de elevar somente 

a área correspondente a calçada que se refere, as demais áreas não serão aterradas, 

permanecendo o nível existente. 

 

3.1.11. PAINEIS WALL (PISOS) E DIVISÓRIAS EM GESSO R.U. 

Como citado no item de transportes, os painéis wall referente ao piso dos 11 

blocos foi adquirido na primeira etapa e se encontram armazenados no Hangar anexo 

ao Hotel Sesc Porto Cercado. 

A contratada realizará p transporte do material até o canteiro de obras, onde 

serão instalados. O transporte deste somente poderá ser realizado após conclusão de 

pelo menos um bloco coberto para proteção de intempéries, a fim de evitar o dano até 

sua efetiva instalação. A contratada deverá solicitar autorização prévia via email 

a fiscalização, pelo menos 24 horas, para remoção do material no Hangar, 

informando data, hora e responsáveis pelo transporte. Sem previa autorização a 

retirada não será permitida, não sendo responsabilidade da contratante despesas 

geradas pelo não comunicado prévio. 
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Será realizada instalação de painéis wall as estruturas existentes, conforme 

especificação de projeto (direcionamento das placas devem seguir rigorosamente o 

detalhe) com uso de presilhas específicas. 

Deve ser executado tratamento de juntas entre placas de painel wall com 

mastique poliuretano. Sobre o piso instalados será realizada regularização em 

argamassa ACIII flexível, inclusive tela de aço hexagonal para aderência e evitar 

surgimento de trincas, de forma uniforme e nivelada a fim de que o piso apresente 

perfeito acabamento ao ser instalado, principalmente nas áreas onde será realizada 

aplicação do piso epóxi, a regularização da argamassa é imprescindível para garantir 

o acabamento com qualidade desejada.  

Programar a entrega das placas apenas quando houver condições para sua 

instalação e após início da colocação da cobertura das edificações a fim de que fiquem 

protegidas e sejam instaladas de forma sequencial. Observar o manual fornecido pela 

fabricante ETHERNIT quanto ao manuseio, transporte e estocagem das placas de 

Painel Wall. 

Nos painéis cortados na obra, é necessário a aplicação de selante (hidrofugante 

– 2 demãos) para proteção do topo exposto (recheio de madeira e perfis das placas 

cimentícias). 
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Figura 16 - Detalhe de assentamento de paineis wall 

 

 

Figura 17 - Detalhe de projeto - pisos 

 

As divisórias internas dos blocos de banheiro, cozinha e refeitório são em placas 

de gesso resistente a umidade (RU) estruturadas com perfis montantes metálicos, 

fornecidos e instalados.  

PRESILHA DE FIXAÇÃO - PAINEISWALL
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Figura 18 - Imagem de referência da placa de gesso 

 

Obs: Onde estiver indicado em projeto divisórias em painel wall deve-se 

desconsiderar, foram substituídas por divisórias de gesso resistente a umidade 

devido a maior disponibilidade de material e mão de obra no mercado local, 

posteriormente emassadas e pintadas. 
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3.1.12. VIDROS 

A cobertura do acesso entre os blocos de cozinha e refeitório será em vidro 

laminado conforme projeto, a ser fornecido e instalado pela contratada, inclusive 

calhas de transição vidro/cobertura dos blocos. 

 

3.1.13. COBERTURA - SANDUÍCHE EM TELHAS METÁLICAS 

CALANDRADAS E LÂ DE PET 

A cobertura se trata de telhas onduladas calandradas metálicas tipo sanduiche 

com lâ de pet. Se trata da seguinte formatação: 

• Telha zincada ondulada calandrada; 
• Lâ de pet; 
• Telha zincada ondulada calandrada perfurada; 
• Espaçadores em perfil cartola; 
• Hastes de fixação. 

 

 

Figura 19 - Detalhe 05/06 da prancha de cobertura 

 

Serão executadas as coberturas dos 11 (onze) módulos que compõem o 

complexo escolar. 

PERFIS CARTOLA (ESPAÇADORES)
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Figura 20 - Detalhe genérico para representação de perfil cartola como espaçador (desconsiderar telha 

trapezoidal) 

 

 
Figura 21 - Telha ondulada calandrada a ser utilizada 

 

A Empreiteira deverá coordenar com o Fabricante da Estrutura Metálica e a 

Transportadora todos os cuidados e recomendações envolvidos no transporte e 

recepção das telhas da cobertura. 

