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1. INTRODUÇÃO 

 

Trata-se da contratação de empresa para execução das instalações de 

elétrica, incluindo alimentação de entrada, rede de dados, combate e prevenção de 

incêndio, infraestrutura, equipamentos e instalações de exaustão e ar-condicionado, 

gás GLP, rede de drenagem pluvial externa, sistema de tratamento de esgoto, 

paisagismo, gradis, portões de acesso e demais itens descritos ao longo deste 

documento. A obra se trata da Escola de Ensino Fundamental II na unidade Centro 

de Atividades de Poconé. 

2. LOCALIZAÇÃO 
 

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

Poconé/MT. 

2.1  CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 
 

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. 

 
Figura 1 - Visão geral da obra em abril 2022 
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Os serviços poderão ser desenvolvidos durante períodos chuvosos e de mau 

tempo, considerando que os blocos já estão cobertos, cabendo à Licitante adaptar 

suas metodologias executivas para estas condições, sem prejuízo do prazo 

contratual estabelecido nesta requisição. 

3. OBJETO 
 

Contratação de empresa de engenharia para execução das instalações de 

elétrica, incluindo alimentação de entrada, rede de dados, combate e prevenção de 

incêndio, infraestrutura, equipamentos e instalações de exaustão e ar-condicionado, 

gás GLP, rede de drenagem pluvial externa, sistema de tratamento de esgoto, 

paisagismo, gradis, portões de acesso na obra da Escola de Ensino Fundamental II 

em conformidade com projetos e memoriais, fornecimento de material e mão de obra.  

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, 

os quais tem finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e 

componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tais 

documentos relatam e definem integralmente a necessidade da execução do serviço, 

assim como suas particularidades.  

Quaisquer divergências entre este termo de referência e os projetos ou 

memoriais descritivos que compõem este processo deve-se considerar o especificado 

em projeto ou memorial descritivo da etapa correspondente. Informações não contidas 

em nenhum dos itens elencados deverão ser discutidas junto a fiscalização para 

tomada de decisões. 

Dúvidas 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. ESCOPO 

3.1.1. PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES. 

Os serviços a serem executados serão planilhados, quantificados e orçados por 

profissionais qualificados. Esta planilha irá compor os documentos de licitação e 

deverá ser utilizada como referência para a apresentação de proposta comercial por 

parte das licitantes. Cabe ressaltar que as licitantes devem obrigatoriamente realizar 

levantamento próprio, orçar cada um dos itens e subitens de planilha.  

Deverá ser apresentada também a planilha de quantidades e preços e a planilha 

com as composições de preços unitários dos serviços (CPU) utilizadas na formação 

do preço total da proposta. 

 

3.1.2. DOCUMENTAÇÃO 

Será de responsabilidade da contratada providenciar as licenças pertinentes a 

obra, como Alvará, CNO, CREA, 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. 

 

3.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Após a assinatura do contrato, a Licitante deverá planejar e se organizar para 

executar as atividades de mobilização, onde estão previstas as principais atividades 

destacadas abaixo, sendo que, algumas destas irão exigir manutenção durante o 

período de execução da obra.  

• Vistoria para verificação cautelar do estado atual de todas as dependências e 

itens que estejam na área de intervenção desta obra. Antes do início das atividades, 

deverá ser elaborado um relatório fotográfico indicando as condições das instalações, 

materiais e equipamentos; 
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• Montagem e instalação de canteiro de obras em contêineres, incluindo as áreas 

de refeitório e vivência, na área destinada para este fim, atendendo ao estabelecido 

nas NR’s, cabendo à Licitante realizar, quando necessário, eventuais remanejamentos 

do canteiro. Toda refeição fornecida deverá ser preparada por empresa credenciada, 

e fora dos limites da obra.  

• Isolamento e sinalização das áreas de canteiro e frentes de serviços; 

• Instalações provisórias de água, energia, esgoto etc., tanto para a distribuição 

nas frentes de execução dos serviços, quanto para o seu próprio canteiro de obras. O 

PSA fornecerá um ponto de energia e água bruta à Contratada; as despesas mensais 

de energia e água serão responsabilidade da contratada pelo tempo que durar a 

obra; 

• Caberá a Contratada o fornecimento de água potável a seus colaboradores, 

em quantidade e temperatura adequadas, no canteiro de obras e frentes de trabalho. 

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. 

 

3.1.4. ENGENHARIA 

 

A Licitante deverá emitir os projetos “as built” de todas as disciplinas que fazem 

parte do escopo de obra. Caberá a licitante emitir projetos assinados pelo responsável 

técnico com carimbo específico para aprovação de órgão públicos, se necessários. 

 

3.1.5. ADMINISTRAÇÃO DA 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: 
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• Engenheiro civil – 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 de forma pontual com carga horária 

mínima de 8 horas/semanais, não eximindo a responsabilidade do responsável 

técnico pela execução detentor dos atestados de capacidade técnica; 

• Engenheiro eletricista – 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 de forma pontual com carga horária 

mínima de 8 horas/semanais, 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; 

• Técnico de segurança comprovado por meio de registro em carteira 

assinada para liberação dos pagamentos referentes a este item; 

• 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. 

 

 

3.1.6. CANTEIRO 

 

A contratada deverá providenciar a locação de containers para organização do 

canteiro de obras. Está incluso neste todas as despesas de mobilização, 
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desmobilização e instalação dos containers a fim de possibilitar espaço para seus 

colaboradores.  

Em nenhuma hipótese será permitida a construção de alojamentos em áreas do 

Sesc Poconé, cabendo à Licitante alojar seu pessoal, se aplicável, nas localidades 

vizinhas, em moradias, hotéis e pousadas, com condições satisfatórias de 

alimentação, higiene, conforto e limpeza. 

As refeições deverão ser fornecidas sob responsabilidade da Licitante em 

refeitório próprio no canteiro ou fornecidas externamente ao canteiro de obras, em 

estabelecimento especializado. 

O Serviço Médico será de responsabilidade da Licitante, devendo estar aderente 

às determinações das NR’s e aos Procedimentos do SESC. 

A Segurança Patrimonial e Pessoal no Canteiro de Obras da Licitante será de 

sua responsabilidade, bem como a vigilância e guarda de suas instalações 

temporárias e áreas de trabalho, 24 horas/dia, 7 dias/semana. 

Os serviços de conservação das instalações da Licitante serão de sua inteira 

responsabilidade, devendo o lixo gerado ser coletado seletivamente, em coletores 

específicos devidamente identificados e nas cores normalizadas, para que possa ser 

posteriormente recolhido e destinado. 

Deverão ser utilizados banheiros químicos nas frentes de trabalho, na proporção 

de um vaso para cada 20 trabalhadores e mictórios na mesma proporção, cabendo 

ao Licitante a sua instalação e conservação.  

O PSA fornecerá um ponto de água cabendo à Licitante a execução de 

adaptação/rede secundária em suas instalações provisórias.  

O fornecimento de energia elétrica será responsabilidade do PSA (Polo-

socioambiental) em um ponto em baixa tensão, cabendo à Licitante a distribuição de 

energia elétrica em suas frentes de trabalho e instalações provisórias. 

O sistema de combate a incêndios no Canteiro de Obras será exclusivamente 

através de extintores de incêndio, cabendo à Licitante o fornecimento e instalação dos 

equipamentos, com os agentes extintores adequados e nas quantidades necessárias, 

reportando qualquer sinistro, de forma imediata ao PSA. 
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Figura 2 - Canteiro de obras 

 

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 em horários de entrada e saída e 

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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3.1.7. TRANSPORTES DIVERSOS 

 

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

canteiro de obras, devendo considerar tal despesa embutida no preço proposto. 

 

3.1.8. INSTALAÇÕES PREDIAIS 

 

Fornecimento e execução de todas as instalações prediais novas, conforme 

projeto executivo, anexo a esta requisição. A Licitante deve considerar todas as 

disciplinas e instalações projetadas: energia/força, dados, voz, sonorização, sistema 

de prevenção/detecção e combate a incêndio, exaustão, sistema de tratamento de 

esgoto, drenagem, gradis, portões, paisagismo; 

Todo equipamento a ser fornecido, deverá ser submetido previamente a 

aprovação da fiscalização antes de sua efetiva compra; 

Todos os materiais a serem fornecidos, deverão estar em conformidade com as 

normas técnicas (NBR) vigentes, podendo a fiscalização solicitar laudos e testes 

durante o fornecimento; 

A Licitante deve considerar todos os materiais e serviços necessários a perfeito 

funcionamento destes sistemas de instalações prediais. Os materiais devem ser 

fornecidos e instalados em conformidade com as especificações de projeto. 

Houve uma revisão no projeto da área externa e quadros de distribuição, 

com rebalanceamento dos quadros, cabos e trafo, sendo assim, as informações, 

em caso de duplicidade, são as considerada pela empresa “CONSULT”. 
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3.1.9. ENTRADA DE ENERGIA 

 

A contratada é responsável por toda etapa de fornecimento, instalação, 

ajustes, testes e regularização da subestação junto a concessionária Energisa, 

devendo considerar nas suas propostas os custos correspondentes. 

• Subestação Simplificada 3Ø - 300 kVA 13,8kV/220-127V - Poste 
11m/1000daN. 

Deverá ser entregue, para fins de pagamento do equipamento, a nota fiscal, 

devendo este ser novo e compatível com o especificado em projeto.  

 

3.1.10. INSTALAÇÕES  

 

A execução dos serviços e uso de equipamentos deverão sempre obedecer às 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) no seu geral e ao 

projeto elétrico em particular. 

As normas e padrões a serem obedecidos são as seguintes (ou a mais atual, 

caso houver): 

• NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419/2015 - Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas; 

• NBR 5413 – Iluminância de Interiores 

• NDU 001 – Energisa, Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão 

• Secundária. 

• NDU 002 - Energisa, Fornecimento de Energia em Tensão Primária. 

• NBR NM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 

• nominais até 450/750 V; 

• NM 280:2011NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD); 

• NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão; CONCESSIONÁRIA: Padrões da 

Concessionária de energia elétrica. 