Manter o produto estocado adequadamente conforme instruções do Fabricante 

da Estrutura Metálica. 

Todas as peças deverão ser conferidas. Não serão aceitas peças com 

amassamentos ou riscos. 
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Quaisquer danos serão reparados pelos responsáveis sem ônus para o 

Proprietário. Programar a entrega de itens para as áreas de instalação que tenham 

condições apropriadas para recebê-los. 

Colocar os itens em ordem sistematicamente para evitar danos, e guardar em 

área de armazenagem limpa, seca, fechada e segura. Vistoriar materiais entregues e 

rejeitar os que não preenchem os requisitos, materiais danificados em trânsito, ou os 

que aparentam ser, sob outros aspectos, inadequados. 

Promova uma limpeza geral na estrutura da cobertura antes de iniciar a 

colocação do telhamento, verificando peças soltas, mal fixadas, ou aspectos que 

possam comprometer a fixação das peças que compõe a cobertura. 

Verificar as condições de segurança e sinalização para o trabalho de montagem 

em altura. 

A Empreiteira deverá manter acesso para tráfego de pedestres de acordo com 

as necessidades das demais atividades de construção. Utilize fitas temporárias, 

bandeirolas, barricadas, avisos de advertência e avisos luminosos conforme a 

necessidade. 

“As telhas onduladas são produzidas como calandras. O processo consiste 

basicamente em passar as peças por um equipamento que gradualmente gera uma 

curvatura nas telhas. O raio pode ser bastante variado.” 

A contratada deve prever todos os componentes para perfeita instalação da 

cobertura de forma a seguir as diretrizes de projeto. 
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3.1.14. COBERTURA DE SOMBREAMENTO   

Sobre a cobertura metálica serão instalados cobertura de sombreamento 

conforme projeto em ripamento de itaúba APARELHADAS formando uma espécie de 

brise, montados em cabos de aço, esticadores, grampos e acessórios para perfeita 

funcionalidade a que se destina conforme detalhamento em projeto. 

 
Figura 22 - Vista em planta da cobertura de sombreamento 

 

 

Figura 23 - Imagem representativa da cobertura de sombreamento estilo brise 

 



 

 

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 

 

Cada trecho deve ser realizado de forma individual, utilizando cabos por trechos 

de forma a permitir futuras manutenções por etapa, sem a necessidade de intervir em 

toda a cobertura. 

 

 

Figura 24 - Início da distribuição de esticadores, cabos e grampos 

 

Inspecione previamente o local da instalação do brise para assegurar-se de 

que o mesmo poderá ser colocado de acordo com as instruções do projeto de 

arquitetura. 

Examine a superfície da estrutura da cobertura onde será colocado o brise 

para verificar a existência de peças soltas, falta de fixação. O serviço deve começar 

após todas as irregularidades terem sido corrigidas e o local estar pronto para receber 

o brise. Promova uma limpeza geral nas superfícies antes de iniciar a colocação do 

1º trecho 

2º trecho 
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material, verificando a uniformidade, defeitos em juntas, e outros aspectos que 

possam comprometer a fixação das ripas. 

Verificar nos ambientes todas as condições existentes para determinar com 

exatidão as restrições às quais o trabalho especificado está sujeito, inclusive mas sem 

limitar, o seguinte: 

Se o projeto está de acordo com todas as normas exigidas e se não 

ocorreram modificações no mesmo. 

Brise em ripas da Cobertura; 

Peças de itaúba com 2,5x5,00cm; 

As dimensões das peças de itaúba deverão respeitar as indicadas no projeto 

de arquitetura. Os bambus deverão estar completamente secos, livre de fungos e 

pragas e de acordo com as normas de aplicação. 

Certifique-se de que a cobertura esteja completamente instalada e com os 

tirantes de fixação do brise no lugar. Siga as recomendações do fornecedor para 

manuseio e montagem das ripas, especialmente quanto ao controle para que não haja 

trinca nas peças. 

Entre uma peça e outra de ripa deverá ser colocado um bloco espaçador de 

5,00 cm ao longo do cabo de aço, feito do da própria ripa. 

Planeje a distribuição das peças evitando recortes desnecessários. Caso 

isso ocorra, deverá haver aprovação do responsável pela obra antes do início dos 

trabalhos. 