Os projetos foram elaborados considerando a relação de normas acimas, porém, 

a construtora responsável pela execução dos serviços, deve efetuar verificação 
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criteriosa, na época da execução da obra, sobre novas normas que tenham entrado 

em vigor ou ainda que não se encontrem aqui relacionadas. 

Destaca-se, que todos os materiais especificados e citados no projeto deverão 

estar em conformidade com as especificações das respectivas normas técnicas 

brasileiras. Todos os materiais elétricos deverão ser de 1ª qualidade, novos, linha 

atual de mercado. 

A concepção do projeto prevê a execução da instalação elétrica interna e externa 

dos onze (11) blocos que compõem o complexo escolar de ensino fundamental II na 

unidade Sesc Poconé, junto com os quadros de distribuição, disjuntores, eletrodutos, 

cabos e demais itens especificados no projeto, assim como a instalação da fiação 

vinda da subestação, objeto incluso neste escopo, ficando a cargo da EMPRESA 

CONTRATADA todos os serviços de instalações descritos no projeto. 

Em cada bloco será instalado um quadro geral de distribuição para circuitos de 

iluminação, tomadas e ar-condicionado. 

A rede externa será distribuída em eletrodutos enterrados passando por caixas 

de inspeção e subindo pelo piso nos blocos. A contratada deverá realizar 

cuidadosamente os furos necessários no painel wall e piso para as subidas dos 

eletrodutos, inclusive dando acabamento com material de vedação impermeável na 

borda entre piso e eletroduto, o método deverá ser discutido previamente com a 

fiscalização.  

A distribuição interna será realizada de maneira aparente por meio de 

eletrodutos de aço galvanizados, conduletes, perfilados, eletrocalhas, pendurais e 

acessórios correspondentes. Estão inclusos neste processo os custos com 

abraçadeiras, pendurais, barras, parafusos e quaisquer acessórios necessários para 

a fixação das instalações aparentes, inclusive luminárias. 

Não são aceitas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem como 

emendas no interior dos eletrodutos. O critério das cores, fase, neutro, retorno e 

proteção deverá ser conforme a NBR5410/2004: 

• Azul claro para os condutores neutro; 

• Verde-amarelo para os condutores de proteção (terra); 
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Para os condutores fase, podem ser utilizadas outras cores (preto, branco, 

vermelho, etc.), atentando para as observações anteriores. Especificamente para este 

projeto, recomenda-se o uso da cor preta para os condutores “retorno”. 

Conforme a NBR 5410, por razões de segurança, não deve ser usada a cor de 

isolação exclusivamente amarela onde existir o risco de confusão com a dupla 

coloração verde-amarela, cores exclusivas do condutor de proteção. 

A contratada deverá realizar prévia compatibilização dos projetos 

complementares como: projeto elétrico, luminotécnico, exaustão, SPDA, ar-

condicionado, drenagem e todos que compõem este escopo. Caso seja necessária 

alteração no projeto proposto em virtude de incompatibilidades, esta alteração deverá 

ser informada a fiscalização e elaborado “as built” para que seja aprovada pela 

contratante.  

• Verificação de todas as proteções de curto-circuito e sobrecarga elétricas; 

• Equipamentos de ar-condicionado, ventilação e exaustão mecânica;  

• Rede de dutos, rede frigorígena, rede elétrica e painéis elétricos 

necessários para o perfeito funcionamento de todo o sistema.  

• Fornecimento de todos os dispositivos, ferramentas e instrumentos 

necessários à montagem e instalação;  

• Todas as inspeções, testes, ensaios e balanceamentos;  

• A embalagem e o transporte horizontal e vertical dos equipamentos, 

componentes e materiais até a obra.  

• Serviços de montagem e identificação do sistema. 

 

3.1.11. QUADROS E DISJUNTORES 

Os quadros são metálicos de sobrepor e deverão atender aos diagramas 

constantes em projeto, aos requisitos das normas NBR 5410 e NR-10 e deverão ser 

fabricados de acordo com a norma NBR IEC 61439. 

Os disjuntores deverão ser do tipo caixa moldada, atendendo os requisitos da 

NBR IEC 60947-2. Os disparadores deverão ser termomagnéticos, conforme 

especificado no diagrama unifilar. Apenas os disparadores térmicos deverão permitir 
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ajustes de 80% a 100% da corrente nominal do disjuntor, salvo os disjuntores gerais, 

que deverão também ter ajustes nos disparadores magnéticos. Para circuitos com 

bombas, condicionadores de ar, os disjuntores devem, obrigatoriamente, atender a 

curva “C”. 

 

3.1.12. ILUMINAÇÃO INTERNA 

A iluminação interna é composta por luminárias do tipo industrial de led conforme 

projeto, seguir a distribuição em planta. O circuito de iluminação será distribuído por 

meio de perfilado e pendurais na estrutura metálica. 

 
Figura 3 - Imagem meramente ilustrativa 

 

 

3.1.13. ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Será instalado um quadro de distribuição independente para a iluminação 

externa anexa ao bloco de administração. 

A Iluminação será composta por postes e braços suportes para as luminárias, 

conforme projeto. Cada poste terá dois braços e duas luminárias, conforme 

especificado em projeto e planilha. 

Caso haja alguma interferência, como árvores existentes, estrutura das 

passarelas, redes enterradas etc. o ponto de iluminação deve ser reposicionado, 

validar com a fiscalização. 
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3.1.14. INSTALAÇÕES DE REDE 

Será executado pela contratada toda infraestrutura e cabeamento de rede, 

eletrodutos enterrados, caixas de passagens, eletrodutos aparentes, cabos UTP e 

fibra óptica e demais componentes conforme planilha orçamentária. 

A instalação será ramificada do rack existente instalado na Escola de Ensino 

Fundamental I, que fica localizada nas proximidades da Escola de Ensino 

Fundamental II, em eletroduto enterrado e cabo de fibra óptica, concentrando em um 

rack a ser posicionado no bloco de refeitório, ponto central do completo. A distribuição 

para os demais blocos será realizada com uso eletrodutos enterrados e aparentes e 

cabo UTP. Para as subidas dos blocos são previstas caixas de passagens. 

Como o local contém diversas interferências, a serem executadas neste escopo, 

a contratada deverá apresentar o layout de distribuição do cabeamento, a ser 

elaborado por esta sob sua responsabilidade, compatibilizados com as demais 

instalações para prévia aprovação da fiscalização. 

 

3.1.15. INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS 

Toda infraestrutura para alimentação elétrica, rede frigorígena em tubos de 

cobre, isolamento, inclusive dreno em mangueira flexível será executada pela 

contratada. 

A seleção dos equipamentos e acessórios a serem fornecidos e instalados de 

acordo com as características, sendo que deverá ser informado à Fiscalização 

qualquer discordância entre a especificação e o previsto de modo a solucionar o 

problema de comum acordo com a Contratante. 

Elaborar projeto executivo que deverá ser aprovado previamente pela 

fiscalização antes do início das instalações, sendo que no projeto executivo deverão 

ser previstos os equipamentos propostos, pontos de dreno, pontos de força, detalhes 

construtivos de dutos e tubulações e de suas respectivas fixações. 

Serão fabricados e fornecidos de acordo com as normas a seguir relacionadas: 

• NBR-5020 - Tubo de cobre sem costura - Requisitos gerais; 
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• NBR-5029 - Tubo de cobre e suas ligas, sem costura, para 

condensadores, evaporadores e trocadores de calor;  

• NBR-7541 - Tubo de cobre sem costura para refrigeração e ar-

condicionado. 

 

3.1.16. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

A etapa deve seguir o especificado em projeto e memorial descritivo. 

Conforme a NTCB 01 as medidas de segurança contra incêndio e pânico 

exigidas são:  

• Acesso de viatura;  

• Alarme de incêndio;  

• Brigada de incêndio;  

• Controle de materiais de acabamento;  

• Extintores;  

• Hidrante e mangotinhos;  

• Iluminação de emergência;  

• Resistência do fogo aos elementos de construção;  

• Saídas de emergência;  

• Sinalização de emergência.  

Obs: O traçado do projeto das passarelas foi revisado, podendo haver algumas 

interferências no posicionamento dos pontos de hidrantes, havendo necessidade de 

reposicionamento para compatibilização, estes ajustes serão discutidos e alinhados 

junto a fiscalização. 
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3.1.17. EXAUSTÃO – COZINHA 

As instalações deverão seguir criteriosamente as especificações do projeto e 

memorial do projeto de exaustão. 

O duto principal do sistema deverá contornar o pórtico metálico da edificação, a 

fim de que apresente característica estética adequada conforme o projeto, descendo 

pelo piso, esta metodologia foi adotada devido a complexidade da cobertura existente 

que tornaria inviável a passagem por esta. 

A contratada é responsável pela execução do corte no piso composto por painéis 

wall e regularização superior em argamassa, impermeabilização da borda do painel 

wall recorda conforme orientação do fabricante e vedação entre duto e piso para evitar 

entrada de água, sujeira etc. 

 

3.1.18. EQUIPAMENTOS 

Todo equipamento fornecido deve ser novo, sem nenhum sinal de uso ou avaria, 

comprovados mediante a entrega das notas fiscais e garantias para validação do 

pagamento do item em boletim de medição. 

Somente será realizado pagamento do equipamento após sua efetiva 

instalação e funcionamento. 

 

3.1.19. ATERRAMENTO 

Deverão ser aterrados todos os quadros de distribuição, elétricos e de lógica, 

com condutores de bitola adequada. 

O transformador de entrada deve ser aterrado utilizando-se hastes, num total de 

08 (oito) hastes cobreadas, camada dupla, de 3/4 polegadas. As hastes, quadros e 

equipamentos de medição deverão ser interligadas por meio de cabo de cobre nu de 

50 mm². A distância entre as hastes deve ser no mínimo igual ao comprimento das 

mesmas, desde que a resistência de aterramento seja menor ou igual a 10 Ohms. 
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3.1.20. GÁS GLP 

As tubulações de gás GLP devem seguir o especificado em projeto, ajustando 

quanto necessário para desviar interferências que possa haver no local. Todos os 

itens para proteção, fixação das tubulações a estrutura, perfuração do piso e 

acabamento, são responsabilidade da contratada. 