Preserve os espaçamentos e dimensões dos projetos. 

O verniz/óleo deverá ser colocado na obra (recomendamos Skania ou 

Blanchon). 
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3.1.15. CHAPAS DE FECHAMENTO (ACABAMENTOS E RODAPÉ) 

 

As laterais dos blocos, entre piso e cobertura, serão instaladas chapas de 

aço dobrada “L” para vedação e acabamento, impedindo entrada de animais e sujeira. 

Tais chapas não tem função estrutural, se tratando de itens de acabamento. 

 

Figura 25 -Chapa de fixação de rodapés 

 

 

 

Figura 26 - Chapa de vedação e acabamento telhado/piso 
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3.1.16. PISOS (VINÍLICO E EPOXI) 

PISO VINÍLICO 

Será realizada instalação de piso vinílico tipo réguas 18,4x95cm tarket em 

blocos de sala de aula e administrativo (8 unidades). O modelo do piso deve ser 

discutido com a arquitetura responsável pelo projeto antes da realização do pedido, 

devendo a contratada solicitar com antecedência, enviando os modelos disponíveis 

para escolha adequada. O modelo do piso vinílico não foi previamente definido devido 

a possibilidade de indisponibilidade de mercado, sendo avaliado os disponíveis em 

tempo. O valor estimado atende os modelos ambienta series. 

Inspecione previamente o local da instalação para assegurar-se de que o 

produto poderá ser colocado de acordo com as instruções do manual do fabricante. 

Examine a superfície do material onde será colocado o piso para verificar 

a existência de áreas instáveis ou irregulares. O serviço deve começar após todas as 

irregularidades terem sido corrigidas e a superfície estar pronta para receber o 

revestimento. Promova uma limpeza geral nas superfícies e placas de Painel Wall 

antes de iniciar a colocação dos materiais de revestimento, verificando a planicidade, 

uniformidade, defeitos em juntas, e outros aspectos que possam comprometer a 

fixação dos revestimentos em suas bases. 

A Empreiteira deverá manter acesso para tráfego de pedestres de acordo 

com as necessidades das demais atividades de construção. Utilize fitas temporárias, 

bandeirolas, barricadas, avisos de advertência e avisos luminosos conforme a 

necessidade. 

Certifique-se de que esteja trabalhando com o mesmo número de lote e 

sequência de caixas em uma mesma área. 

Siga as recomendações do fabricante para escolha do adesivo ideal para 

a fixação do piso nas placas de Painel Wall. Verifique se o adesivo ainda está úmido 

ou se o tack já tiver passado. Não instale o produto nestas condições; Lembre-se de 

aclimatar o produto por pelo menos 24 horas antes da instalação; Mantenha as caixas 

na posição horizontal e em superfície plana para evitar que as placas fiquem 
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deformadas; Planeje a distribuição das placas evitando recortes estreitos na entrada 

do ambiente. Caso isso ocorra, deverá haver aprovação do responsável pela obra 

antes do início dos trabalhos. 

Comece a colocação das placas a partir do ponto demarcado e distribua 

sempre duas fileiras, observando se os encontros dos cantos estão ajustados; Instale 

as placas em todo o ambiente, deixando os recortes para o acabamento final; Ao 

finalizar, alise as placas com uma régua de madeira revestida com carpete para que 

fiquem bem aderidas ao contrapiso. 

Modelo sugerido: ambienta series – 184 x 950 x 3.00 mm ou similar.
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PISO EPÓXI 

Nos demais será realizada pintura epóxi de alta espessura (cozinha, 

refeitório e banheiros), a massa epóxi será utilizada somente a fim de regularizar 

trechos que necessitem de correção. 

 

Figura 27 - Referência do acabamento esperado 

Piso Epóxi - Anti Derrapante 
Revestimento epóxi autonivelante, argamassado e pintura de alta espessura para 
pisos. 
Cores sugeridas: 
Banheiros - RAL 7037 Dusty grey 
Cozinha e Refeitório – RAL 1001-P Beige 

Primer: Assegure que uma camada contínua e livre de poros seja aplicada sobre 

o substrato. Se necessário, aplicar duas camadas de primer. Aplique o primer com 

pincel, rolo ou rodo. Recomenda-se espalhamento com rodo e posterior passagem de 

rolo em direções cruzadas. 