Para aceite dos serviços a contratada deve apresentar o teste de 

estanqueidade da tubulação, inclusive anotação de responsabilidade técnica 

(ART), comprovando que o sistema não apresenta vazamentos e está apto para 

utilização com segurança. Este item é condicionante para aprovação de 

pagamento da etapa. 

 

3.1.21. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Já se encontra construído o tanque séptico, ficando nesta etapa a conclusão do 

sistema com a construção da bacia de evapotranspiração e sumidouro, conforme 

projeto. 

Todos os serviços para a perfeita execução e interligação da rede existente já 

executada ao sistema é obrigação da contratada. 

 

3.1.22. DRENAGEM DO PÁTIO 

A contratada deverá seguir as especificações de projeto de drenagem, realizar 

todas as escavações, proporcionando as inclinações indicados para o escoamento 

das águas pluvial provenientes da rede. 

Quaisquer interferências com demais instalações, existentes ou a construir, 

devem ser previamente discutidas com a fiscalização para ajustes ou alterações 

necessárias. 

Haverá dois pontos de ligação da rede à rede pública, devendo ser executado 

caixas de inspeção no canteiro da avenida central onde será realizada a ligação, assim 

como recorte e recomposição da capa asfáltica. Este serviço deverá ser programado 

e informado a Prefeitura Municipal de Poconé quanto a data e duração para 
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isolamento do local e desvios necessários. Quaisquer penalidades quanto a não 

comunicação e autorização dos serviços é responsabilidade da contratada. 
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3.1.23. MUROS E PORTÕES 

O muro existente que contorna o perímetro da área da escola será mantido, 

sendo realizada pintura das alvenarias e grades, exceto sobre pinturas artísticas 

existentes, estas deverão ser preservadas. 

O trecho referente ao acesso 01 e 02 (PT 01 e PT02) deverão ser demolidos e 

adequados em gradis e portões, conforme projeto. 

As calçadas, em todos os acessos, devem ser ajustadas, demolidas e 

recompostas com rebaixamento do meio-fio e rampas laterais seguindo as normativas 

de acessibilidade, não sendo superior a inclinação de 8,33%. 

A contratada deverá fabricar os gradis e portões conforme detalhe de projeto 

para instalação nos locais indicados, todos os ajustes, requadros e acabamentos 

necessários são responsabilidade da contratada. 

 

 
Figura 4 - Visão geral do muro externo a ser mantido, exceto nos pontos de 

acesso a demolir (desconsiderar as estruturas de aço aparentes, se encontram cobertas e 

com piso) 
 

3.1.24. PAISAGISMO, BANCOS E DECKS 

O paisagismo do pátio da escola é composto por mudas de árvores frutíferas em 

tamanho desenvolvido, grama, calçadas, decks e bancos de madeira etc. 

Todo preparo, escavação, adubo e demais necessidades indicadas pelo 

paisagista deverão ser seguidas pela contratada a fim de proporcionar a pega das 
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mudas a serem plantadas. Estas receberão uma proteção em madeira para evitar 

danos a muda durante seu período de plantio e pega. 

 
Figura 5 - Tabela de arbustos 

 

As mudas que não apresentarem condições de plantio devem ser substituídas. 

Os bancos de madeira devem ser confeccionados conforme projeto. 