Mistura: Antes de misturar as partes, agite o componente A mecanicamente. 

Quando todo o componente B for adicionado ao A, misture por 2 minutos até adquirir 

um aspecto uniforme. Para assegurar uma mistura perfeita de todos os componentes, 
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coloque o conteúdo em outro recipiente e mexa novamente, para ficar consistente. 

Minimize a incorporação de ar ao evitar misturar em excesso. 

Ferramentas de mistura: deve ser misturado utilizando-se misturador elétrico de 

baixa rotação (300-400 rpm) ou outro equipamento adequado. 

Regularização: Superfícies irregulares devem ser regularizadas previamente, 
utilizando a argamassa de regularização. 

Pintura: pode ser aplicado com rolo de pelo curto para epóxi. 

Selagem: Camadas de selagem podem ser aplicadas com rolo de borracha, 

passando em seguida rolo de pelo curto para epóxi. 

Não aplicar em substratos com umidade ascendente. Não aspergir areia sobre 

o até a saturação. Evitar “empoçamentos” na superfície com o primer. Após aplicação, 

proteger da água durante pelo menos 24 horas. 

Diferentes lotes de fabricação podem apresentar leves variações de cor. Para 

que não existem diferenças de tonalidade na cor do pavimento, assegure-se que na 

mesma área só se aplique materiais correspondentes ao mesmo lote de fabricação. 

Limpar todos os equipamentos e ferramentas com thinner imediatamente após 

o uso. O material endurecido/curado só pode ser removido mecanicamente. 

Antes da inspeção final, varrer o pavimento revestido de Epóxi e lave-o para 
remover manchas, descolorações, sujeiras e outros materiais estranhos.
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3.1.17. DECKS (ACESSOS E PASSARELAS) 

 

O piso em deck será executado nos 11 blocos (2 acessos) e em todas as 

passarelas de acesso aos blocos a serem construídas. 

Os decks serão em réguas de madeira tipo deck 10x2cm parafusados a estrutura 

existente, perfis metálicos. A contratada irá fornecedor e instalar os decks conforme 

detalhe de projeto. as peças devem apresentar boa qualidade e cores uniformes e 

aplicação de verniz de proteção solar, este item se encontra dentro da composição do 

deck.  

 

Figura 28 - Detalhe piso salas de aula – deck em ambos os lados 

 

Nas transições de piso interna aos decks pode haver desnível devido a 

espessura da peça a ser adquirida. A contratada deve prever a instalação de peça de 

madeira, caso necessário, para ajustar o nível do deck de acesso ao nível do piso 

interno. 

As passarelas serão executadas de forma que o nível do deck fique no mesmo 

nível do deck de acesso e consequentemente ao nível interno.  

Seguir as recomendações do fornecedor para manuseio e montagem do deck 

de madeira. As réguas deverão ser aparafusadas na estrutura de aço tomando-se 
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cuidado para embutir a cabeça do parafuso e cobri-las com cavilhas, caso a 

contratada sugira outro método deve ser previamente avaliado junto a fiscalização. 

Planeje a distribuição das réguas evitando recortes desnecessários. Caso isso 

ocorra, deverá haver aprovação do responsável pela obra antes do início dos 

trabalhos. 

Preserve os espaçamentos e dimensões dos projetos. Instale as réguas em todo 

o local de instalação, deixando os recortes para o acabamento final. 

O verniz/óleo deverá ser colocado na obra (recomendamos Skania ou 

Blanchon). 

Não usar cera. 

É importante observar que, principalmente por se tratar de edificação 

escolar, a acessibilidade é indispensável, não sendo aceitos de forma alguma 

desníveis, degraus e obstáculos nos percursos, devendo a contratada observar 

e ajustar possíveis desníveis antes da instalação dos decks e pisos. 
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3.1.18. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

O reservatório metálico se encontra instalado no local, executado na 

primeira etapa. 

 

Figura 29 - Reservatório de água 

As instalações de água fria dos blocos deverão seguir criteriosamente os 

projetos. 

Toda instalação da tubulação será realizada parcialmente enterrada e subindo 

sob os blocos, fixadas com abraçadeiras metálicas nas estruturas até os pontos de 

subida de alimentação.  