O deck em garapeira deverá ser instalado de maneira a proporcionar 

nivelamento entre calçamento central, passarela (rampa), acessos e piso interno 

do bloco. Desníveis entre estes elementos são previsíveis e devem ser 

ITEM PRODUTO UNID PORTE QTDE

1 BOTANICO: PAUBRASILIA ECHINATA POPULAR: PAU BRASIL

UNID MED 1

2 BOTANICO: TABEBUIA ROSEO - ALBA POPULAR: IPÊ BRANCO DO CERRADO UNID MED 2

3 BOTANICO: DIPTERYX ALATA     POPULAR: CUMBARU / BARU UNID

MED

4

4 BOTANICO: MYRCIARIA CAULIFLORA   POPULAR: JABUTICABA UNID

MED

4

5 BOTANICO: PSIDIUM CATTLEYANUM POPULAR: ARAÇAZEIRO / ARAÇA AMARELO UNID

MED

3

6 BOTANICO: EUGENIA UNIFLORA       POPULAR: PITANGUEIRA UNID

MED

4

7 BOTANICO: AVERRHOA CARAMBOLA    POPULAR: CARAMBOLEIRA / CARAMBOLA UNID

MED

4

8 BOTANICO: ANNONA AQUAMOSA       POPULAR: PINHA/ATA/FRUTA DO CONDE UNID

MED

2

9 BOTANICO: PSIDIUM GUAJAVA             POPULAR: GOIBEIRA VERMELHA UNID MED 2

10 BOTANICO: MORUS NIGRA               POPULAR: AMOREIRA/AMORA NIGRA UNID MED

5

11 BOTANICO: PUNICA GRANATUM        POPULAR: ROMÃZEIRA UNID MED

3

12 BOTANICO: MALPIGHIA AMARGINATA POPULAR: ACEROLEIRA UNID MED 3

13 BOTANICO:MONSTERA DELICIOSA           POPULAR: COSTELA DE ADÃO UNID PEQ 208

13.1 GUAIMBÉ - SUBSTITUINDO COSTELA DE ADÃO UNID PEQ 208

14 BOTANICO: MUSA ORNATA   POPULAR: BANANEIRA ORNAMENTAL UNID MED 135

14.1 ALPÍNIA VERMELHA - SUBSTITUINDO MUSA ORNATA UNID MED 135

15 BOTANICO: AXONOPUS COMPRESSUS POPULAR: GRAMA SÃO CARLOS m² RASTEIRO 3490

16 GRAMA ESMERALDA - SUBSTITUINDO GRAMA SÃO CARLOS m² RASTEIRO 3490
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corrigidos, quaisquer ajustes para nivelamento de todas as interfaces é 

responsabilidade da contratada. Não serão aceitos desníveis, degraus, dentes 

ou quaisquer obstáculos que impeçam a segurança dos usuários e a 

acessibilidade aos blocos da escola.  

As peças de deck serão parafusadas nos perfis metálicos da estrutura com 

parafuso frânces abaulado, lixados e envernizados (proteção e acabamento) 2 

demãos, conforme projeto. 

 

3.1.25. LIMPEZA FINAL 

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

ou quaisquer materiais oriundos da execução da obra. 
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3.1.26. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

• Fornecimento de mão-de-obra direta e indireta, com todos os encargos, 

inclusive fornecimento de encarregado e técnico de segurança em tempo integral em 

acordo a NR do MT; 

• Fornecimento de equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios e 

instrumentos necessários a execução dos serviços objeto desta RDC, em boas 

condições de uso; 

• Fornecimento e aplicação de todos os materiais e ensaios necessários à 

perfeita execução das obras; 

• Movimentação horizontal e vertical de cargas seguindo, cuidadosamente, as 

diretrizes e procedimentos de segurança para esta atividade; 

• Fornecimento de transporte, carga, descarga e estocagem no local da obra de 

todos os materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios, instrumentos 

etc.; 

• Fornecimento de água potável para seus trabalhadores no canteiro e nas 

frentes de serviço; 

• Distribuição de energia elétrica e água bruta necessária à execução das obras 

para as frentes de trabalho. O PSA fornecerá um ponto de água bruta e de energia 

para o canteiro da Licitante; 

• Fornecimento de sinalização e iluminação provisória necessária à perfeita 

execução da obra, com placas de advertência e orientação, conforme projeto de 

segurança a ser elaborado pela Licitante; 

• Comprovação do treinamento e certificações, quando aplicáveis, das equipes 

que desenvolverão os serviços previstos neste escopo, conforme normas brasileiras 

regulamentadoras em vigência; 

• Apresentação do Plano de Qualidade da Obra à fiscalização, antes do início 

dos serviços, para análise e comentários; 
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• Instalação de Canteiro de Obras, com contêineres, 

almoxarifado/administrativo, área de vivência, sanitários/vestiários que comportem 

com folga o número de efetivo, sejam diretos, indiretos ou subcontratados; dentro da 

área destinada ao Canteiro de Obras, atendendo ao estabelecido nas NR’s;  

• Fornecimento de alojamento, transporte e alimentação do seu pessoal 

envolvido nos serviços. O alojamento será necessariamente fora das dependências 

do Sesc Poconé; 

• Construção, manutenção e conservação de todos os caminhos de serviço e 

acessos necessários ao perfeito andamento da obra, mesmo que provisórios, 

contudo, seguros e trafegáveis, bem como limpeza e organização, durante todo o 

período de atividades; 

• Conservação, manutenção e limpeza periódica do local onde estão sendo 

realizados os serviços; 

• Ressarcimento, refazimento ou recomposição de quaisquer danos causados 

pela Licitante à obra, ao Cliente ou a terceiros; 

• O descarte dos resíduos de obra (exceto solo) será de responsabilidade da 

contratante o fornecimento das caçambas, devendo a contratada solicitar a troca com 

no mínimo 48 horas de antecedência a fiscalização. Resíduo oriundo de 

escavações devem ser espalhadas no próprio terreno para regularizações em geral. 