Está incluso neste processo toda tubulação, conexões, registros e acessórios 

necessários para a perfeita funcionalidade do abastecimento, inclusive interligação da 

rede pública para abastecimento do reservatório metálico já existente e ramais de 

distribuição, barriletes.  

O sistema de água fria deve ser entregue em funcionamento, sem presença de 

vazamentos ou obstruções. 

Adequações ou alterações de traçado devem ser previamente discutidos com 

os projetistas para análise e validação. 



 

 

 

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 

3.1.19. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As instalações de esgoto dos blocos deverão seguir criteriosamente os projetos, 

toda instalação será realizada sob os blocos, fixadas com abraçadeiras metálicas nas 

estruturas, ou enterradas até os caixas de inspeção e sistema de tratamento. 

Está incluso neste processo toda tubulação, conexões, caixas de inspeção e 

passagem, acessórios necessários para o perfeito escoamento do esgoto até os 

elementos de tratamento. 

O sistema de tratamento de esgoto será composto por: 

• Tanque séptico circular diâmetro interno 3,00metros; 

• Bacia de evapotranspiração retangular com dimensões internas em 

2,30mx15,00m (não incluso neste processo); 

• Sumidouro circular diâmetro interno 3,00m (não incluso neste processo). 

Adequações ou alterações de traçado devem ser previamente discutidos com 

os projetistas para análise e validação. 

 

3.1.20. LOUÇAS E METAIS 

A contratada deve fornecer louças e metais descritas em planilha 

orçamentária, como também sua instalação. 

As bancadas não foram consideradas nesta etapa, sendo contratada em 

processo específico, no entanto, os perfis metálicos para suporte das mesmas serão 

previamente instalados pela contratada.  

As bancadas serão instaladas por empresa especializada em processo 

específico, após a instalação, a contratada deve concluir a instalação dos acessórios. 

A contratada deve informar a fiscalização a data de fixação de suportes 

para acionar empresa responsável pelas bancadas para instalação de modo a não 

comprometer o cronograma. 

 



 

 

 

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 

3.1.21. LIMPEZA GERAL DE OBRA 

 

O canteiro deve ser entregue limpo, sem restos de materiais, entulhos, aterros 

ou quaisquer materiais oriundos da execução da obra. 

As áreas internas dos blocos devem ser limpas de maneira adequada ao piso 

instalados, devendo seguir orientação do fabricante, sem excesso de água a fim de 

evitar danos as placas painel-wall. 

As estruturas metálicas devem estar limpas, sem presença de poeira, respingos 

de massa ou tinta. 

Os decks e estruturas de madeira devem ser vernizados em fase de entrega da 

obra devido ao fluxo da equipe durante a execução de demais serviços que podem 

danificar a pintura recém realizada. 

Retocar pinturas, verniz e limpeza para entrega final. 



 

 

 

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 

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

• PROJETO DE ARQUITETURA; 

• PROJETO DE ÁGUA FRIA; 

• PROJETO DE ESGOTO; 

• MEMORIAIS DESCRITIVOS; 

• LAUDO DE ESPECIALISTA- AÇO EM CANTEIRO; 

• TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO – TERRENO PARA CANTEIRO DE 

OBRAS. 

 

Obs: Não serão executados neste processo: 

• Instalações elétricas; 

• Prevenção e combate a incêndio; 

• Instalações de ar condicionado; 

• Esquadrias de aço e vidro das fachadas; 

• Brises de madeira das fachadas; 

• Bacia de evapotranspiração e sumidouro; 

• Exaustão da cozinha; 

• Bancadas de pedra e aço inox; 

• Cobertura em bambu e telha translúcida das passarelas; 

• Grades e portões. 

Desconsiderar detalhes de projeto que indiquem os itens acima elencados.
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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). 

 

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.  

Para cumprimento do cronograma a contratada deve considerar as etapas que 

podem acontecer paralelamente com equipe distintas em canteiro, permitindo o 

avanço de serviços que não tenham dependência direta com nenhuma antecessora. 

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

conforme art. 618, do Código Civil Brasileiro.  

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

Brasileiro.  

d) infrações relativas ao direito de propriedade industrial.   

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

usados na execução das obras e serviços.   

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

g) acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados 

seus ou de terceiros, na obra, ou em decorrência dela, observando rigorosamente a 

legislação de segurança do trabalho, especialmente no que tange à obrigatoriedade 

de utilização dos EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e EPCs (Equipamento 

de Proteção Coletiva). 