Não será permitido o descarte de solo nas caçambas disponibilizadas, devendo a 

contratada remover das mesmas, caso ocorra; 

• Fornecimento, juntamente ao Boletim de Medição de Serviços (BMS), de todas 

as memórias de cálculo, relatórios técnicos, laudos, ensaios e registros fotográficos, 

além dos termos de comprovações de evento (TCE) pertinentes aos serviços 

executados, com apresentação, inclusive, de notas fiscais, caso solicitado pela 

fiscalização; 

• Fornecimento e instalação de placa da obra, conforme os padrões 

estabelecidos pelo PSA, informando o objeto do contrato, cópia da ART, endereços, 

nome e CREA do responsável técnico; 
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• Refazimento de serviços concluídos e aceitos pela fiscalização no momento de 

sua conclusão, cujos ensaios de controle só possam ser efetuados posteriormente à 

outras etapas executadas e concluídas, cujos resultados sejam inferiores aos limites 

de aceitabilidade estipulados nos documentos de projetos ou nas normas brasileiras 

e regulamentadoras específicas (NBR´s e NR’s). O refazimento de serviços não 

conformes será obrigação da Licitante e não acarretará ônus para a Contratante; 

• Os materiais e equipamentos de responsabilidade da Licitante deverão ser 

fornecidos com as características estabelecidas no projeto e especificações técnicas 

e estarão sujeitos à inspeção da fiscalização. Cabe à Licitante, o controle de 

qualidade, o recebimento e a estocagem destes materiais, sendo de sua total 

responsabilidade a possível substituição, sem ônus para a Contratante; 

• Os materiais e serviços não listados em Planilhas de Materiais, ou que por um 

acaso, não constem como insumos das composições unitárias fornecidas pela 

Licitante, mas que sejam necessários à perfeita execução dos serviços, não serão 

objeto de medição à parte, e não darão margem para pleitos, sendo seus custos 

assumidos pela Licitante sem ônus, taxas ou prejuízos para a Contratante; 

• Execução dos projetos “as built” e emitir um databook dos serviços realizados, 

em formato eletrônico, em conformidade com o padrão/modelo disponibilizado pelo 

arquivo técnico do Polo Educacional SESC. Neste databook deverá ser apresentado 

o contrato de prestação de serviços, dados das atividades, certidões de registro no 

CREA, anotação de responsabilidade técnica, projetos e memorial descritivo dos 

serviços. 

• Todos os serviços deverão ser executados sob o comando de profissional 

legalmente habilitado, que será o Responsável Técnico pela obra. 
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4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

• Instalações elétricas; 

• Prevenção e combate a incêndio; 

• SPDA; 

• Projeto de exaustão; 

• Sistema de tratamento de esgoto; 

• Projeto de Drenagem; 

• Detalhamento de gradis e portões; 

• Projeto de paisagismo. 

Obs: Ar-condicionado – sistema simplificado de instalação individual, uma 

evaporadora para uma condensadora externa, sobre base de concreto. 

 

5. ORDEM DE INÍCIO DE OBRAS 
 

5.1. COMUNICAÇÃO (Kick off) 

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

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

qualidade esperado para o empreendimento. 

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

deverá ser encaminhada para a FISCALIZAÇÃO, para procedimentos subsequentes junto 

ao CONTRATANTE. 

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

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

 

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

conforme cronograma em anexo, contados a partir do recebimento da Ordem de Início 

dos Serviços, a ser emitida.  

 

7. PLANO DE EXECUÇÃO 

A Licitante deverá enviar o seu Plano de Execução e o histograma de mão de obra e 

equipamentos, ANEXO I deste termo, detalhando o número de profissionais e suas 

especialidades dispostos em cada etapa de forma semanal, em até 15 dias corridos da 

reunião de partida “Kickoff”, indicando de forma detalhada todas as estratégias que serão 

adotadas para a execução dos serviços, como os trabalhos serão organizados e executados, 

os recursos a serem aplicados, e as atividades a serem subcontratadas. 

A emissão da Ordem de serviço está condicionada a apresentação do ANEXO I a fim 

de que seja comprovado o planejamento para cumprimento do cronograma proposto. 

Sem se restringir, o Plano de Execução deverá considerar os aspectos globais de 

prazo, qualidade de execução, segurança, saúde e meio ambiente, organização geral e 

recursos disponíveis. 

A concepção da metodologia de execução deverá ser elaborada com base na análise 

dos projetos e documentos fornecidos nesta RDC, nas condicionantes construtivas 

identificadas, assim como nas condições locais da área e público interno e externo do PSA, 

onde serão desenvolvidos os trabalhos.  

Deverão também ser analisados aspectos específicos da obra, atendendo as suas 

características próprias, enfocando em especial as tarefas a serem executadas, os métodos 

construtivos e as dificuldades físicas inerentes ao empreendimento, além da logística de 

apoio e suprimentos suficientes e necessários. 
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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. 
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8. PLANO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

 

O Plano de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (PSMS) da Licitante deve considerar 

as seguintes premissas e diretrizes: 

• A Licitante deverá executar todos os serviços de maneira a neutralizar/minimizar os 

impactos ao meio ambiente promovido pelas atividades sob sua responsabilidade e relativas 

ao projeto em questão; 

• Os serviços poderão ser desenvolvidos durante períodos chuvosos e de mau tempo, 

cabendo a Licitante adaptar suas metodologias executivas para estas condições e 

desenvolver procedimentos operacionais seguros de modo a garantir a integridade dos 

colaboradores e do público circulante no PSA;  

• Toda e qualquer atividade, em quaisquer horários e dias, deverão ter supervisão de, 

no mínimo, um engenheiro e/ou um técnico de segurança; 

A Licitante deverá seguir, no mínimo, toda legislação (NR´s) e jurisprudência aplicáveis 

a estes serviços, assim como os procedimentos do SESC, bem como apresentar o seu plano 

de saúde, meio ambiente e segurança do trabalho (PSMS) alinhados aos preceitos 

supracitados. 

 

9. DEMAIS OBRIGAÇÕES 
 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

 

9.1 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. 

9.2 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. 

O diário de obras poderá ser entregue em via digital assinado pelo responsável 

técnico, não eximindo a necessidade do livro em canteiro para preenchimento da fiscalização 

nas datas de vistoria, devendo as páginas correspondentes serem redigidas no diário digital. 
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10. 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 (caso houver). Deverá ser apresentado na primeira medição; 

• CNO – Cadastro nacional de obras a ser apresentado na primeira medição; 

• ART devidamente registrada do engenheiro responsável pela execução da 

obra. Deverá ser apresentado na primeira medição; 

• Relatório fotográfico de todos os serviços considerados em boletim de 

medição; 

• Diário de obras, podendo ser em meio digital desde que as anotações 

realizadas em campo pela fiscalização constem redigidas da mesma forma; 

• Planilha de medição, assinada pelo R.T.; 

• 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/CNO 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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11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

11.1. 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. 

 

11.2. 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 processo, não lhes cabendo no futuro 

o direito a reivindicações ou alegações quanto à realização dos serviços 

especificados. 
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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.  
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ANEXO I  

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

 

 

 

Item Descrição PICO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

1 Função 1 0

2 Função 2 0

3 Função 3 0

4 Função 4 0

5 Função 5 0

6 Função 6 0

7 Função 7 0

8 Função 8 0

9 Função 9 0

10 Função 10 0

... Função ... 0

... Função ... 0

0 0 0 0

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA

CONTRATO N.º XXXX/2022 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

EFETIVO TOTAL

Item Descrição PICO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

1 Equipamento 1 0

2 Equipamento 2 0

3 Equipamento 3 0

4 Equipamento 4 0

5 Equipamento 5 0

6 Equipamento 6 0

7 Equipamento 7 0

8 Equipamento 8 0

9 Equipamento 9 0

10 Equipamento 10 0

... Equipamento ... 0

... Equipamento ... 0

0 0 0 0

HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS

CONTRATO N.º XXXX/2022 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

EQUIPAMENTOS TOTAL
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ANEXO II 

DEMONSTRATIVO DE BDI 

 

Item 1º Quartil Médio 3º Quartil Adotado

Administração Central 3,00 4,00 5,50 3,00

Seguro + Garantia 0,80 0,80 1,00 0,80

Riscos 0,97 1,27 1,27 0,97

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Impostos (soma) 10,15 10,15 10,15 10,15

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

C.P.R.B. 4,50 4,50 4,50 4,50

ISS - Município de Poconé 2,00 2,00 2,00 2,00

24,52%

Item 1º Quartil Médio 3º Quartil Adotado

Administração Central 1,50 3,45 4,49 1,50

Seguro + Garantia 0,30 0,48 0,82 0,30

Riscos 0,56 0,85 0,89 0,56

Despesas Financeiras 0,59 0,85 1,39 0,59

Lucro 3,50 5,11 6,22 3,50

Impostos (soma) 8,15 8,15 8,15 8,15

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

C.P.R.B. 4,50 4,50 4,50 4,50

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

16,02%TOTAL DO BDI, APLICANDO-SE A FÓRMULA

Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

DEMONSTRATIVO BDI - SERVIÇOS

C.P.R.B. aumentada de 2,00% para 4,50% em função da Lei nº 13.161/2015

* A legislação do municipal implica em aplicação do percentual de 4% sobre o preço do serviço - Lei 

Municipal nº 1.710 de 03 de junho de 2013 (Tabela III) - descontando-se as notas fiscais de material. 

Como o TCU admite 50% para materiais, o ISS fica assim definido: 4% x 50% = 2,0%

FÓRMULA

BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

TOTAL DO BDI, APLICANDO-SE A FÓRMULA

DEMONSTRATIVO BDI - EQUIPAMENTOS

FÓRMULA

BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
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ANEXO III 

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
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES E 

SERVIÇOS EM GERAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II NA UNIDADE 

SESC POCONÉ – MT 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos que tomamos conhecimento e concordamos, integralmente, com 

todas as condições e exigências estipuladas no presente Termo de Referência e seus 

anexos sendo essas levadas em consideração para elaboração das propostas 

comerciais. Assim, assumimos exclusiva e total responsabilidade pela execução dos 

serviços e/ou fornecimento. 

Declaramos, ainda, que assumimos o compromisso em apresentar Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART de visita técnica e orçamento, quando da assinatura 

do Contrato, caso esta empresa seja vencedora do presente certame. 

 

Local ..........., ......., de............................. de 2022. 

_________________________________ 

Assinatura do Responsável 

(Carimbo / CREA / Assinatura) 

 

 

 