Analisar criteriosamente todas as plantas de arquitetura disponibilizadas, e 

realizar as instalações segundo estas plantas. 

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

ferramental, equipamentos, EPIs e EPCs. 

Fornecer material e executar o serviço de acordo mensurado de acordo com 

levantamento in loco a ser desenvolvido. 

Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados, capacitados, 

orientados e treinados sob a sua inteira responsabilidade e supervisão direta. 

Manter durante a execução dos serviços, equipe devidamente uniformizada e 

em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás, inclusive com 

os devidos equipamentos de proteção individual. 

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. 
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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. 

 

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 
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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:  

• Alvará da obra. Deverá ser apresentado na primeira medição; 
• ART devidamente registrada do engenheiro responsável pela execução 

da obra. Deverá ser apresentado na primeira medição; 
• Relatório fotográfico; 

• Diário de obras; 
• 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; 

Para a liberação da retenção contratual deverá ser apresentado: 
• Certidão negativa do CEI da obra; 
• Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

 

Em hipótese alguma será realizado pagamento antecipado. Não serão 
medidos insumos entregues em canteiro, somente após sua efetiva instalação. 
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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. 

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. 

 

9.2. VISITA TÉCNICA   

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

atividades, e validar as características da localidade com a contratante. 

A visita técnica é facultativa no caso da proponente entender que não há 

nenhum questionamento ou dúvida, caso contrário, deverá efetuar vistoria 

técnica para dirimir dúvidas que porventura venham a ser encontradas. A opção 

pela visita facultativa fica entendido que aceita todas as condições deste 



 

 

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 

 

processo, não lhes cabendo no futuro o direito a reivindicações ou alegações 

quanto à realização dos serviços especificados. 

A visita técnica deve ser agendada previamente junto ao setor de 

engenharia do Sesc Pantanal. 

A Proponente deverá declarar a plena aceitação das condições 

estabelecidas neste Termo de Referência, conforme o modelo do Anexo – 

Declaração de Aceitação Prévia.  

9.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

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, 

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; 
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ANEXO 

DEMONSTRATIVO DE BDI 
 

 
Obs: a composição acima é somente para referência, devendo a empresa compor seu 

BDI conforme a sua realizada tributária. 

De acordo com o acórdão 2622/2013  TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

PERCENTUAL BDI
( % ) R$
5,46 % sobre CD

AC 0,0405 4,05
S+G 0,006 0,60

R 0,0040 0,40
DF 0,0041 0,41
L 0,0900 9,00 % sobre CD

0,0900 9,00

0,1446 14,46
I 0,0765 7,65 % sobre CD

0,0065 0,65
0,0300 3,00
0,0400 4,00

24,50
100,00

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) 24,50
(1-I)

OBS: Alerta-se para o fato de que, de acordo com o referido Acórdão, não deverão compor o BDI e o custo 
direto o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL).

24,50

BDI COM IMPOSTOS
Custo Direto - CD

BDI  (%)
-1

T O T A L

Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
LUCRO
Lucro Operacional

BDI SEM IMPOSTOS
TAXAS E IMPOSTOS
PIS
COFINS
ISSQN

Administração Central

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI 
(Bonificação e Despesas Indiretas)

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA



 

 

 

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 

ANEXO 

ENCARGOS SOCIAIS 
 

 

HORISTA MENSALISTA

% %

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI ou SENAC 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A Total 36,80 36,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,78 0,00

B2 FERIADOS 3,67 0,00

B3 AUXÍLIO - EFERMIDADE 0,92 0,69

B4 13° SALÁRIO 11,07 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,10 0,00

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,13 0,09

B9 FÉRIAS GOZADAS 13,76 10,36

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02

B Total 49,28 20,11

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8,28 6,23

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,20 0,15

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,93 0,70

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,84 3,65

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,70 0,52

C Total 14,95 11,25

D1 Reicidência de Grupo A sobre Grupo B 16,8 6,54

D2 Reicidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado

e Reicidência do FGTS sobre aviso Prévio Indenizado

D Total 17,54 7,09

118,57 75,25TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ANCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

APLICADAS AOS CUSTOS DIRETOS DE MÃO-DE-OBRA

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

0,74 0,55


